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JEDEN ROK ČESKÉHO POLITIKA 2. POLOVINY 19. STOLETÍ NA ŘÍŠSKÉ RADĚ VE VÍDNI 

 

ÚVODEM: 

 

V  dějinách každého národa či státu lze nalézt etapy, které měly zlomový charakter pro jeho 

další společensko-kulturně-politický vývoj. Takovou epochou v dějinách českého národa je 

bezpochyby období druhé poloviny 19. století, kdy se formovala moderní česká společnost. 

Jako každá taková epocha, i tato měla své významné osobnosti, bez nichž by jistě nebyla 

ničím, avšak my se v souladu s devízami historické antropologie, k níž by se tato práce chtěla 

hlásit, zaměříme na osobu, která tiše zmizela v propadlišti dějin, na jednoho z mnoha – 

mladočecha Karla Adámka. Nejde sice přímo o anonymního člověka z lidu, Adámek patřil ve 

své době k elitě, nicméně jeho jméno už dnes nikomu nic neřekne. 

 Historická antropologie staví do středu historické analýzy konkrétního člověka s jeho sociální 

praxí, myšlením i prožíváním; zaměřuje se na sociálně-kulturní podmíněnost jednotlivce v 

proměnách času. Dějiny jsou pojímány jako dílo vytvářené lidmi a současně je člověk 

definován jako dějinami utvářená bytost. Historická antropologie nerezignuje na sociální, 

ekonomické či politické aspekty dějin, avšak uchopuje je prostřednictvím subjektu, 

konkrétního jedince a jeho zkušenosti. 

 Takto se tedy pokusíme uchopit způsoby prožívání, myšlenkové postoje, hodnoty, ideály a 

životní styl příslušníka vyšší vrstvy společnosti. Zaměříme se především na způsoby 

prožívání a hodnocení prostředí, ve kterém se Adámek pohyboval, a lidí, s kterými se stýkal. 

Práci budeme mít o to snažší, že Karel Adámek po sobě zanechal bohatou pozůstalost, takže 

máme k ruce dostatek materiálu, což by v případě obyčejného, nevzdělaného člověka z „lidu“ 

znamenalo podstatný problém. Použijeme mikrohistorický přístup, kdy se pracuje s úzce 

vymezenými, resp. omezenými časoprostorovými kategoriemi a kdy se zkoumaný materiál 

podrobně popisuje a analyzuje1. Budeme sledovat jeden (první) rok Adámkova působení na 

říšské radě ve Vídni (1879-80). K ruce budeme mít Adámkův deník, jeho publikované paměti 

a také korespondenci s manželkou. Je třeba vzít na vědomí, že se jedná o materiál týkající se 

nikoli osobního, soukromého života, ale života profesního; nicméně Adámkovy záznamy 

                                                 
1 Jde o z etnografie převzatou metodu „zhuštěného popisu“. Jedná se o interpretativní, vysoce detailní, 
„mikroskopický“ popis drobných, hustě uspořádaných faktů. Srov. Clifford Geertz, Interpretace kultur, Praha 
2000. K historické antropologii dále srov. především Richard van Dülmen, Historická antropologie: vývoj 
problémy, úkoly, Praha 2002. 
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nejsou pouhým suchým popisem událostí,  Adámek byl mimořádně bystrým pozorovatelem a 

komentátorem a vnášel do zápisů i svůj osobní pohled na věc.  

 Aby však náš pohled nebyl příliš jednostranný, budeme Adámkovy postřehy a názory 

konfrontovat s postřehy a názory jeho stranických kolegů; jedná se především o 

mladočeského poslance Františka Tilšera, který spolu s Adámkem od roku 1879 působil na 

říšské radě, a o MUDr. Edvarda Grégra. Ten se sice stal říšským poslancem až v roce 1883, 

nicméně byl v intenzivním kontaktu se svým bratrem Juliem, který byl taktéž jedním ze šesti 

mladočeských poslanců, kteří v říjnu 1879 odjeli bojovat do Vídně za české národní zájmy. 

Zajímat nás budou i postřehy Jana Nerudy, redaktora Národních listů, který s našimi poslanci 

strávil ve Vídni několik prvních měsíců. 

 Faktem je, že tematicky a časově se historicko-antropologické práce orientují především na 

raný novověk2, což nám může ztížit hledání vhodné sekundární literatury. Z českého prostředí 

by v tomto ohledu byla využitelná snad jen práce Pavly Vošahlíkové Jak se žilo za časů 

Františka Josefa I. a  Rieger: Příběh Čecha devatenáctého věku  Roberta Saka3.  Rieger je 

pojat jako životopis, sledujeme Riegrovy osudy od raného mládí až do jeho smrti v roce 1903. 

Od niti jeho osudu se však odvíjí i barvitý obraz společnosti doby, ve které žil. Pramennou 

základnou je pozůstalost F. L. Riegra, uložená v archivu Národního muzea, dále paměti, 

korespondence a deníky osob s bezprostředním osobním vztahem k Riegerovi i osob ostatních 

(autor pracoval mj. i právě s Mými paměťmi z doby Taaffovy Karla Adámka). Jako prameny 

autor využil i dobový denní tisk a časopisy. Jak se žilo za časů Františka Josefa I. je práce k 

dějinám každodennosti. Autorka se pokusila zachytit nastupující proměny životního stylu v 

rámci každodenního života širokých vrstev české společnosti. Využila přitom jak pramenů 

písemných (autobiografie, soukromá korespondence a deníky atp.), tak pramenů typu 

předmětů denní potřeby, odívání, bydlení apod. Obě práce se navíc pohybují v  historickém 

kontextu, v jakém pracujeme my (tzn.2.polovina 19.století). 

 K práci bude samozřejmě nutná také znalost dobových společensko-politických reálií, 

využijeme především Tobolkovu Českou politiku III. Dějiny české politiky nové doby a 

                                                 
2 Podle Richarda van Dülmena má tato skutečnost především dva důvody: 1. příhodná hustota materiálu, která 
badateli umožňuje v úplnosti prostudovat potřebný výsek materiálu, aniž by ztratil přehled 2. novověk se jeví 
jako zvlášť poučné období, kdy se křížil tradiční vývoj a nástup modernity. 
3 Robert Sak, historik působící v Historickém ústavu Jihočeské univerzity,  se osobností F. L. Riegra zabývá řadu 
let. Další jeho práce věnované F. L. Riegrovi:  
„Prameny a literatura k životopisu Františka Ladislava Riegra (1818-1903)“, in: Dissertationes historicae 2, 
1994, s. 229-240. 

"... ona nikdy nezraňuje, vždycky blaží" (Milostný vztah Františka Ladislava Riegra a Marie Palacké ve 
vzájemné korespondenci, in: Opera historica 4, 1995, s. 237-252. 

Rieger: Příběh Čecha 19. věku vyšlo i  jako Rieger. Konzervativec, nebo liberál?, Praha 2003. 
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Urbanovu Českou společnost 1848-1918, resp. České a slovenské dějiny do roku 1918. 

Využiji jistě také studii Bruce Garvera The Young Czech Party and the Emergence of a Multi-

Party System, kterou jsem si zvolila jako titul ke skeletovému překladu. 

 Česká politika III. Dějiny české politiky nové doby vyšlo roku 1909 jako součást pětidílného 

souboru Česká politika I-V. Autory České politiky III jsou Karel Kramář a Zdeněk Václav 

Tobolka; Zdeněk Václav Tobolka je autorem I.-II. části, jež pojednává o vývoji české politiky 

v letech 1848-1879, část III., zahrnující léta 1879-1908 je dílem Karla Kramáře. V knize 

najdeme i obrazové přílohy. 

 Jako přehled sociálně-politického vývoje české společnosti 2. poloviny 19. století poslouží 

obsáhlá, přehledně zpracovaná téměř sedmisetstránková práce Otto Urbana Česká společnost 

1848-1918. Autor nezapomněl ani na chronologickou tabulku zlomových událostí, 

najdememe zde i přehled rakouských vlád či ministrů zahraničních věcí; velmi praktický je i 

rejstřík osob, z něhož budeme částečně čerpat i pro tuto práci. V přiložené vyčerpávající 

bibliografii autor uvádí výběrový přehled pramenů a literatury k tématu, avšak není jasné, co 

z toho Urban sám při psaní své práce použil, neboť přímo v textu  necituje. Chceme-li k ruce 

stručnější přehled, lze otevřít Urbanovy České a slovenské dějiny do roku 1918 (263 strany), 

které mají širší záběr: od pravěku a ranné doby dějinné až do roku 1918. Novověké 

společnosti a státu (počínaje rokem 1848 a konče rokem 1914) je zde věnováno osm 

podkapitol. 

 Rozsáhlá studie The Young Czech Party and the Emergence of a Multi-Party System Bruce 

Garvera, působícího na Yaleské univerzitě, jež je založená na bohatém archivním a 

publikovaném materiálu, se zabývá vývojem českých politických stran, resp. vývojem 

vládnoucí strany mladočeské v posledních desetiletích devatenáctého století. Tato kniha má 

být první úplnou studií o mladočeské straně a prvním obecným přehledem českého sociálního 

a politického vývoje konce devatenáctého století v anglickém jazyce. Autor přitom bere na 

zřetel, že je určená především pro čtenáře, který se v českých reáliích neorientuje tak dobře, 

jako čtenář český, proto se snaží vyhnout povrchnosti a zůstat srozumitelný. Jedinou českou 

studií, která se věnuje výhradně mladočeské straně, zřejmě zůstává práce Tomáše Vojtěcha 

Mladočeši a jejich boj o politickou moc v Čechách, která vyšla v roce 1980; je ovšem 

podstatně méně obsáhlá než Garverova práce. 

  

 Pozůstalost Karla Adámka se nachází v rodinném archivu Adámků z Hlinska, který má v 

péči Národní (dříve Státní ústřední) archiv v Praze na Chodovci. Adámkové z Hlinska byli 

regionálně významnou, nejprve selskou, později podnikatelskou a obchodnickou rodinou. 
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Rodinný archiv Adámků z Hlinska shromažďuje pozůstalost dvou generací (1836-1944), v 

nichž vynikly zejména tři osobnosti: politik Karel Adámek (1840-1918), talentovaný dramatik 

a básník, mladší Karlův bratr Bohumil Adámek (1848-1915) a národopisec Karel Václav 

Adámek (1868-1944), nejstarší syn Karla Adámka a Terezie Adámkové, rozené Štulíkové. 

 Rodinný archiv Adámků z Hlinska uspořádal Karel Václav Adámek. Již několik let před svou 

smrtí vyjednával o jeho umístění s Národním muzeem a Archivem země české, ale obě 

jednání byla neúspěšná. Po smrti K. V. Adámka a delším jednání s bratrem zesnulého byl 

přece jen rodinný archiv Adámků z Hlinska převzat Archivem země české (v letech 1949-50) 

a převezen do Prahy. Písemnosti však nebyly bratrem K. V. Adámka předány všechny, část si 

jich vyhradil ponechat. Nebyla předána tzv. sbírka autografů Karla Adámka4, nebyly vydány 

kopiáře odeslaných dopisů Karla Adámka a část kopiářů odeslané korespondence K V. 

Adámka, mezery jsou zřejmě i v korespondenci přijaté. Uspořádání rodinného archivu 

Adámků z Hlinska bylo několikerým stěhováním porušeno, RA byl znovu pořádán v roce 

1957 pracovníkem Státního ústředního archivu Karlem Davidem, který je rovněž autorem 

inventáře. 

 Pozůstalost Karla Adámka obsahuje osobní a majetkové doklady, dokumentační materiál k 

veřejné činnosti, rodinnou a ostatní korespondenci, rukopisy vlastních prací a tři kartony 

fotografií. 

 My budeme pracovat s kartonem č.47, který obsahuje osobní deníky, zápisníky, diáře a 

pokusy o básnickou tvorbu, a to konkrétně s Adámkovým deníkovým sešitem z let 1879-80. 

Dále nás bude zajímat karton č. 22, který ukrývá Adámkovu rodinnou korespondenci, včetně 

dopisů Karla Adámka manželce Terezii z let 1876-1913. Odeslaná korespondence Terezie 

Adámkové z těchto let, jež by byla adresovaná Karlu Adámkovi, se v pozůstalosti bohužel 

nenachází; budeme mít tedy možnost prostudovat pouze jednu stranu jejich písemného styku. 

 K práci jsme si vybrali deník z let 1879-80, a to nikoli náhodou. Rokem 1879 totiž skončilo 

šestnáctileté období české pasivní rezistence a Češi znovu vstoupili na půdu říšského 

parlamentu, mezi nimi i mladočeský poslanec Karel Adámek. Cenným pomocníkem nám 

budou také Adámkovy publikované  Mé paměti z doby Taaffovy5 1879-93, které vyšly roku 

1910 v Praze. 

 Deníkový sešit z let 1879-80 si Karel Adámek začal vést bezprostředně po svém zvolení do 

říšského parlamentu ve Vídni, takže většina zápisů vznikla právě tam. Jednalo se sice o 

osobní deník, ale vzhledem k tomu, že v něm téměř nenalezneme poznámky týkající se 

                                                 
4 Sbírka dopisů výjimečných lidí, které si K. Adámek vlepoval do zvláštní knihy. 
5 V novější literatuře většinou psáno Taafe. 
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Adámkova soukromého života (deník se týká téměř výhradně záležitostí pracovního rázu a 

politických událostí) a uvážíme-li, že Adámkovy paměti jsou už při letmém srovnání psané 

především podle těchto deníků, je účel těchto deníků zřejmý: Adámek podle nich sepisoval 

své paměti (a i další práce). Tyto deníky byly tedy zřejmě materiálem určeným k dalšímu 

zpracování, neměly ryze osobní účel, jak to většinou u osobních deníků bývá. Tento materiál 

ovšem sám o sobě sloužil pouze svému autorovi, nikomu jinému určen nebyl.  

 Co se týče autorovy práce s tímto materiálem, Adámek z deníkových záznamů vybíral jen 

určité pasáže, jež se mu zdály podstatné či zajímavé, a které pak buď stylisticky upravil, nebo 

nechal přímo v původní podobě, často se oproti původnímu záznamu ještě podrobněji 

rozepsal. Co se týče obsahu, nezdá se, že by se časový odstup mezi deníkovými zápisy a 

sepisováním pamětí nějak podepsal na náhledu autora na komentované události6. 

 Mé paměti z doby Taaffovy 1879-93, které vyšly roku 1910 v Praze, jsou již pramenem 

publikovaným, tzn. jde už o materiál, který nebyl určen pro soukromé účely, nýbrž širokému 

publiku. V naší práci budeme z praktických důvodů citovat téměř výhradně z tohoto 

publikovaného pramene, nikoli přímo z deníkového sešitu. 

 Z mých styků s dr. Aloisem Pravoslavem Trojanem v letech 1879 až 1893 je poměrně útlý 

svazek. Už na prvních čtyřech stránkách (1. kapitola) narazíme na pasáže velmi podobně 

formulované či naprosto totožné s těmi, se kterými jsem se již setkali v Adámkově deníku, 

resp. v jeho Pamětech z doby Taaffovy. Adámek tedy evidentně opět čerpal  ze stejného zdroje 

jako při psaní Pamětí, totiž ze svého deníkového sešitu. Za zmínku stojí i to, že  Mé paměti z 

doby Taaffovy i Z mých styků z dr. A. P. Trojanem vyšly ve stejném roce  - 1910. Obsahem Z 

mých styků s dr. A. P. Trojanem jsou vzpomínky na politické působení mladočeského 

poslance A. P.Trojana, včetně citací z jeho spisů. 

 Doplňujícím materiálem, který nám poslouží zejména pro dokreslení atmosféry prostředí a 

pro srovnání s Adámkovými postřehy a názory, budou zejména tyto prameny vyšlé tiskem a 

edice pramenů: František Tilšer, Ve službě panstva. Příspěvek k historii české politiky za doby 

převahy zástupců šlechty konservativní nad národními poslanci; Eduard Grégr, Denník II; Jan 

Neruda, Česká společnost IV; a okrajově také  J. V. Frič v dopisech a denících. 

 Ve službě panstva  Františka Tilšera (vyšlo 1885) je pojednání, ve kterém tento mladočeský 

politik líčí poměry v českém klubu na říšské radě a obhajuje své politické jednání a zejména 

krok, za nějž byl velkostatkářskou frakcí obviněn z neloajálnosti (v roce 1883 jako jediný 

český poslanec nehlasoval pro kontroverzní, pro českou veřejnost nepřijatelnou novelu 

                                                 
6 Deník je z roku 1879, Mé paměti z doby Taaffovy vyšly roku 1910. Bohužel nevíme, kdy přesně byly sepsány, 
nicméně časový odstup mohl být značný. 
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školního zákona), důsledkem čehož byla jeho prohra  v následujících volbách do říšské rady, 

kterou považoval za výsledek velkostatkářské propagandy vedené proti jeho osobě. Je však 

bohužel nutné říci, že spisek je do značné míry tendenční, je vášnivou sebeobhajobou politika, 

jehož politická kariéra se hroutí, a on obviňuje všechny okolo sebe. Nicméně nám přináší 

subjektivní pohled jednoho z účastníků na dobu a události, kterými se v naší práci zabýváme. 

Česká společnost IV Jana Nerudy, redaktora Národních listů, ve kterých působil již od roku 

1865, kdy do redakce přistoupili redaktoři zaniklého obdobně orientovaného listu Hlas, je 

předposledním dílem rozsáhlého výboru jeho publikovaných fejetonů, ve kterých reflektuje 

společenské události a obecně dobu, ve které žil. Pět dílů České společnosti je souborem 

všech publikovaných Nerudových fejetonů z let 1861-1891, díl IV. obsahuje příspěvky z let 

1876-1883. Českou společnost uspořádal Břetislav Štorek, doslov napsal Aleš Haman a 

vysvětlivkami opatřil František Stýblo. Jan Neruda byl pozorovatel s neobyčejně pronikavým 

a kritickým pohledem a s osobitým písemným projevem, vždy prodchnutým ať už jemnou či 

ostřejší ironií. Jeho příspěvky nám poslouží především  k dokreslení prostředí vídeňského 

parlamentu a nabídnou „pohled zvenčí“, pohled nezúčastněného pozorovatele, neboť i Jan 

Neruda měl mezi jinými své místo v parlamentní žurnalistické lóži. 

 Výbor J. V. Frič v dopisech a denících uspořádal a doslovem opatřil Karel Cvejn. V doslovu 

se autor pokusil načrtnout životopis J. V. Friče, nechybí ani vysvětlivky, rejstřík osob a 

obrazové přílohy. Bývalý radikál J. V. Frič, ač strávil dlouhá léta v exilu, byl stále ještě 

významnou postavou českého politického a společenského života, i on se na podzim roku 

1879 objevil ve vídeňské žurnalistické lóži, a v následujícím roce mu byl konečně po 

dlouhých letech umožněn návrat do vlasti.  

  

  Karel Adámek se narodil roku 1840 jako syn Jana a Viktorie Adámkových. Vychodil nižší 

reálku v Chrudimi, ve studiích pak pokračoval na vyšší reálné škole v Praze. Již od mládí stál 

v popředí chrudimského společenského života. Začínal jako komunální politik, v roce 1865 

byl zvolen starostou samosprávného okresu hlineckého. V roce 1879 byl zvolen poslancem 

říšské rady, kde působil až do roku 1900; byl i poslancem českého sněmu (1881-1913) a 

členem panské sněmovny (od roku 1907). 

 Hlásil se k Národní straně svobodomyslné /mladočeské/. Byl velmi agilním politikem, rozsah 

jeho činnosti byl široký: boj proti alkoholismu, otázky zemědělské a živnostenské, pojištování 

dělnictva a sociální otázky vůbec, boj za české školství a za práva českého jazyka atd.  

 Vrcholem jeho politické činnosti byla funkce přísedícího zemského výboru, ve které působil 

v letech 1896-1913 a v níž vykonal mnoho záslužné práce. 
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 Působil též jako žurnalista, publikoval v novinách i časopisech, pokoušel se i o básnickou, 

beletristickou a dramatickou tvorbu, jeho záběr byl tedy velmi široký. Vydal celkem 167 

vlastních publikací. 

 Ke konci svého života začal na základě bohaté korespondence a svých zápisků publikovat 

paměti, které však už nedokončil. Zemřel roku 1918. Mé paměti z doby Taaffovy7 1879-93 a 

Paměti z doby Badeniovy8  vyšly v Praze roku 1910. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Eduard Taaffe, předseda rakouské vlády v letech 1879-1893. 
8 Kazimir Badeni, předseda rakouské vlády v letech 1895-1897. 
9 Adámkovy životopisné údaje: Národní archiv Praha, inventář č.126, RA Adámků z Hlinska (1836-1944), autor 
Karel David; a Otto Urban, Česká společnost 1848-1918,  Praha 1982, s. 654, 667.  
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KAPITOLA 1. 

STRUČNÝ NÁSTIN POLITICKÉ SITUACE V HABSBURSKÉ MONARCHII s důrazem 

na české země V LETECH 1848-1900 

 

Rok 1848: 

Rok 1848 znamenal důležitý předěl v historii habsburské monarchie, jež znamenal vykročení 

k moderní občanské společnosti; tento proces vyvrcholil rozpadem habsburské monarchie a 

vznikem samostatného Československa (a dalších států), k němuž došlo  v roce 1918. 

 Snaha udržet v monarchii absolutistický režim, zatímco společnost již většinově volala po 

změně systému, vedla k vystupňování napětí a vzápětí k politické krizi. Odvoláním kancléře 

Metternicha, odstraněním cenzury a příslibem ústavy byly ve dnech 13.-15. března 1848 

vytvořeny předpoklady k budoucímu přetvoření absolutistické monarchie v monarchii 

konstituční. 

 V Čechách vystoupily do popředí především postavy veřejného a politického života, které 

byly známé již z doby předbřeznové, v čele s Františkem Palackým, F. L. Riegerem a Karlem 

Havlíčkem Borovským. Z právníků a advokátů se výrazně angažovali především F. A. 

Brauner, Adolf Maria Pinkas či A. P. Trojan. Petiční hnutí, zahájené shromážděním ve 

Svatováclavských lázních v Praze 11. března 1848, mělo zřetelný nacionální ráz. Hlavním 

bodem jednání účastníků shromáždění ve Svatováclavských lázních byla diskuse o obsahu 

petice císaři s aktuálními požadavky českého národního hnutí (návrh připravil F. A. Brauner, 

šlo o první ucelený český  politický program). Těmito požadavky bylo uznání jednoty zemí 

Koruny české a respektování národní rovnoprávnosti, reforma stavovského zřízení, soudnictví 

a obecní správy, zrušení poddanství a  roboty, svoboda tisku a shromažďování. Byl zvolen 

Svatováclavský výbor: předsedou se stal hrabě Vojtěch Deym, hlavní zastoupení v něm měli 

liberálové. Posléze bylo přijato nové znění petice, které navrhl pražský advokát Adolf Maria 

Pinkas (proti původní verzi zdůrazněny české národní požadavky a oslabeny požadavky 

sociální). Odpovědí na pražské petice byl Kabinetní list z 8. 4. 1848; znamenal pouhý 

kompromis, ale z hlediska českých návrhů to byl určitý pokrok (byly přijaty všechny 

požadavky obecně politické a národnostní, včetně zrovnoprávnění češtiny s němčinou v 

úředním styku; nedořešeny zůstaly otázky státoprávní, konkrétně sjednocení zemí Koruny 

české). 

 V dubnu 1848 F. Palacký odmítl pozvání účastnit se sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem, kde 

se jednalo o sjednocení Německa; v tom měl podporu většiny Národního výboru, jež vznikl 
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rozšířením původního Svatováclavského výboru, jež byl reprezentantem českého petičního 

hnutí, na sto členů. Toto odmítnutí znamenalo faktické přihlášení se k Rakousku. 

 Jako reakce na Frankfurtský sněm se v Praze konal Slovanský sjezd. Byl zorganizován se 

souhlasem vlády a jednal ve dnech  2. - 12. 6. 1848. Konkrétním výsledkem mělo být 

vypracování Manifestu Slovanů k Evropě, dokumentu panovníkovi se shrnutím přání 

slovanských národů monarchie, jednání však byla přerušena krvavým střetem revoluce s 

kontrarevolucí: Studentstvo připravovalo veřejný protest a rozhodlo se využít sbratřovací mši, 

která se měla konat o svatodušním pondělí 12. 6. 1848 u sochy sv. Václava na Koňském trhu. 

Po mši se dav přesunul k vojenskému velitelství na Ovocném trhu, kde byl napaden vojáky; 

místní šarvátka přerostla v povstání, jehož vůdcem se stal mladý Josef Václav Frič. Po 

složitých vojenských a politických manévrech a za použití dělostřeleckého bombardování  byl 

po šesti dnech zlomen odpor povstalců a nad Prahou a okolím bylo vyhlášeno stanné právo. 

 Svatodušní bouře zůstaly bez výsledků, povstalci neměli jasné cíle a zůstali v izolaci, na 

stranu povstání se nepřidala pražská národní garda, ani Národní výbor; účastníci  Slovanského 

sjezdu urychleně opustili Prahu, od povstání se distancovalo i české liberální měšťanstvo. 

 Koncem června 1848 byl rozpuštěn Národní výbor, česká národní garda, i prozatímní vládní 

rada, což bylo výsledkem úsilí o potlačení konstitučních snah a o návrat k absolutismu.            

Počátkem července 1848 se přesto konaly volby do říšského sněmu, jejichž výsledkem byl 

první parlament v historii habsburské  říše; postavení sněmu bylo ovšem od počátku značně 

labilní. Hlavním úkolem říšského sněmu bylo vypracování ústavy, jednání však bylo 

přerušeno posledním záchvěvem revoluce, říjnovým povstáním ve Vídni. Zasedání  říšského 

sněmu tak  od 22. 11. 1848 pokračovalo v Kroměříži. 2. 12. 1848 nastoupil na císařský stolec 

František Josef  I.10, což byla změna na trůně, ke které došlo bez účasti sněmu. V okamžiku, 

kdy se schylovalo ke schválení ústavy, obsadila Kroměříž 7. 3. 1949 armáda a sněm byl 

rozpuštěn. Následovala březnová oktrojovaná ústava, která platila až do roku 1850, kdy byla 

zrušena tzv. Silvestrovskými patenty.  Revoluce v Rakousku tímto zásahem definitivně 

skončila,  jediným výsledkem revolučního roku 1848 bylo zrušení poddanství. Následovala 

éra tzv. bachovského absolutismu, jehož zosobněním byl ministr vnitra Alexander Bach, a 

kterou ukončilo Bachovo odvolání v srpnu 1859. 

 

 

 

                                                 
10  František Josef I. 1848 - 1916, král uherský, císař rakouský. Na trůně vystřídal Ferdinanda V. (Ferdinand V. 
král český, Ferdinand I. císař rakouský). 
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Rakousko-Uhersko 1860-1867 

 Došlo k dalším významným krokům na cestě ke konstitucionalismu: císař svolal tzv. 

rozmnoženou říšskou radu11, která od května do konce září 1860 jednala o možných úpravách 

v legislativě. Koncepce jednotného centralizovaného Rakouska byla na radě podporována 

menšinově, naopak většinovou podporu získala koncepce, která by se dala nazvat 

federalistickou, tj. respektující historickou svébytnost jednotlivých zemí monarchie a 

podporující určitou míru samosprávy těchto zemí. Císařovou odpovědí byl tzv. Říjnový 

diplom, který spatřil světlo světa 20. října 1860. Tento dokument v principu ohlašoval 

přechod ke konstitucionalismu, zdůrazňoval sice nedotknutelnost dynastické moci, avšak 

uznával oprávněnost historického práva jednotlivých součástí říše. Rozvedením a konkretizací 

Říjnového diplomu měla být Únorová neboli Schmerlingova12 ústava, vydaná 26. února 1860. 

Znamenala obnovení zemských sněmů a nově zřizovala dvoukomorovou říšskou radu v 

podobě volené poslanecké sněmovny a panovníkem jmenované panské sněmovny. Celoříšské 

záležitosti přitom měly být probírány v tzv. úplné říšské radě, záležitosti, které se týkaly jen 

neuherských zemí, v tzv. užší říšské radě, tj. bez účasti uherských zástupců, což znamenalo 

významný krok na cestě k dualismu.  

 Čeští liberálové v čele Riegrem, Palackým a Braunerem měli v úmyslu na říšské radě 

prosazovat především české státoprávní požadavky, na čemž se do jisté míry shodli i s 

konzervativními velkostatkáři, které vedl  hrabě Clam-Martinic. Klíčovým problémem však 

byl volební systém, který zkresloval reálné poměry v zemi a Čechy znevýhodňoval; veškeré 

pokusy o revizi tohoto volebního systému však byly neúspěšné.  V roce 1863 11 českých 

zástupců vedených F. L. Riegrem vystoupilo z říšské rady a rozhodlo se pro přechod k pasivní 

rezistenci, jež po ustavení dualismu v roce 1867 přešla v rezistenci totální, tzn. jak vůči říšské 

radě, tak vůči českému sněmu. Čeští zástupci z Moravy je následovali o rok později. 

 V červenci 1865 byl odvolán Schmerling a státním ministrem nově jmenován Richard 

Belcredi, dosavadní český místodržitel a stoupenec umírněného konzervativního pojetí 

federalismu. V roce 1866 Rakousko prohrálo prusko-rakouskou válku, což znamenalo jeho 

vyloučení  z Německého spolku a pozbytí vlivu na řešení vnitroněmeckých otázek13. Prohru 

habsburské monarchie završil Vídeňský mír, jímž říše uznala sjednocenou Itálii. V 

následujícím roce došlo k rakousko - uherskému vyrovnání, které znamenalo faktické 

rozdělení říše na dva centralizované státy, spojené pod jednou korunou. 

                                                 
11 Říšská rada jako poradní orgán panovníka existovala již od r. 1849; nyní byla panovníkem rozšířena z 12 na 
60 členů. 
12 Nazvaná podle tehdejšího státního ministra Antona von Schmerlinga, jenž byl mluvčím německých liberálů. 
13 Ke vzniku německého císařství došlo v roce 1871. 
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 Rakousko-uherské vyrovnání znovu mobilizovalo státoprávní snahy v českém táboře, avšak 

neznamenalo opuštění pasivní rezistence, nýbrž aktivity demonstrativního charakteru, jako 

byla pouť českých poslanců do Moskvy v květnu 1867, jež měla za cíl hledat podporu v 

zahraničí, či převoz korunovačních klenotů z Vídně do Prahy. Demonstrace nabyly masového 

charakteru v tzv. táborových hnutích, lidových shromážděních, jež se konaly na památných 

místech Čech a Moravy. Česko - rakouské vyrovnání nicméně zůstalo jen zbožným přáním, 

nová vláda pod vedením Karla Hohenwarta sice jednala s českými politiky o možném českém 

vyrovnání, avšak tzv. články fundamentální, jež měly být (byť v omezené míře) uznáním 

svébytnosti českého státu, nevstoupily v platnost kvůli tlakům německého liberálního tábora, 

který se obával, že by v důsledku toho Předlitavsko ztratilo svůj vyhraněný německý 

charakter. 

 

České země a Rakousko po roce 1874 

  Mladočeši byli původně proudem v rámci české národní strany, konkrétně jejím levým 

křídlem. Začali se z ní však vydělovat již začátkem 60. let a r. 1874 byla založena Národní 

strana svobodomyslná neboli mladočeská strana, jejímž hlavním tiskovým orgánem se staly 

Národní listy, založené dr. Juliem Grégrem v únoru 1861. Mladočeši byli opozicí proti vedení 

české národní strany, pro kterou se postupně vžil název staročeši a v jejichž čele stál F. L. 

Rieger. Jedním z bezprostředních podnětů k založení mladočeské liberální strany byl 

nesouhlas radikálnější části české buržoazie s politickou pasivitou vůči českému sněmu a 

vídeňskému parlamentu. Tuto pasivitu prosazovala především konzervativní aristokracie a 

také pravé křídlo národní strany. V čele mladočeské strany stáli především bratři Julius a 

Eduad Grégrové, Dr. A. P. Trojan a Dr. Karel Sladkovský. 

 Mladočeši vstoupili na český sněm již v roce 1874, ale účast jejich sedmi poslanců byla spíše 

symbolická a zásadní politický význam neměla. Teprve před sněmovními volbami v září 1878 

se obě strany (mladočeská a staročeská) dohodly na vytvoření společné koalice v rámci tzv. 

státoprávního klubu14 a sjednaly podmínky, za nichž byly ochotny společně vstoupit na sněm. 

Svůj vztah k říšské radě a ústavě  vymezily tzv. státoprávním ohrazením, v němž 

konstatovaly, že se nevzdávají státoprávních požadavků zemí Koruny české, respektují však 

přitom daný právní stav a přenášejí své úsilí na půdu ústavních institucí – na zemský sněm  a 

říšskou radu.  Státoprávní ohrazení slavnostně přednesli čeští poslanci i při svém vstupu na 

říšskou radu v roce 1879, kde po šestnácti letech opět usedli do svých lavic. Státoprávní 

                                                 
14 Název klubu v podstatě vymezoval  oblast společného zájmu obou jinak samostatných stran. Předsedou klubu 
byl F. L. Rieger. 
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poslanci společně s Clam-Martinicovými konzervativními šlechtici a s haličským 

konzervativním Polským klubem a Stranou práva, jež se opírala o německé voliče z alpských 

zemí, vytvořili pravicově orientovanou vládní většinu, tzv. železný kruh pravice. O tuto 

novou většinu se pak více než 14 let opíral nový ministerský předseda hrabě Eduard Taaffe. 

 Na půdě říšské rady vytvořený český klub, vedený hrabětem Clam-Martinicem a F. L. 

Riegrem, opustil taktiku „všechno nebo nic“ a vydal se na strastiplnou cestu pomalého 

dobývání ústupků. Odpovědí na čtyři memoranda českého klubu, obsahující požadavek 

jazykové rovnoprávnosti v úřadech a ve školách, byla tzv. Stremayerova jazyková nařízení z 

19. dubna 1880, vydaná pro  Čechy a Moravu ministrem spravedlnosti Karlem Stremayerem. 

Těmito nařízeními byla v úředním styku do jisté míry zrovnoprávněna němčina s češtinou. 

Otázka jazyka na pražské univerzitě byla vyřešena zákonem z 28. února 1882, který rozdělil 

dosavadní Karlo-Ferdinandovu univerzitu na univerzitu českou a německou s naprosto 

rovnými právy. 

 Aktivní politika ve Vídni i na sněmu v Praze přinášela kolem poloviny  80. let již méně 

hmatatelných výsledků a zdála se být vyčerpána. To nejen znovu oživilo mladočeskou kritiku 

aktivní politiky v Riegrově pojetí jako nedůstojné „drobečkové politiky“, ale v prostředí 

akademické inteligence na české univerzitě se objevil nový protivník: skupina profesorů 

kolem T. G. Masaryka a Josefa Kaizla, jež byla od roku 1889 nazývána jako realistická. 

Realisté roku 1885 vystoupili s programovým prohlášením, ve kterém zcela nově formulovali 

zásady českého politického programu: podle nich bylo třeba českou politiku postavit na 

skutečně reálné, věcné, vědecké základy a v tomto ohledu také podrobit kritické revizi 

dosavadní činnost. 

V létě 1889 se po volbách do českého sněmu stali mladočeši velmi početnou menšinou, když 

vedle 55 staročechů vstoupilo na sněm již také 42 mladočechů a v roce 1890 jejich řady 

posílili také přední realisté T. G. Masaryk, Josef Kaizl a Karel Kramář. Definitivní porážku 

znamenaly pro staročechy volby do říšské rady počátkem března 1891, kdy staročeši získali 

pouhé dva mandáty. Mladočeši tak získali v roce 1891 vůdčí postavení na říšské radě a v roce  

1895 i na zemském sněmu. Doba jednotné národní politiky riegrovského typu však již byla 

pryč, nastalo období postupného formování masových politických stran a skutečného 

plaralitního systému. 

 Strana konzervativního velkostatku ztrácela po roce 1890 své výsadní postavení, které měla v 

době své spolupráce se staročechy. Po smrti Jindřicha Clam-Martinice v roce 1887 již tato 

strana nenašla ve svých řadách podobně výraznou vůdčí osobnost. Národní strana neboli 

strana staročeská spěla po volebních porážkách v letech 1891 a 1895 k rozkladu; její 
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zastoupení v parlamentu a na zemském sněmu již bylo menšinové. Až do své smrti v roce 

1903 zůstal její vůdčí osobností František Ladislav Rieger, i když vlastní politickou práci 

strany prakticky řídil jeho zeť a nástupce Albín Bráf, profesor národohospodářství na pražské 

univerzitě. Národní strana svobodomyslná neboli mladočeská se stala během devadesátých let 

nejsilnější politickou stranou. Ve volbách do říšské rady v roce 1897 obsadila  60 z 68  

českých mandátů, ve volbách do českého sněmu v roce 1895 pak 89 mandátů z celkového 

počtu 95. Vůdčí osobností strany byl až do své smrti v roce 1901 Josef Kaizl a vedle něho 

Karel Kramář, který se pak v roce 1918 stal prvním předsedou vlády nově ustavené 

Československé republiky. 
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KAPITOLA 2.   

.. VLAKEM DO VÍDNĚ – NA BOJIŠTĚ. ...  SLIBUJI! 

 

 Politická kariéra Karla Adámka, tehdy devětatřicetiletého komunálního politika, byla 

odstartována v červnu roku 1879. Tímto datem začíná i nový sešit jeho deníku: „Při volbě do 

rady říšské 28 d.m. června 1879 konané obdržel jsem ze 337-332 hlasů…“15  Mé paměti z 

doby Taaffovy nás zavedou ještě o několik týdnů nazpět: Kandidaturu do říšské rady navrhl 

Adámkovi Julius Grégr; Adámka tato nabídka značně překvapila a nejprve odmítl. Grégrovi 

se však nakonec podařilo Adámka ke kandidování přemluvit. 

 Podzim roku 1879 znamenal zásadní obrat v české politice: skončilo šestnáctileté období 

pasivní rezistence, čeští poslanci vstoupili na půdu říšské rady ve Vídni, ovšem jejich vstup 

byl velkým krokem do neznáma. „Přijďte a vybojujte si své nároky“, vzkázal českým 

politikům již na jaře roku 1879 Eduard Taaffe.16 

 Události dostaly spád teprve v září: 28. září vydalo prezidium pozvání k zasedání rady říšské, 

ovšem zasedání státoprávního klubu17, kde se řešila otázka vstupu českých poslanců do říšské 

rady, se konalo již o několik dní dříve - 23. září. S návrhem o obeslání říšské rady zde 

vystoupil dr. Rieger. Prohlásil, že uznává, že nastalé politické poměry činí vstoupení českých 

politiků do říšské rady krokem pravděpodobně prospěšným a proto nutným; dále, že členové 

státoprávního klubu jednomyslně navrhují, aby čeští poslanci na říšskou radu šli.  

 Následovalo tedy hlasování, důležitý okamžik, o kterém si Adámek později poznamenal: 

„Kostky jsou vrženy! Velikou vážnost v okamžik tento plnou silou jsem cítil… Dávno jsem 

byl v otázce obeslání rady říšské ustálen na pevném názoru a proto když jsem měl hlasovati, 

zimničně jsem byl rozechvěn. Hlasovati za 100 000 spoluobčanů18, hlasem svým snad 

rozhodnouti na leta drahná o budoucnosti svého národa…“19 Proti obeslání říšské rady 

hlasovalo pouze pět poslanců, šedesát sedm se vyslovilo pro. Adámek je naprosto přesvěčen o 

správnosti tohoto kroku a pohoršuje se nad lehkovážným chováním dotyčných poslanců:  „Při 

tomto důležitém jednání se mi hnusila lehkovážnost dra. Vašatého a přímo nedůstojné 

vystupování dra. Vaníčka. Tak postihovali své poslání, jako zástupcové  lidu v této kritické 

                                                 
15 NA Praha, RA Adámků z Hlinska, kart.47, A III.7., deník Karla Adámka,  s. 3. 
16 Otto Urban, Česká společnost 1848-1918, Praha 1982, s. 328. 
17 Státoprávní staročesko-mladočeský klub, založen v srpnu 1878. 
18 Každý z českých poslanců zastupoval 100 obyvatel. 
19 Karel Adámek, Mé paměti z doby Taaffovy 1879-93, Praha 1910, s. 21. 
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situaci… Kéž by národ viděl tyto své zástupce! Není lze diviti se, že jest tak mnoho shnilého 

v politice české. Boh pomozi! “20 

 Na tomto zasedání státoprávního klubu se dále projednávalo znění tzv. státoprávního 

ohrazení, což bylo prohlášení, které mělo vymezit vztah nově vstupujících českých poslanců k 

říšské radě a ústavě vůbec. Toto prohlášení mělo být posláno císaři a přečteno i na půdě říšské 

rady.21 

 Ještě před odjezdem do Vídně se Adámek v Chrudimi zúčastnil zasedání c. k. okresní školní 

rady a prvního zasedání nového okresního výboru; poté se pomalu začalo schylovat k loučení: 

„2. října mne navštívila městská rada hlinecká na rozloučenou před odjezdem na říšskou radu. 

Jaké to zadostiučinění! Před třemi lety štvali proti mně při volbách do obecního zastupitelstva 

v zápasech staro a mladočeských, podpisovali proti mně adresy --  a dnes? Jak se časy mění! 

…Večer byla na rozloučenou velká hostina v hostinci ´´u zlatého lva´´, již se súčastnili přátelé 

a známí u velkém počtu.“22 Od svého stařičkého učitele Veselského dostal Adámek velikou 

kytici překrásných růží a rozešli se plni nadějí na pozitivní obrat v českém politickém snažení. 

Avšak Adámek přece jen není přehnaným optimistou:  „Nebudou-li tyto naděje opět jen 

smělými sny, planými přeludy? Od Vídně dosud nikdy nám nevál trvale příznivý vítr.“23 

 Nazítří, 5. října 1879 odjel Adámek vlakem do Vídně.  Zmítaly jím smíšené pocity, domů 

napsal: „Provázen milou upomínkou na upřimné loučení s milými přáteli a známými, dojel 

jsem bez úrazu a bez mrzutostí do císařské Vídně – na bojiště. Teskno mi bylo, když jsme 

dojížděli do osudné Vídně, kde byl po všechny časy spřádán černý osud našeho národa. 

Podaří-li se  nám rozervati to předivo, roztrhati ty pletichářské osnovy?“24 Růže pana učitele 

Veselského, které mu při odjezdu způsobily takovou radost, ležely nyní před ním na stolku a 

opájely ho vůní domova. 

 Na druhý den se Adámek vydal Okružní třídou pěšky do sněmovny. Po cestě se rozhlížel, 

nedokázal však na  město, které bylo symbolem národního útisku, pohlížet nezaujatě: „Samé 

paláce a milionové monumentální stavby – kamenné důkazy, jak Vídni centralisace prospívá. 

Utápí se prostopášně v přebytku, my žebráckými zbytky živiti se musíme.“25 

 Ve třičtvrtě na devět vstoupil, uvítán ohromnou portýrovou poklonou, do parlamentu. Bylo 

mu však při tom prapodivně. Ve sněmovně panoval čilý ruch a zmatek, upovídaný ředitel 
                                                 
20 Adámek, Mé paměti, s. 21. 
21 V tomto prohlášení uznali čeští politici reálně existující politické poměry, říšskou radu i výkonnou moc jako 
faktické nositele politického života; nadále však chtějí zachovat své státoprávní a národně politické úsilí. Nikoli 
již boj proti státu, nýbrž boj o stát. (Urban, Česká společnost, s.330). 
22 Adámek, Mé paměti, s. 22. 
23 Tamtéž.  
24 NA Praha, RA Adámků z Hlinska, kart. 22,  Karel Adámek Terezii Adámkové,  6. října 1879. 
25 Adámek, Mé paměti, s. 22. 
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sněmovní kanceláře Kupka vydal Adámkovi poslaneckou legitimaci a zavedl ho do 

sněmovny, kde mu bylo na lavici vyhraženo číslo 286. Ve sněmovně museli ovšem přidávat 

místa, neboť jich bylo málo; ústavácké vlády, aby zakryly českou absenci ve sněmovně, 

vyplnili zasedací síň menším počtem sedadel. V čítárně si Adámek povšimnul, že právě 

opožděně obdrželi české časopisy – „Nečekali nás“, pomyslel si26.  V čítárně napsal hned 

Adámek list své ženě Terezii, avšak drobný incident s úředníkem na sněmovní poště ho ještě 

více rozladil. Adámek byl totiž toho dne prvým odesílatelem a úředník neměl nazpět na 

desetník.  

 Z Čechů potkal Adámek nejprve poslance Jirečka, který si stěžoval na nehodu s volbou 

jistého českého poslance, dr. Braunera, který je fyzicky i duševně neschopen zastávat své 

místo ve sněmovně. Na Adámkův povzdech, proč tedy vůbec Braunera do Vídně posílali, 

Jireček odpovědel pouze pokrčením ramen. „Tak se mi zdá“, poznamenává na tomto místě 

výstižně Adámek, „že proti německé armádě … vysíláme některé veterány, kteří za 16leté 

pasivity odvykli parlamentárnímu závodění, a nováčky, kteří dosud nebyli v boji. Svatý 

Václave, co z toho bude?“27 

 Toho dne  v šest hodin večer zahájil dr. Rieger první schůzi nově vzniklého tzv. českého 

klubu, který znamenal spojení tří proudů české státoprávní opozice s moravskými poslanci.28 

 Zasedání se konalo ve sněmovně, v sále č. IV a zúčastnili se ho všichni čeští poslanci kromě 

dvou. Schůzi klubu zahájil dr. Rieger omluvou, že se ujímá nezvolen předsednictví, a že 

musel prozatím svolat shromáždění do nevyhovující místnosti, „v níž by se záhy uvařili“ 29. 

Úkol klubu pak Rieger definoval takto: „Ve všech státoprávních i národních otázkách musíme 

býti zajedno, oproti tomu musí býti ponechána v jiných čistě politických otázkách různým 

odstínům klubu volnost.“30 Poté přednesli velkostatkáři v čele s hrabětem Clam-Martinicem 

své výhrady a podmínky vstoupení své frakce do českého klubu, avšak Clam-Martinic k tomu 

dodal: „Nebudeme snad úmyslně vyhledávati různosti, chceme ze všech sil pracovati za 

dosažení  našeho společného, velkého cíle.“31 Dr. Rieger připomněl, že „nemá býti svědomí a 

politickému přesvědčení nikoho činěno násilí“, na to byly výhrady šlechtické frakce přijaty. 32 

 Hrabě Clam-Martinic vystoupil ještě s připomínkou, že v německém překladu státoprávního 

ohražení je chyba, která by se měla opravit, což bylo následně odsouhlaseno. Shodli se však 
                                                 
26 Adámek, Mé paměti, s. 23. 
27 Tamtéž. 
28 V Českém klubu se spojilo 28 poslanců staročeských, 6 mladočechů, 10 poslanců z řad české konzervativní 
šlechty (velkostatkáři) a 10 moravských poslanců. 
29 Adámek, Mé paměti, s. 23. 
30 Tamtéž.  
31 Adámek, Mé paměti, s. 24. 
32 Tamtéž. 
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jednomyslně ještě na tom, že by bylo třeba opisu, neboť by bylo neslušné císaři takto 

přepsaný list poslat.  

  Vždy ochotný poslanec Hevera se pak postaral o obveselení shromážděných poslanců, když 

zvolal ke Clam-Martinicovi: „Excellence, já to krásně opíšu!“ 

 Clam-Martinic: „Snad by postačilo opsati pouze prvý opravovaný list?“ 

 Hevera: „Já to opíšu celé a ráno to Vaší excellenci přinesu!“33  

Hrabě Clam se hluboce uklonil, a přitom do dvou šlechticů nemotorně trkl zadkem, čímž 

vyvolal další vlnu všeobecné veselí. 

 

 Schůze se zúčastnil i ministr Pražák, byl představen dr. Riegrem, přátelsky uvítán a poté se 

ujal slova: Litoval, že pro své povinnosti nemůže vstoupit do klubu svých dlouholetých 

politických přátel, avšak přesto že žádá, jestli by se nemohl klubových porad účastnit a prosí o 

podporu klubu, aby mohl dostát svým důležitým úkolům. 

 Dále se projednávaly otázky volby předsedy a zřízení direktoria klubu, jež mělo zajišťovat  

styk s ostatními autonomistickými kluby, tj. s klubem polským a Hohenwarthovým34. 

 Došlo i k dohodě o názvu klubu, který se měl z praktických důvodů nadále zvát klub český, 

nikoli snad českomoravský. Neboť jak pravil poslanec Kusý: „Českomoravským nemůže býti 

náš klub nazván, protože by se musil nazývati Česko-moravsko-slezským, kdyby přistoupil 

ještě některý poslanec ze Slezska.“35 

 Takový byl první den našich poslanců ve Vídni; čekalo je hodně práce s nejistým výsledkem, 

ale oni byli byli plni ideálů a nadějí – připraveni bojovat. 

 

Na druhý den v 10 hodin ráno konala se u sv. Štěpána mše na zahájení říšské rady. Adámek 

sledoval šlechtu v uniformách, „zkostnatělé bureaukraty“ ve fracích a když ministr Pražák 

kolem těchto  „rakousko-vídeňských zlatohlavů“ procházel, ani prý si ho nepovšimli. 

 Náš pozorovatel se octl v panské lavici, v níž klečeli oba Clam-Martinicové a po celou mši se 

se sepjatýma rukama vroucně modlili, což Adámek ocenil jako upřímnou a vroucí zbožnost. 

 O třičtvrtě na dvanáct však již bylo zahájeno sezení nové a úplné říšské rady. Ředitel 

kanceláře sněmovny, vládní rada Kupka třikráte zazvonil a „divadlo počalo“36:  Hrabě Taaffe 

                                                 
33 Adámek, Mé paměti, s. 25. 
34 Na půdě říšské rady došlo k parlamentnímu spojenectví Českého klubu (54 poslanců), Polského klubu (57 
poslanců z Haliče) a Klubu Hohenwarthovy strany práva (57 poslanců). Toto byly tři pravicové kluby v 
parlamentu. 
35 Adámek, Mé paměti, s. 24.   
36 Adámek, Mé paměti, s. 26. 
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promluvil jako bodrý Vídeňák, mluvil sebevědomě a hbitě a představil sněmovně monsignora 

Negrelliho37, který zahájil jednání „plačtivým sermonem kapucínského zbarvení“.38 

 Poté dr. Fandrlík jako zapisovatel přečetl formuli slibu poslanců, a to německy, česky, 

polsky, slovinsky a italsky. Četl sice slovinsky chybně, ale přesto svou jazykovou znalostí 

zvláště Němcům imponoval. Podle abecedního pořádku sliboval Adámek jako první a slib 

vyslovil česky.  

 O tomto sezení říšské rady všechny vídeňské listy druhý den (8.října) zevrubně referovaly a 

rozepisovaly se přitom obzvláště o českém slibování. Některé listy dokonce uveřejnily úvodní 

články s nadpisem „Slibuji!“ a Morgenpost mimo jiné psala: „Zvláštní účinek mělo 

vyvolávání a slibování poslanců v šesti jazycích. Prvý byl vyvolán Adámek, který odpověděl: 

´´Slibuji!´´ Toto cizé slovo proniklo jako falešný tón domem. … Na štěstí následovala pak 

řada uklidňujících: ´´Ich gelobe!´´“39 Korespondent Národních listů Jan Neruda to ovšem 

viděl trochu jinak než redaktoři německých deníků: „… A kdykoli se ozve hlasné české 

´´Slibuju!´´, natáhnou se všechny krky nahoře a všechny krky dole a zazní šepot, že celou 

řadu ´´Gelobe´´ není ani slyšet. Nedivím se. Sám jsem si zajel sem, abych se podíval na ně. 

Chtěl jsem je tu vidět, dokud jsou ´č́erství´´. Dokud si myslejí na ohnivé plnění svých 

povinností, na své řeči, na aplaus od Vltavy.“40 

 Ve sněmovně sedí v „logi journalistů“ kromě již zmíněného dopisovatele Národních listů 

Jana Nerudy také „svatý duch Taaffův“, český novinář J. S. Skrejšovský, který je trnem v oku 

snad všem českým poslancům.41 Taaffe mu prý bezmezně důvěřuje a Skrejšovský snad ho 

cele ovládá, jak se povídá. Každopádně již  z Prahy si s Taaffem stále dopisoval a 

telegrafoval, jak tvrdí Adámek ve svých Pamětech. I Jan Neruda se o Skrejšovském zmiňuje 

podobným tónem, jakým o něm hovoří Adámek: „Je nás tu v žurnalistické lóži Čechů, jako by 

napršelo. A v první řadě, zrovna nad hlavami českých poslanců, vznáší se – chci říci sedí 

přítel Skrejšovský.“42 Eduard Grégr ve svém Denníku píše (nutno říci, že překvapivě 

nestranně), že příčinou zuřivé nenávisti staročechů, mladočechů i redaktorů konkurenčních 

deníků vůči Skrejšovskému jsou jen osobní motivy, a sice „motivy způsobu nejnižšího; je to 
                                                 
37 Někdejší zpovědník císaře Ferdinanda Dobrotivého. 
38 Adámek, Mé paměti, s. 26. 
39 Adámek, Mé paměti, s. 27. 
40 Jan Neruda, Česká společnost IV, Praha 1965, s. 190. 
41 J. S. Skrejšovský, právník a v letech 1858-61 úředník ministerstva financí. Redaktor a původní majitel 
německého deníku Politik, jehož prostřednictvím chtěli čeští politikové seznamovat německé obyvatelstvo s 
českými národními snahami. Na přelomu 60. a 70. let jeden z nejvlivnějších českých politiků. Po smrti 
Palackého soupeřil s Riegrem o vůdcovství ve staročeské straně. V podnikatelské činnosti i v politice si počínal 
značně bezohledně. Podplácel, korumpoval a proti politickým protivníkům, především mladočechům, útočil 
velmi nevybíravě.  
42 Neruda, Česká společnost IV, s. 201-202. 
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strach jedněch i druhých, aby se Skrejšovský nedostal opět k veslu, a aby vybledlé ty naše 

veličiny nepřipravil o vládu. To je pravé jádro celé té zášti.“ Skrejšovský v té době procházel 

těžkým obdobím, byl finančně na mizině, vyšetřován za napadení předsedy staročeského 

družstva, které koupilo jeho deník Politik, a neustále ze všech stran napadán, -  přesto však 

nepodlehl, což bylo podle Grégra „důkazem neobyčejné energie a ocelových nervů tohoto 

žurnalistického gladiátora“.43 

  

 Téhož dne zasedal také český klub. Volil se předseda a parlamentární komise. Velkostkáři 

odmítli volit někoho z mladočechů. Poslanec Wiedersperg dokonce tvrdil, že mladočeši 

nejsou žádnou politickou stranou, že jsou komunisté a agitoval otevřeně  proti dr. Trojanovi. 

Tato neloajálnost šlechticů vůči mladočechům vzbudila v klubu rozhořčení a Julius Grégr 

pravil: Bylo by nejlépe, abychom z klubu vystoupili my.“44 Také Adámek je rozhořčen a 

předpovídá, že se šlechtici stanou pro soudržnost klubu osudnými: „Pročpak nešli do 

spřízněnějšího jim klubu Hohenwarthova?  Chtí prostě vládnout naším klubem. Jsou chytráci. 

Vyhradili si mimo jiné, aby směli v klubu mluviti také německy…“45 Prohlášení vůdce 

velkostkářů Clam-Martinice o vzájemné toleranci, teprve z předchozího dne, tedy vzalo 

rychle za své a v klubu se tak daly očekávat další střety a rozepře, což nevěštilo jistě nic 

dobrého. 

 

 Druhý den, 8. října, jel Adámek s dr. Trojanem na císařský hrad k trůnní řeči – velká to sláva! 

Náš bystrý pozorovatel jako vždy sledoval dění kolem s očima doširoka rozevřenýma a to, co  

viděl, nám také dovedl  barvitě vylíčit: „Náměstí hradní byla uzavřena a dekorována gardami, 

za nimi byly nepřehledné davy obecenstva. … Již na schodech jsme se octli v plném proudu 

rozmanitých livrejí, uniforem i maškarních, i malebných, okázalých a vkusných. Z českých 

poslanců pouze dr. Trojan, dr. Grégr, dr. Kučera a já jsme přišli v čamarách46, ostatní povlekli 

se fraky a pokryli cylindry. Dr. Trojan, vypravuje mi o počátcích nošení čamary, pravil: 

´´Čamaru nám posvěcují leta 1848 a 1849, čamarou máme obnovovati těch let památku.´´ … 

Tak jsme se octli ve smetaně společnosti této polovice rakousko-uherské říše. V nádherných, 

                                                 
43 Eduard Grégr, Denník II, Praha 1908, s. 36-37. 
44 Adámek, Mé paměti, s. 27. 
45 Adámek, Mé paměti, s. 28. 
46 Slavnostní červený kabát zapínaný na šňůrky, nošený ve 2. pol. 19.století k manifestování českého 
vlastenectví. 
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drahocennými gobeliny vyzdobených sálech před trůnní dvoranou bylo jako v úlech. Hostů 

přibývalo, obraz se stále měnil.“ 47  

 Velké vzrušení mezi českými poslanci nastalo, když jako hrdý vojevůdce a vítěz se 

vzpřímenou hlavou nakráčel do lože žurnalistů Taaffův oblíbenec J. S. Skrejšovský, „černý 

jako havran, drzý jako - Skrejšovský!“48 Nikoho nepozdravil a nikdo ani nepozdravil jeho, 

jeho příchod všechny nemile překvapil. Poslanci měli s novináři vůbec velké potíže. Dr. 

Rieger dokonce upozorňoval v klubu na ohromnou dotěrnost vídeňských žurnalistů a varoval 

před nimi. Kníže Schwarzenberg pak vypravoval, kterak se mu dostalo té zvláštní pocty, že 

mu byl jakýsi vídeňský reportér představen, a od té doby že ho stále pronásleduje: „Když mě s 

ním uhlídáte, nemyslete že jsem s ním ve spojení!“49 dodal ještě Schwarzenberg se smíchem.  

 Spolu se Skrejšovským se také hned v prvních dnech ve sněmovně objevil  i  J. V. Frič50: „… 

nebožák! Jako radikál odešel z Prahy, jako redaktor vládního listu Skrejšovského se vrací do  

Čech. Lodice divokou bouří zmítaná utíká se v bezpečí do cizého přístavu!“51 

 Ale vraťme se do císařského paláce, kde se mezitím již otevřely dveře trůnního sálu. Galerie 

byly přeplněny, Adámek se octl s Trojanem v první řadě několik kroků od trůnu, vedle nich 

již stařičký Kuranda, dr. Beer a jiní. Kuranda se chlubil, že je s Riegrem, Trojanem a Smolkou 

                                                 
47 Adámek, Mé paměti, s. 28. 
48 Adámek, Mé paměti, s. 29. 
49 NA Praha, RA Adámků z Hlinska, kart. 47, A III.7., deník Karla Adámka,  s. 29. 
50 J. V. Frič, český politik, básník, publicista. V revolučním roce 1848 patřil student filosofie J. V. Frič ke 
studentským vůdcům povstání. V roce 1849 stál u založení spolku Českomoravské bratrstvo a zapojil se do 
příprav povstání inspirovaného Bakuninem. 10. května 1851 byl odsouzen pro zločin velezrady na 18 let. 
Amnestií v dubnu 1854 mu byl zbytek trestu prominut. Byl spoluiniciátorem vytvářející se literární skupiny 
"májovců" a autorsky i redakčně se podílel na přípravě almanachu Máj (květen 1858). V srpnu 1858 byl Frič 
"pro své nenapravitelné chování" internován v sedmihradském městě Déeši. Od března 1859 žil Frič více než 
dvacet let v emigraci. V 60. letech působil postupně v Londýně, Paříži a Berlíně a vedl neúnavný boj proti 
Rakousku. Doufal, že v Evropě dojde k výrazným revolučním či mocenským přeměnám, které umožní vytvoření 
samostatného českého státu. Proto navazoval styky s představiteli revolučního hnutí i evropskými státníky a 
snažil se je získat pro myšlenku české samostatnosti. V 70. letech žil v Budapešti a Záhřebu a snažil se získat 
souhlas rakouské vlády k návratu domů. K tomu došlo až v roce 1880. Podle Adámkových Pamětí se za Fričův 
návrat domů opakovaně u Taaffa přimlouval dr. Rieger;  Taaffe nakonec svolil, avšak předpovídal prý 
Riegerovi, že se mu za to dostane zlé odměny. Podle Karla Cvejna, který uspořádal Fričovu korespondenci a 
deníky, ovšem Frič za návrat do vlasti vděčil především J. S. Skrejšovskému. Po návratu do Prahy se Frič setkal 
s prostředím, s kterým si nerozuměl. Vydával svá literární díla, která byla přijímána s rozpačitou úctou, psal do 
mladočeských listů, ale v politickém životě se výrazněji neuplatnil. O tom svědčí i následující úryvek z jeho 
deníku, datovaný 13. 9. 1880, ze kterého čiší zahořklost a sebelítostivost: Frič si na jeho stránkách stěžuje, že se 
mu odcizila žena i děti, „literární kruhy nepřejí mi nejen slávy – nýbrž ani toho chleba! Nikde hlásku nějaké 
pobídky k práci, nikde útěchy, … Neruda sám sebou zaměstnán, uzná, jak se mi ublížuje, ale těší se snad z 
gruntu srdce, že se mi tak vede … V divadle nemám na třetí měsíc práci – vždy mi každý projekt a návrh 
odkopnou, zadupají … Všude samá zášť, chladnost – nepřízeň.“ J. V. Frič v dopisech a denících, Praha 1955, s. 
254-55. Vybral a uspořádal Karel Cvejn. 
51 NA Praha, RA Adámků z Hlinska, kart. 47, A III.7., deník Karla Adámka,  s. 27. 
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snad již jediným osmačtyřicátníkem ve sněmovně. „V našich žilách proudí předce jiná krev“, 

podotkl důležitě Kuranda. 52 

 Adámkův pohled se ještě zastavil na skupince historické šlechty: v jejich kruhu převládaly 

vojenské uniformy a někteří šlechtici přišli také ve starém stavovském stejnokroji – „Smutná 

pro ně upomínka!“, pomyslel si Adámek. 53 

 Konečně ohlásil první hofmistr, že císař přichází: nastalo hrobové ticho a napětí viselo ve 

vzduchu. Dvorní hodnostáři zaujali svá místa u trůnu, císař usedl na trůn a hrabě Taaffe mu 

podal trůnní řeč, kterou pak vládce  pevným hlasem přečetl, ač se mu chvilkami chvěly ruce. 

Hned ze začátku četl přivítání českých poslanců. Dojem z odstavce týkajícího se Čechů byl 

sice uspokojivý, přesto se však v sále žádný aplaus neozval, bylo hrobové ticho, což Adámek 

následně označil za faux-pas, neboť Němci podpořili císařovo sdělení, týkající se 

národohospodářského sjednocení s Německem, hlasitým souhlasem. Když pak císař po 

přečtení řeči odcházel, zahřměla děla a dvoranou zaburácelo volání slávy ve všech jazycích, 

podle Adámka snad nejsilněji v těch slovanských. „Rakousko mluvilo!“ podotkl dr. Trojan. 54 

Císař opouštěl sál hluboce dojat, podle Adámka se přímo chvěl; neméně zajímavá byla 

podívaná na rozcházející se společnost, jež se vlnila ve vestibulu a na obrovských schodech. 

„Byl to děj nevídaného lesku monarchického, s nimž jest lze porovnati toliko velkolepé  

obřadní slavnosti církevní. Monarchie dovede … oslňovati a upoutávati zevními obřadovými 

okázalostmi“, těmito slovy shrnul Adámek svůj dojem z velkolepého představení, jež se právě 

před jeho zraky odehrálo.55 

 Své ženě Terezii pak napsal: „…Velice lituji, že jsem nevěděl, že mohou říšští poslancové 

vzíti své manželky s sebou k trůnní řeči na galerii. … Veliká toho škoda - byla bys musela se 

mnou jeti. … Dočkáme-li se se trůnní řeči, jíž bude zasedání rady říšské ukončeno, pak to 

napravíme.“56  

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Adámek, Mé paměti, s. 30. 
53 Tamtéž. 
54 Adámek, Mé paměti, s. 30. 
55 Adámek, Mé paměti, s. 31. 
56 NA Praha, RA Adámků z Hlinska, kart. 22, Karel Adámek Terezii Adámkové, 13. října 1879. 
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KAPITOLA 3. 

POMĚRY V ČESKÉM KLUBU.. SPORY A OSOBNÍ NEPŘÁTELSTVÍ 

 

Jak napověděly hned první dny českých poslanců ve Vídni, spolupráci v českém klubu měly 

výrazně poznamenat spory mezi jeho frakcemi, a také osobní střety až rivalita mezi jejich 

vůdčími osobnostmi.  Už 9. října Adámek s povzdechem poznamenává, že „naše parlamentní 

poměry stále nejsou ustáleny, většina není dosud pevně semknuta, postavení nás Mladých v 

klubu je přímo pitomé; při nejbližší příležitosti přijde k srážkám. … Také některé zprávy o 

poměrech klubovních v Národních listech uveřejněné vyvolaly nevoli Staročechů. Budou 

bouře!“57 To Adámek předpovídal zcela správně. Poměry v českém klubu se neměly během 

příštích měsíců uklidnit, právě naopak. 

 V českém klubu se od začátku razantně prosazoval hrabě Clam-Martinic, vůdčí osobnost 

velkostatkářů. Adámek si stěžuje, že jsou v klubu jako v „duševní mučírně“: „Hr. Clam-

Martinic a spol. přednáší a poučují, my posloucháme. Oposici v něčem dělati, je při nynějším 

složení našeho klubu sice možno, ale zbytečno, protože nemá výsledku.“58 

 Největším Clamovým konkurentem byl dr. Rieger, jenž se v klubu těšil přirozenému respektu 

a úctě; Rieger jediný mohl ohrozit Clamovo vůdcovství v klubu, avšak zdá se, že na rozdíl od 

Clama o tuto výsadu ani nijak neusiloval. Clam-Martinic podle Adámka hlasitě uznával při 

každé vhodné i nevhodné situaci „přirozené vůdcovství“ dr. Riegra, avšak „sám toužil po 

diktatuře, jíž by se i dr. Rieger poddal“.59  I další mladočeský poslanec, dr. Tilšer, se o Clam-

Martinicovi vyjádřil v podobném duchu: „Všem členům delegace bylo jasno, že třeba by 

stálým prvním předsedou českého klubu na radě říšské byl dr. Rieger, skutečným vůdcem 

české delegace jest hrabě Jindř. Clam-Martinic.“60 Tilšer také konzervativní velkostatkáře 

kritizoval za to, že nejsou šlechtou v pravém slova smyslu národně-vlasteneckou, jako třeba 

šlechta maďarská nebo polská, a že hájí především své stavovské zájmy. 

 Eduard Grégr viděl hraběte Clam-Martinice podobně jako jeho mladočeští kolegové: tvrdil, 

že Clam-Martinic zavedl českou delegaci zpět na říšskou radu nikoli proto, že by měl na 

zřeteli prospěch českého národa, ale proto, že „česká národnost a český národ má jemu 

sloužiti pouze za prostředek k dosažení jeho separátních cílů“.61 Vyjádřil se v tom smyslu, že 

Clam-Martinic nemá ani v úmyslu být namísto Riegra vůdcem strany národní, chce býti 

                                                 
57 Adámek, Mé paměti, s. 31. 
58 Adámek, Mé paměti, s. 34. 
59 Adámek, Mé paměti, s. 89. 
60 František Tilšer, Ve službě panstva. Příspěvek k historii české politiky za doby převahy zástupců šlechty 
konservativní nad národními poslanci, Český Brod, 1885, s.  25. 
61 Grégr, Denník II, s. 51. 
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pouze vůdcem české delegace na říšském sněmu a „klub poslanců českých bude vždy opět jen 

stupínkem, na němž Clam poleze výše – a výše jeho znamená vládu konservativní, 

zpátečnickou“.62 

 Adámek Clam-Martinice charakterizuje jako mistra parlamentární hry v šachy, jenž umí 

výtečně spřádat parlamentární intriky. V tomto směru se Clamovi nemohl přímý, avšak někdy 

až příliš důvěřivý a dobrosrdečný dr. Rieger rovnat. Tito dva údajní rivalové se nám ve světle 

Adámkových Pamětí ukazují jako naprosté charakterové protipóly: Rieger jako rovný, 

velkodušný muž, beroucí vážně svou službu národu, Clam-Martinic jako bezohledný politik, 

hájící v prvé řadě své stavovské zájmy. Jak píše Adámek, Clam-Martinic byl proslulý svou 

nepříjemností a neustále podrážděnou náladou, „netrpělivostí svou při delších řečích ve 

sněmovně přímo urážel. Začasté dával řečníkům lístky s velkým nápisem: SKONČIT!“. 63 

Nedokázal se oprostit od svých sobeckých zájmů, nedovedl bez výhrad ocenit úspěchy 

ostatních, zvláště byl-li to úspěch Riegrův; po jednom mimořádně zdařilém vystoupení dr. 

Riegra v parlamentu k dotyčnému přistoupil a úsečně pravil: „Mluvil jste dobře, ale jak byste 

byl mluvil, kdybyste se byl dokonale připravil.“  Rieger mu na to nic neodpověděl, až po jeho 

odchodu rozmrzele poznamenal: „Nikdy a nikde nenechá kantorování, jímž již tolik 

pokazil.“64 

 V poněkud odlišném světle ovšem vykresluje portréty Riegra a Clam-Martinice federalista 

Albert Schäffle. Schäffle si vysoce cenil Jindřicha Clam-Martinice, charakterizoval ho takto: 

„Velký v koncepci velkého, a přece zevrubně přesný, stejně nedůvěřivý v jednáních jako 

advokát, nenávistně opovrhující liberálními frázemi, podvodem a korupcí, lhostejný vůči 

popularitě“. V Riegrovi viděl ohnivého řečníka, „srdcem často koňské délky před rozumovou 

úvahou“, ale také „ne bez sangvinismu a ješitnosti“. Schäffle byl přesvědčen, že ve 

skutečnosti se Clam s Riegrem ideálně doplňovali: Rieger „sám nebyl dost klidný, … ale 

lehko vznětlivý a pak také lehko vyhazující přes postraněk; administrativně ne zcela vzdělaný 

nalezl v hraběti Clamovi právě to, co jemu chybělo.“65 

 Robert Sak ve své práci Rieger: Příběh Čecha devatenáctého věku ovšem tvrdí, že 

mladočeši, a zvláště Adámek, byli vůči Clam-Martinicovi předpojatí; Adámka považuje za 

pravděpodobného původce smyšlenky o „tajném souboji“, který vedl Clam-Martinic proti 

Riegrovi, aby ho připravil o vůdcovství v klubu. Sak se domnívá, že tomu tak ve skutečnosti 

                                                 
62 Grégr, Denník II, s. 54. 
63 Adámek, Mé paměti, s. 89. 
64 Adámek, Mé paměti, s. 67. 
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vůbec nebylo. Clam-Martinic se samozřejmě choval nemožně, každého sekýroval a poučoval, 

ale Rieger proti němu prý nic neměl a za svého rivala ho nepovažoval. Sak to dokládá 

„naprosto věrohodným svědectvím“ Riegrovy dcery Marie: Otec se jí v květnu 1880 po 

návratu z Vídně zmínil o tom, že měl ve sněmovně „plno malicherných mrzutostí“, což 

upřesnil tím, že „mnozí totiž mají v nemilosti J. Martinice, který je velmi přísný, na všechny 

dohlíží a jim domlouvá, když do sezení nepřijdou.“66 

 

 Situace v klubu se vyostřila po neúspěšném Riegrově vystoupení ve sněmovní adresní 

debatě, jež se konala koncem října. Jak se dozvídáme z Adámkových Pamětí, neměl Rieger 

zrovna šťastný den, svým vystoupením zklamal jak své příznivce, tak své nepřátele. Mluvil 

věcně nesprávně a nepřipraveně, několikrát mu také selhala paměť. Hrabě Clam si neodpustil 

příležitost si rýpnout, přistoupil k Riegrovi a pravil: „Pane doktore, ještě jednu takovou řeč a 

můžeme jít! To jest naše Sádová.“ Rieger neodpověděl. Clam později ještě dodal: „Chtěl jsem 

ještě mluviti, avšak nemohu. Proti Riegrovi mluviti nesmím, výroky jeho nemohl bych 

ponechati bez oprav – zbývá mi jen mlčeti.“67  I v dopisu domů se Adámek  o tomto 

nešťastném Riegrově výkonu zmínil; na konci listu ze dne 30. října 1879 je chvatně připsáno 

tužkou: „Rieger nám způsobil svou řečí hrozný skandál. Galerie bouřily, levice pískala, my se 

styděli až hanba!“68 

 Barvitý obrázek toho, jak to v těchto rušných dnech, kdy probíhala adresní debata, vypadalo 

ve sněmovně, nám s ironií sobě vlastní vykreslil Jan Neruda; jeho prostřednictvím jako 

bychom se ocitli přímo na místě: „… žurnalistů je menšina, to se rozumí. Většinu tvoří 

´´hosté´´, nezvaní, nejrůznějšího stáří, starci i hoši, lidé ve fraku i v kalmuku, ano i dámy. 

Hledáš-li své číslované místo, sedí na něm alespoň už dva hezky tlustí lidé, … Musíš zůstat 

stát v tlačenici, s tužkou a notickou v ruce, těsněn a strkán – každý okamžik ti vylítne tužka 

nebo knížka z ruky. Za pět minut jsi mokrý jako myš. … Skoro rovněž plno je po ostatních 

lóžích a po galeriích. Roste to ode dni ke dni, a kdyby trvala adresní debata ještě dva dny, 

puknou stěny. Některé dámy tu vydrží sedět od rána do noci – vzácný smysl pro politiku! … 

Vlastně se jim člověk musí divit, že na těch galeriích vydrží. Vějíře pracují a šustí, krajkované 

šátečky otírají čela a skoro před každou dámou leží rubínová fióla s nějakou voňavkou. Je tu 

vpravdě děsný vzduch! … S debatou roste chuť k mluvení. Řečník za řečníkem přináší 

´´svému bohu´´ ovoce svých rtů a už je toho načesaného ovoce jako na podzim v sadě. Při 
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řečnění drží skoro každý ´´zvučnou tužku´´ v ruce a šermuje jí ve vzduchu.  Jeden mluví 

zmrzle, jako když mrzutá žena svému muži odpovídá, jiný spustí hotový katarakt, jako by celá 

jeho bytost byla sesazená ze samých jen slov. Ale debata je teď po řeči Riegrově rozhodně 

živější. … Řeči sviští jako dvousečné meče, slyšíš sice sladká slova, ale vzpomínáš si přitom 

na sladké ovoce fíkových stromů, jichž pně jsou prý jedovaty.“ Neruda se na tomto místě také 

zmiňuje, že se nazítří po Riegrově řeči musel předseda sněmovny zodpovídat z toho, proč že 

Riegra nevolal k pořádku a nechal ho takovým způsobem mluvit. Neruda si však všimnul, že 

k tomu předseda neměl v té situaci daleko – „ruka jeho cukala a sahala už po zvonci“.69 

 Po tomto Riegrově debaklu Clamova moc v klubu ještě vzrostla. Pěkně to vystihuje 

Adámkův rozhovor s poslancem Jeřábkem, který se netajil velkými obavami nad 

všemohoucností hraběte Clama v klubu: „Tento Jindřich se nám může státi nebezpečným!“, 

citoval německý list Vorstadtzeitung. „Tito páni letí daleko, musíme se učit lítati s nimi. 

Půjdou s námi, dokud to budou vyžadovati jejich zájmy, což bude ještě dosti dlouho trvati. 

Okamžik rozchodu nastane přirozeně rozlišením našich a jejich stavovských zájmů. Potom 

musíme postupovati samostatně. K tomu by se měla naše mláďata v klubu připravovati.“70  

 

 Počátkem listopadu, několik dní po ukončení neslavné adresní debaty, udělil císař hraběti 

Clam-Martinicovi a hraběti Hohenwartovi řád železné koruny 1. třídy, což způsobilo 

všeobecné pozdvižení a zavdalo podnět ke spekulacím, že to lze považovat ze předstupeň k 

ministerským křeslům. Hrabě Clam-Martinic mohl být spokojen. Když poslanec Veselý 

Clam-Martinicovi blahopřál, Clam podle Adámka prý úmyslně prohodil, že je mu velmi líto, 

že nebyl vyznamenán také dr. Rieger. „Té licoměrnosti!“, projevuje své znechucení Adámek. 

„Kde a jak jen mohou, podlamují váhu Riegrovu, kterýž jest jim pouze kulisou, za níž 

provozují své hry, a nyní jako krokodilové slzí!“71 Eduard Grégr byl ovšem přesvědčen, že to 

pro Riegra byla  „velmi citelná a bolestná facka“, že nebyl také vyznamenán, a doplnil tento 

svůj postřeh, který nicméně nemohl ničím podložit, neboť u toho nebyl a Rieger se mu jistě se 

svými pocity nesvěřoval, úvahou o tom, že „i vláda i dvůr považuje Clama-Martinice za 

pravého vůdce českého klubu“, což „vysvítá z toho, že císař vyznamenal Clama vysokým 

řádem, Riegra ničím.“72 

 Dr. Rieger se po svém neúspěchu v adresní debatě dostal do sporu i s Juliem Grégrem, 

mladočeským poslancem a vydavatelem Národních listů. Hrabě Hohenwart byl svědkem 
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prudké rozmluvy mezi Riegrem a Grégrem; Rieger si stěžoval, že ho Národní listy napadají: 

„Nebudu trpěti, aby každý floutek, jemuž sotva mléko na bradě uschlo, mne kritisoval a 

napadal. To musí přestati! Mám plnou kapsu adres a telegramů osvědčení důvěry a souhlasu s 

mou řečí. Neprospívám-li národu, vzdám se mandátu.“ „To nemusíte činiti“, odpověděl mu 

suše dr. Grégr. „Kdybyste byli ve svých listech73 o zdejší situaci neklamali lid, kdybyste byli  

uveřejňováním nepředložených osvědčení souhlasu s vaší řečí nemátli veřejné mínění … byli 

bychom v Národních listech mlčeli. Povinností veřejného tisku však jest, aby takové matení 

veřejného mínění nedopouštěl.“ Prof. Tilšer, další mladočeský poslanec, který byl přítomen 

rozhovoru, k tomu dodal: „Obraťte se nejdříve proti svým nejdůvěrnějším přátelům, kteří jako 

Tartuffové nejprve vaši řeč trhali, vaše ukvapení kárali a odsuzovali a nyní se k vám opět 

lísají.“74 Tilšer si zřejmě rád přisadil, jeho vztahy s Riegrem asi také nebyly zrovna ideální, 

později dotyčného ve svém spisku Ve službě panstva obvinil, že „pan Rieger se tím nikterak 

netajil, ba při různých příležitostech i v mé přítomnosti zřejmě na jevo dal, že jsem jemu 

osobně byl na radě říšské kollegou velice nepohodlným a nepříjemným“, a velice se na něho 

zlobil, že se ho veřejně nezastal, když ho později velkostatkářská frakce obvinila z 

neloajálnosti a fakticky se postarala o jeho vyčlenění z českého klubu .75 

 

 Na útoky mladočeských Národních listů si ovšem od začátku stěžoval i Riegrův konkurent 

hrabě Clam-Martinic, podrážděně Grégrovi vytýkal, že je Národními listy neustále neprávem 

napadán. Grégr ho však odbyl tím, že v klubu nezasedá jako majitel Národních listů, ale jako 

poslanec lidu. Pohádali se kvůli Národním listům už v prvních dnech po příjezdu do Vídně, 

jak se dovídáme z Adámkova listu manželce Terezii z 13. října 1879: Grégr se hájil tím, že za 

otištěný materiál je odpovědný redaktor; Clam-Martinic ostře podotkl, že přece dr. Grégr 

musí být odpovědný za to, co otisknou jeho listy, a že za takových poměrů nebude moci s 

Grégrem vůbec důvěrně mluvit. Na to mu Grégr odsekl, že také nebude vyhledávat příležitost 

k důvěrné rozmluvě. Zde lze tedy zřejmě vystopovat počátky osobní nevraživosti mezi 

Clamem a Grégrem, která se postupem času stále více vyhrocovala a stupňovala napětí v 

klubu. 

 Že byly Clamovy stížnosti oprávněné, mimoděk potvrzuje i Eduard Grégr ve svém Denníku: 

píše o tom, jak je postavení jeho bratra Julia v českém klubu nezáviděníhodné, neboť musí 

neustále čelit útokům velkostatkářské frakce a především hraběte Clam-Martinice, který 
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„zejména používá svého postavení … aby se vymstil na Národních listech za všechny ty  

mnohaleté útoky na osobu jeho.“76 

 S nekompromisním Juliem Grégrem, s kterým se zřejmě obecně dalo těžko vyjít, se nakonec 

ve zlém rozešel i sám Adámek; ani jemu jako mladočechovi se nevyhnula kritika Národních 

listů: „Že se n. p. o mé činnosti někdy Pokrok, Politik a j. nemladočeské listy slušně zmínily, 

poplach v táboře mladočeském, provázený zřejmým a zakukleným obviňováním ze zrády 

svobodomyslného programu atd. Národní listy, poznávajíce, že jsem si dobyl parlamentárními 

úspěchy v klubu posici a přátel a že nedělám politiku prorážení zdí hlavou, proti mne zahájily 

zákulisní boj špendlíkový.“77 Adámkovy pochybnosti, zda-li přece jen není na výtkách 

Národních listů něco pravdy, rozptýlila rozmluva s dr. Trojanem, jeho blízkým přítelem a 

současně uznávanou mladočeskou autoritou: „.. shledal jsem, že se ve všech hlavních věcech 

shodujeme, což jest nejlepším dokladem lichosti výtek, že jsem odbočil od mladočeské 

strany; jestiť dr. Trojan jejím pohlavárem.“78  Eduard Grégr byl ovšem přesvědčen, že 

„pohlavárem“ strany je jeho bratr Julius, a že „uteklo by z těch 6 Mladočeských poslanců 

nejméně 5 do tábora Staročeského; tak že Julius Grégr, co faktický vůdce strany, stojí nyní 

vlastně sám a sám.“79 

 Poslední kapkou v napjatých vztazích bylo květnové hlasování o návrhu resoluce týkající se 

zrušení volebních výsad velkostatkářů: Adámek přes Grégrovo přesvědčování odmítl hlasovat 

pro návrh, s tím že „tak velká zásada, jako jest všeobecné volební právo, nemůže býti po mém 

mínění řešena takovým způsobem. … Jsem pro všeobecné volební právo, avšak právě proto 

musí býti veden útok netoliko proti výsadám velkostatkářů, ale také proti výsadám jiných 

kurií, zvláště pak proti volebním privilegiím národností.“80 Národní listy poté poslaly 

Adámkovi telegram, v němž mu ostře vytýkaly, že „hlasoval se staročechy proti zrušení 

volebního privilegia velkostatkářů.“81 To Adámka hluboce urazilo a od té doby se přestal s dr. 

Grégrem blíže stýkat. Grégr nicméně říšskou radu brzy opustil; byl znechucen směrem, jakým 

se ubírala česká politická aktivita, a tak v lednu 1881 složil svůj mandát a uchýlil se k „osobní 

pasivní rezistenci“. Úplně  se distancoval od českého klubu a do jisté míry i od mladočeské 

strany a šel dál svou vlastní cestou. 

 Adámek si obecně na českou žurnalistiku stěžoval: „Česká žurnalistika delegaci naši vůbec 

pozitivně nepodporovala, ale spíše matením veřejného mínění zdárnému vývoji naší činnosti 
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překážela. Ze zpráv našich časopisů nemůže náš lid proniknouti k pravému názoru o 

poměrech na říšské radě stávajících. Zprávy tyto jsou netoliko dle stanoviska politických 

stran, ale také dle osobních choutek vlivných jednotlivcův a dopisovatelův zbarvovány, ano, 

ani jediný list nemůže nemůže platiti – a také neplatí – za skutečný orgán českého klubu, což 

jest zajisté faktem politování hodným a velice povážlivým. … Tak jest vydána česká delegace 

na milost a nemilost několika rozmrzelým dopisovatelům, kteří ji mnohdy s podivuhodnou 

naivností posuzují, nejraději pak příkře odsuzují. Takové poměry mohou býti pouze u nás!“82 

  

 Adámek si uvědomoval, jak neustálé střety a dusná atmosféra poznamenávají jejich práci v 

klubu, a byl tím hluboce zklamán: „Nejsmutnější následky mají osobní nepřátelství, 

zakořeněná v zášti osobní z dob někdejších, jíž zvláště mnozí pražští páni zapomněli při 

odjezdu do Vídně zanechati v Praze. ... Pravá to otrava! Nejsi-li na štíru s tím neb oním, jejž 

A. nenávidí, ulovil´s nepřízeň a nedůvěru A. … O denním pořádku se rokuje v klubu 

zpravidla jen chvatně a povrchně, nejde při tom o výměnu různých náhledů důkladnou a 

věcnou debatou. ... Co kdo činí, podniká o své újmě, na vlastní pěst, jsa při tom jenom sám na 

sebe odkázán. Za takových poměrů nemůže býti s podivením, že naše delegace … ve 

výborech i ve sněmovně začasté chyb se dopouští. Klub nám není parlamentární školou. Nad 

to při vzmáhající se rozmrzelosti do klubu stále méně poslanců chodívalo…“83 

 I přes tyto neutěšené poměry měl Karel Adámek v klubu i nejméně dva přátele a spojence, 

kterých si vážil a jimž důvěřoval. Jedním z nich byl jeho „otcovský přítel“ dr. A. P. Trojan.  

Dr. A. P. Trojan byl jedním z šesti poslanců, jež byli v roce 1879 zvoleni za stranu 

mladočeskou ve volbách do říšské rady.84 Dr. Trojan měl tehdy již 64 roků a těšil se 

všeobecné úctě a vážnosti, což dokládá i jeho zvolení do patnáctičlenné parlamentární komise 

pravice, jež ho zavazovalo přísnou mlčenlivostí a loajalitou ve věcech jednání komise, v čemž 

byl podle Adámka vždy důsledný. Jak se dočteme ve spisku Z mých styků s dr. Aloisem 

Pravoslavem Trojanem, dr. Trojan skutečně o záležitostech týkající se parlamentární komise  

nemluvil ani se svými nejbližšímu přáteli, ovšem ve své upřímnosti a dobrotivosti často 

naletěl dopisovateli Národních listů Gustavu Eimovi, jenž z něj obratně kladenými otázkami 

dovedl vytáhnout potřebné informace a „dr. Trojan se nejednou divil, kdo tyto tajnosti Eimovi 

                                                 
82 Adámek, Mé paměti, s. 91. 
83 Adámek, Mé paměti, s. 91. 
84 V 1879 byli do říšské rady zvoleni tito mladočeští kandidáti: dr. Trojan, dr. Julius Grégr, dr. Kučera, prof. 
Tilšer, dr. Čelakovský a Karel Adámek. Dr. Kučera už v lednu 1880 složil svůj mandát do říšské rady a vrátil se 
domů. Adámek litoval jeho odchodu, neboť ho považoval za bystrého a prozíravé politika, vynikajícího řečníka  
a milého společníka a přítele;  Kučera  se však zřejmě nedokázal vyrovnat s napjatými poměry v českém klubu. 



 29 

prozradil..?“85 O tom že byl dr. Trojan Adámkovi skutečně blízkým kolegou i přítelem, a také 

autoritou, svědčí i vyznání na úvod útlého spisku Z mých styků s dr. Aloisem Pravoslavem 

Trojanem : „Ve svém životě jsem se setkal s mnohými přáteli, na něž rád vzpomínám, v jejich 

přední řadě stojí můj nezapomenutelný otcovský přítel dr. Alois Pravoslav Trojan. Památce 

jeho přátelství posvěcuji tyto upomínky.“86 

 Tím druhým byl staročech F. L. Rieger, užší styky s ním Adámek pravděpodobně navázal až 

právě ve Vídni. Dr. Rieger měl velkou radost z Adámkových úspěchů v parlamentu a často ho 

vlídným slovem povzbudil či pochválil; jak poznamenává Adámek, dr. Rieger vůbec s 

povzbuzujícím uznáním stopoval každý úspěch zvláště mladších poslanců. Několikrát prý 

Adámkovi upřímně pravil, že ho „pokládali za obyčejného venkovského boucharona a že se 

tomu těší, že se v tomto posudku tak důkladně zmýlili.“ 87 Rieger také Adámka později 

přemlouval, aby kandidoval do českého sněmu, což si Adámek dlouho rozmýšlel a nakonec 

odmítnul, k čemuž se ještě dále v textu vrátíme. Když jel Adámek v březnu 1880 domů na 

velikonoční prázdniny, cestoval společně s dr. Riegrem, který s ním velmi přátelsky 

rozmlouval a s obvyklou vlídností Adámka chválil a ujišťoval ho, že se těší přízni celého 

klubu, a že by si přál, aby měl aspoň deset takových pracovníků, jako je on. 

 Že byl dr. Rieger skutečně mimořádný muž, který dovedl ocenit zásluhy a kvality ostatních 

nehledě na stranickou příslušnost, svědčí i jeho reakce na úmrtí Karla Sladkovského, říšského 

poslance, bývalého radikálního demokrata a vůdčí osobnosti mladočeského proudu v národní 

straně: Když tuto smutnou událost dr. Rieger ohlašoval v klubu, nemohl pro pláč ani 

promluvit. Mimo jiné pravil: “Zemřel věrný syn našeho národa, muž skálopevné povahy, 

jakých má náš národ málo, a jehož vzácné vlastnosti jsem se naučil zvláště v posledních 

letech vysoce ceniti.“88 

 Ctihodnému osmačtyřicátníku Dr. Braunerovi už bylo téměř sedmdesát let, zdraví mu 

nesloužilo, do výborů podle Adámka vůbec nechodil a ve sněmovně několikrát usnul; pokud 

se účastnil klubovních debat, byl většinou apatický a podřimoval. Občas se zničehonic probral 

a pronesl nějaké ohromující prohlášení; jednou dokonce promluvil i ve sněmovně, kde jeho 

neplánované vystoupení vzbudilo velký rozruch. Při rokování ve sněmovně se přihlásil o 

slovo, nedbal na předchozí usnesení klubu, že promluví jen dr. Rieger, a když se  mu tento 

snažil šetrně domluvit, rozhořčeně a příkře odtušil: „Budu mluviti! Vylučte mne! Hrabě 
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Clam-Martinic ať béře dutky na své pacholky, ne na nás poslance lidu!“89 Nikdo mu už tedy 

nemohl zabránit, aby se ujal slova: mluvil jako „apoštol a prorok“, celá sněmovna byla jeho 

výklady uchvácena a bouřlivě mu projevovala souhlas. Po jeho vystoupení mu bylo ze všech 

stran gratulováno; všechni si oddechli, že nezpůsobil větší pohromu. Od té doby se však dr. 

Brauner už nikdy ve sněmovně slova neujal. Jeho působení na říšské radě také dlouho 

netrvalo, napřesrok zemřel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Adámek, Mé paměti, s. 75. 



 31 

KAPITOLA 4. 

PROHRY A VÍTĚZSTVÍ 

 

 Čeští poslanci si brzy po svém vstupu na říšskou radu uvědomili, že jejich práce v parlamentu 

nebude snadná a jejich postavení je značně znevýhodněné: Léta pasivní rezistence vykonala 

své, bude jim dlouho trvat, než dostihnou parlamentárně vyškolené Němce a než překonají 

obtíže plynoucí z nutnosti užívat ve sněmovním jednání němčinu. Neboť „mysleti česky a 

mluviti německy jest velmi nesnadné“, jak k tomu poznamenává Adámek.90 Jan Neruda se ve 

svém fejetonu, který 2. listopadu 1879 otiskly Národní listy, vyjádřil velmi podobně, když 

napsal, že českým poslancům bude asi chvíli trvat, než se pustí do „řečnického proudu“. 

Uznává, že je obtížné naučit se v cizí řeči myslet a řečnit, a „pověstné jazykové katarakty 

německých řečníků přímo zastrašují“. Nabádá  nicméně naše poslance k opatrnosti, neboť „ti 

pánové jsou ve všech parlamentárních zvycích dobře vyškoleni a ve svém smýšlení k nám 

nesmiřitelní“.91 

 Adámkovi trvalo řadu měsíců, než se v klubu prosadil; nejen proto, že to byl mladý, neznámý 

komunální politik, ale také kvůli své stranické příslušnosti. Velkostatkáři mladočechy od 

začátku okázale ignorovali a ti si museli svou pozici v klubu tvrdě vybojovat. Adámek si však 

počátečními neúspěchy nenechal zkazit chuť do práce: „Práce v klubu a ve sněmovně úžasně 

přibývá; chci-li dostáti svému poslání, musím ve dne, v noci studovati. Jakých obtíží nám 

všem působí vpravení se do parlamentárního života! Tu teprv cítíme, jak jsme v 

parlamentárních zápasech dosud neostřílení. Smutné, namnoze i směšné to následky politické 

zahálky.“92 Podobně se vyjádřil i v jednom z dopisů, které psal domů: „Práce mám moc a 

moc, otázky ve sněmovně i v klubu úžasně se množí, nechce-li člověk jen na ně slepě se 

dívat, aby ve dne i  v noci studoval.“93 Z Adámka se skutečně stal pilný „student“; neúnavně 

docházel do knihovny říšské rady, navštěvoval sezení rozpočtového výboru, jež považoval za 

důležitou parlamentární školu, studoval stenografické protokoly z parlamentních jednání atd. 

Jednou mu žertem řekl prof. Beer, že má velkou zálibu ve starých prohřešcích parlamentu, na 

což Adámek odtušil, že je chce poznat proto, aby se vystříhal dalšího hřešení. Přesto však i 

jeho občas přepadla slabá chvíle, kdy o sobě pochyboval a ztrácel chuť do práce. V dopisu 
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datovaném 30. listopadu 1879 své ženě Rézi mimo jiné píše: „Už bych rád od tud vyvázl. Zdá 

se mi, že jsem se octl na nepravém poli. Tomuto politickému životu sotva uvyknu.“94 

 Adámek se neúspěšně pokoušel kandidovat do několika výborů, nikdy však neprošel kvůli 

velkostatkářům, kteří zásadně nevolili mladočeské poslance, ač to bylo proti klubovým 

dohodám; i v dopisech manželce si stěžoval, že Clam-Martinic úmyslně maří zvolení 

mladočeských poslanců do výborů. První Adámkův úspěch v klubu se dostavil koncem 

listopadu: v klubu navrhl postup proti odporu Poláků, jež se týkal novely zákona o upravení 

pozemkové daně; tento Adámkovův návrh klub schválil, což upevnilo jeho postavení v klubu. 

Bylo navrženo, aby dr. Mezník, který údajně ze zdravotních důvodů dlouhodobě řádně neplnil 

své povinnosti, vystoupil z berního výboru a uvolnil tak místo Adámkovi. K tomu však došlo 

až v lednu, kdy staročeši přinutili jiného problémového poslance, Gärtnera, aby z berního 

výboru vystoupil; poté byl Adámek jednohlasně navržen na jeho místo. Doplňovací volba do 

berního výboru však nebyla řádně dojednána, Hohenwartův klub o jeho kandidatuře nevěděl, 

Němci samozřejmě volili někoho jiného; přesto byl Adámek zvolen většinou 10 hlasů. 

 Adámkovi však úspěch nestoupl do hlavy: 29. ledna ho chtěli v berním výboru autonomisté 

zvolit zpravodajem o pozemkové dani místo Poláka Krzeczunowicze; Adámek však skromně 

odmítl s tím, že Krzeczunowicz je největším znalcem berních poměrů v Haliči, postrach 

berních úředníků a finančních ministrů a „parlamentární macher prvé třídy“.95 

 3. února promluvil Adámek poprvé ve sněmovně, byla to jeho první veřejná řeč v němčině 

vůbec. Teprve předchozího večera se rozhodl, že promluví, ač si byl vědom, že je to dost 

odvážné; materiálu k řeči měl sice dost, avšak za tak krátkou dobu ho zpracovat a navíc v cizí 

řeči… Přesto se ve čtvrtek ráno u prezidenta přihlásil o slovo – bylo mu přitom velmi 

podivně, ale myslel si: „Padni oko nebo zub, jednou začíti musím!“96 Avšak podle 

Adámkových vlastních slov nepadlo oko ani zub, potvrdilo se staré přísloví, že odhodlanost je 

hlavní zárukou úspěchu: jeho vystoupení bylo velmi zdařilé, což ho samotného překvapilo. 

Zvláště dr. Rieger Adámkovi blahopřál, ujišťoval ho, že byl překvapen nejen obsahem, ale i 

formou řeči a podivoval se, že umí tak dobře německy. Dokonce i hrabě Clam-Martinic se 

překonal a Adámkovi pogratuloval. 

 Novinář Gustav Eim ihned telegrafoval Adámkově ženě: „Karel dnes skvěle mluvil, řeč jeho 

byla nejdůležitější  v celé debatě o pozemkové dani. S radostí sděluje redaktor Nár. listů.“97 O 
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Adámkově řeči kladně referovaly všechny české listy, např. České noviny o něm 8. února 

1880 mj. napsaly:  

 „Při zahájeném jednání o zprávě berního výboru stran novel k pozemkové dani byla delegace 

česká velice překvapena řečí Adámka hlineckého. Osvědčil se jakožto síla velmi vydatná v 

řečnickém i obsahovém ohledu. Řeč jeho stála na výši situace, ovládala úplně předmět, 

svědčila o důkladných vědomostech v tom oboru a poutala i svou uspořádaností a jasností. … 

Věc jest tím významnější, že náleží Adámek mezi autodidakty a že děkuje za své vědomosti a 

rozhled svůj neskonalé pilnosti své. Můžeme si k síle této gratulovati tím více, že přihlíží stále 

jen k prospěchu národa, … a posuzuje střízlivě situaci, z níž máme těžiti k nahrazení toho, co 

jsme v passivitě zanedbali.“98 Ve stejném duchu psaly o Adámkově řeči i Národní listy, 

ovšem jak jsme se dozvěděli už z předchozí kapitoly, Adámek se dlouho na výsluní jejich 

přízně nehřál. 

 I v klubu Adámek po svém vydařeném vystoupení ve sněmovně stoupl v ceně. Přiznává, že 

je to příjemné, avšak je si plně vědom, že chce-li  postoupit ještě dál, bude to vyžadovat 

maximální pracovní nasazení. V únoru opět onemocněl, ale i přes „silný zápal krční“ mluvil 

ve sněmovně a neúnavně pracoval: „Jsem jako v kole. Když jsem se dal na vojnu, nesmím z 

boje, dokud trvá.“99 

 16. března promluvil Adámek ve sněmovně jako první řečník pro návrh zrušení povinné 

legalizace100: Dokazoval, že se  povinnou legalizací uvaluje na obyvatelstvo nepoměrně velké 

břemeno, aniž by jí bylo zamezeno falšování podpisů na listinách; obhajoval úplné zrušení 

legalizace. Velmi ho potěšilo, že při jeho řeči ovládlo sněmovnu napětí a hrobové ticho. 

Návrh byl poslaneckou sněmovnou přijat většinou jednoho hlasu. 

 Dr. Trojan mu posléze vytýkal, že neměl tak rozhodně obhajovat úplné zrušení legalizace, 

byl přesvědčen, že povinné legalizování není bezvýznamné. Adámek mu na to odvětil, že by 

to mohl uznat pouze v případě, kdyby měl jistotu, že jsou všichni notáři stejně poctiví a 

svědomití jako dr. Trojan. Na to ho dr. Trojan požádal, aby mu odevzdal inkriminované 

legalizační protokoly, na něž se ve své řeči odvolával, aby je mohl předložit notářské komoře, 

která by se postarala o postih dotyčného notáře. To však Adámek důrazně odmítl s tím, že 

jeho úmyslem nebylo zničit člověka, ale pouze dokázat, že povinné legalizování není zárukou 

pravosti legalizovaných podpisů.  

 Staročeský list Politik 17. března 1880 o tomto Adámkově vystoupení ve sněmovně napsal:  

                                                 
98 Adámek, Mé paměti, s. 76. 
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„Adámek mluvil samozřejmě pro zrušení legalisace a měl velice šťastný den. Prvou řečí o 

upravení pozemkové daně svou pověst jako parlamentář založil, dnešní řečí svou ji trvale 

uplatnil. Adámkova skvělá řeč byla s neobyčejnou pochvalou přijata, řečníkovi nejpřednější 

členové pravice blahopřáli, byl vyznamenán opětným voláním výborně a potleskem.“101 

 V březnu poprvé dr. Rieger navrhl Adámkovi kandidaturu do českého sněmu s tím, že by ho 

sám navrhl jménem národní strany. Adámek však odmítl. 

 V českém tisku se začaly houfně množit Adámkovy podobizny a více či méně zdařilé 

epigramy na různé české poslance včetně Adámka. Zde je jeden z nich, jehož autorem byl J. 

V. Frič, publikující pod pseudonymem  J. V. Kratoš: 

„… Adámku náš,  

      odpůrce znáš 

      pokořit v pravý čas. 

      Žel! Že jak Ty málo vás.102 

 K Adámkově podobizně, kterou 17. dubna otiskly Humoristické listy, připsal Jan Neruda: 

„… Co moudří lidé začínáme teď, a to hned od Adam – ano od Adámka. Ne proto, že Kar. 

Adámek v politice už tím a oním rozhodně jest, nýbrž proto, že ´´má talent´´, že rozhodně 

něčím bude. Jeho řeči mají hlavu a patu a zvuk jeho slova svědčí, že je to muž dle žalmů: 

´´nezachvěje se mu ni koleno ni kotník´´. Jeho řeči nemají růžových věnců a zlatých obručí, 

ale mají kus duše. Sluší mu. …“103 Jan Neruda viděl v Adámkovi talentovaného politika,  

předpověděl mu skvělou politickou kariéru a skutečně se nemýlil: Karel Adámek strávil na 

říšské radě dvacet let, od roku 1881 byl taktéž zemským poslancem a roku 1907 se stal 

doživotním členem panské sněmovny. Vrcholem jeho politické činnosti pak byla funkce 

přísedícího zemského výboru, ve které působil v letech 1896-1913. 

 V květnu se v klubu začaly šířit zprávy, že se chce Adámek vzdát poslaneckého mandátu, jež 

vznikly nejspíše z Adámkových neshod s dr. Grégrem. Dr. Trojan, dr. Rieger a další 

Adámkovi rozmlouvali složení mandátu a hrabě Clam se tázal, je-li pravda, že tak chce učinit 

kvůli němu, jak napsal jistý německý list. Adámek sice přiznal, že ho poslanecká práce 

zmáhá, a že se cítí unaven, avšak zprávu o svém odstoupení 29. května oficiálně dementoval. 

  

V červnu 1880 zavítal do Prahy císař; dr. Trojan, jako bývalý starosta rakovnický, pozval do 

Prahy starosty českých okresů ke společnému slyšení u krále. Žádost o slyšení českých 

starostů však byla zamítnuta českým místodržitelem Weberem z Ebenhofu, údajně proto, že 
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by toto slyšení mohlo být považováno za protiněmeckou demonstraci. Adámek s dr. Trojanem 

byly vysláni, aby s místodržitelem vyjednali odvolání tohoto zákazu; baron Weber je však 

nekompromisně odbyl a odvolal se přitom na příkaz ministerského předsedy Taaffeho. Dr. 

Trojan Taaffemu okamžitě napsal obsáhlou stížnost, avšak hrabě se neobtěžoval s odpovědí, a 

tak se stalo, že „z bázně vlády proti německým ústavákům nesměl český lid r. 1880 svému 

králi projeviti loyálnost.“104 

 Dr. Trojan a Julius Grégr také během pražského pobytu přiměli Adámka, aby přijal 

nabízenou kandidaturu do zemského sněmu za okres novoměstský. Toto rozhodnutí potěšilo 

také dr. Riegra, i když Adámek odmítl jeho nabídku, aby kandidoval za staročechy. Mimo 

jiné pravil: „Při rozchodu z Vídně jsem také dru Trojanovi řekl, že mi jest líto, že na sněmu 

nejste. Zajisté jsme byli spolu v říšské radě úplně spokojeni.“105 Vyjádřil také naději na 

možnost splynutí mladočeského a staročeského sněmovního klubu,  neboť podle jeho mínění 

se přece obecně v zásadních otázkách shodují. 

 Adámka však posléze znechutily rozhárané poměry v novoměstském volebním okresu, 

konkrétně neschopnost dohody mezi  „mladými“ a „starými“, a tak se kandidatury nakonec 

vzdal. Poslancem českého sněmu se tedy měl Adámek  konečně stát až o rok později, v roce 

1881. 

 V průběhu června a července objížděl Adámek jako poslanec říšské rady shromáždění svých 

voličů; navštívil Brandýs nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Kostelec nad Orlicí a Luži. 

Adámek byl potěšen z přátelského přijetí, kterého se mu všude dostalo a pochvaloval si i 

velkou účast voličů a zájem českého tisku. Během prázdnin tedy Adámek nezahálel, ale také 

si našel čas na odpočinek; však si ho po náročných měsících ve Vídni zajisté zasloužil. 

Navštívil např. výstavu starožitností v Čáslavi106, chrám sv. Bartoloměje v Kolíně a při 

pracovní návštěvě Žamberka se stavil s přáteli na Litici. O tom, že byl Adámek skutečně 

nadaným vypravěčem, svědčí i tento obrázek, jímž dovedl krásně vystihnout atmosféru 

starého hradu: „Partie ta náleží k nejnádhernějším v krásném údolí Orlice. ... Po prohlídce 

hradu zašli jsme do protější myslivny, z jejíž verandy jest úchvatný pohled na Litici a do 

romantického okolí. Bylo pochmurno. Ze sivých mraků sršel drobný déšť. Nad zbořeninami 

Litice kroužil orel. V zákoutí verandy stál v hlubokém zadumání mladý muž, chorý syn 
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lesního. ´´Jak se máte?´´ oslovil ho Mazura. Jako ze sna vytržen, přidušeným hlasem tázaný 

úsečně odtušil: ´´Nemám se.´´  ´´Proč?´´  ´´Protože nemohu létat jako tam ten orel.´´ “107 

 Takto si tedy Adámek přes léto užil domova, nabral nových sil a mohl se na podzim opět 

naplno pustit do práce na říšské radě. 
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KAPITOLA 5.   

DALEKO OD DOMOVA...  

 

 Z občasných Adámkových narážek si můžeme docela dobře představit, jak se asi naši 

poslanci cítili daleko od domova: O tom, jakým tísnivým dojmem na Adámka zapůsobila 

Vídeň bezprostředně po jeho příjezdu, jsme se již zmínili. I o něco později si stěžoval, že si 

Češi nějak nemohou ve Vídni zvyknout: „Jsme tu jako na poušti“, napsal si do deníku.108 Ve 

svých Pamětech se Adámek zmiňuje o tom, že ve Vídni je 120 000 Čechů, to je „více, nežli 

má Černá Hora obyvatel. A tato silná menšina národně živoří a hyne. Bude-li kdy jinak?“ 

uvažuje Adámek.109 

  Obzvláště pěkně to v jednom ze svých fejetonů vystihl Jan Neruda, který bedlivě sledoval 

první kroky českých poslanců na říšské radě; fejeton otiskly Národní listy krátce po jejich 

příjezdu do Vídně, 11. října 1879: …, ihned uvidíte kde sedím a odkud se dívám, jak to našim 

poslancům chodí ´´po půdě ústavy´´. Trochu divně. Nějak se jim stýská; ještě nenavykli Vídni 

a neodvykli svému dennímu pořádku, jaký měli doma v Čechách. Přirozeným během věcí 

není parlament se svou činností ještě v proudu. … Parlament vyžaduje dosud ještě málo 

poslaneckého času, a z našich pánů myslí jeden na svou kancelář, kde plynul čas jako šipka, 

druhý na svou domácnost, kde znali už každý jeho dech, kvečeru se rozpomíná na své pražské 

přátele a za dne se mu nelíbí ani ta Vídeňská ulice – mluví se na ní málo ještě česky.“110 

 Ještě více však na nás Adámkův stesk po domově dýchá z dopisů adresovaných jeho 

manželce Terezii. Domů psal přibližně dvakrát týdně, sdělil vždy poslední novinky z klubu a 

parlamentu, zajímal se co doma, jestli něco nepotřebují a vyptával se na syny. Staršímu 

Karlovi bylo v té době jedenáct let, Jaroslav byl mladší, malý školáček, tatínkův mazánek. 

Nejmladší Miloš ještě nebyl na světě. Tatínek se obvykle tázal, „co robí Jaroušek“, že mu 

posílá něco dobrého  a jestli je Karel poslušný a mamince k ruce; doufá, že má tolik rozumu a 

cti, aby mu nečinil starosti a mrzutosti. Zdá se, že byl Adámek na staršího syna velmi přísný, 

možná až příliš, vždyť to byl teprve jedenáctiletý chlapec; nicméně je možné, že doma přece 

jen scházela pevná mužská ruka a Terezie měla se zvládnutím hocha potíže. Hoši také 

tatínkovi psávali psaníčka, Adámek Karla nabádal, aby dbal na správný pravopis, že jsou jeho 

lístky plné chyb, - „jest to neslušné“. Malý Jaroušek byl však zřejmě miláčkem celé rodiny; 

když koncem listopadu navštívila Adámka babička (zřejmě jeho matka Viktorie), celé hodiny 
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nemluvila o ničem jiném než o Jarouškovi a Adámek jí s potěšením naslouchal. Babička se 

zdržela až do Vánoc, ale jinak dělala Adámkovi v pronajatém bytě společnost hospodyně 

Anna. Babička se byla během své návštěvy dokonce podívat ve sněmovně; velmi se jí to 

líbilo, ačkoli nerozuměla ani slova.  

 Svou ženu Terezii měl Adámek zjevně upřímně rád, oslovoval ji zásadně „milá Rézi“ a 

dopisy nejen začínal, ale i končil vždy stejně: „Srdečně Tě líbá Tvůj upřímný muž Karel“. Je 

pravda, že v dobách, kdy ještě nebyli svoji, dopisy nadepisoval „Drahá Rézinko“, ovšem 

nezdá se, že by po dvanáctiletém manželství jeho city nějak výrazně ochladly. Často se ženy 

tázal, jestli něco nepotřebuje poslat či přivézt, jen ať se nezdráhá a řekne si, co potřebuje. Jako 

správný muž uvažoval Adámek prakticky: když přál 14. října 1879 Terezii vše nejlepší k 

svátku, připsal: „K Tvému svátku srdečné přání všeho dobrého. Vázaného Ti posílám pouze 

dvě šálky, celý den jsme s Annou chodili a nevěděli jsme co bychom Ti koupili. Piš co bys 

potřebovala, nepotřebnou věc jsme poslati nechtěli.“ 111 Často si manželce stěžoval, že si 

nemůže ve Vídni zvyknout a huboval i na počasí; už koncem října napadl ve Vídni první sníh 

a 15. listopadu psal domů: „Listopad vídeňský neliší se od listopadu našeho, - déšť vítr, 

sichravo, … mrzuto a popelavo.“112 Od příjezdu do Vídně často stonal, obzvláště trpěl na 

„zápaly krční“, zřejmě mu nedělalo dobře vídeňské ovzduší; nicméně koncem listopadu psal 

ženě, že už si snad na vídeňské podnebí zvykl, zbavil se prý konečně kašle i „zápalu“. Zmínil 

se také, že není mezi pány sám, kdo často churaví. 

 Z dopisů je zřetelné, jak velmi se vždy Adámek těšil, až bude moci na pár dnů přijet domů do 

Hlinska, odpočinout si a potěšit se s rodinou a přáteli. Poprvé odjel na pětidenní dovolenou  

hned koncem října, po již zmíněné adresní debatě, na další návštěvu doma si ovšem musel 

počkat až do Vánoc. Před Vánoci bylo ve sněmovně mnoho práce, diskutoval se návrh 

branného zákona, který s obtížemi nakonec 20. prosince na třetí pokus prošel; konečně nastaly 

vánoční prázdniny, které trvaly až do 15 ledna. Adámek byl netrpělivý, už by byl nejraději 

odjel domů, ale jednání o branném zákoně se stále protahovalo. Korespondenční lístek, který 

poslal ženě 19. prosince, mluví za vše: „Milá Rézi! Branný zákon nás zdržuje, musí být ještě 

zýtra v sobotu zasedání. Jsem v rozpacích, kdy mám domů jet? Pojedu nejspíše v sobotu 

večerním vlakem, abych byl v neděli ráno doma. Nechoď mi však v té zimě tak časně naproti, 

jest to zbytečné. Kdybych jiným vlakem jeti měl dám Ti zprávu ještě. Již jsem zde hrozně 
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mrzutý! Tvůj Karel.“113 16. leden zastihl poslance Adámka již opět ve Vídni. Domů však psal 

opět rozmrzelý, kdyby byl věděl, jak to bude po Vánocích se sněmovními zasedáními 

vypadat, mohl si o pár dnů prodloužit prázdniny - „aby to čert vzal i s tím 

parlamentarismem“.114 Utěšoval se tím, že na poslední masopustní týden budou mít opět 

prázdno, a pak je čekají velikonoční prázdniny. Nakonec se však koncem února vypravila 

Terezie i s dětmi za ním do Vídně; zdrželi se přibližně čtrnáct dní. Terezie by bývala nejraději 

přijela už dříve, ale manžel ji od cesty zrazoval, dokud se neumoudří počasí, hlavně kvůli 

tomu, aby vůbec mohli vycházet z bytu a užili si procházek po Vídni. Měl jen trochu starost, 

aby Terezie zvládla cestu s neposlušným Karlem, aby z toho zase nebyl nějaký „malheur“. 

Kladl ženě na srdce, aby se na cestu vypravili v neděli či ve svátek, neboť ve všední den by 

jim nemohl přijít naproti; býval většinou do pozdního večera zaneprázdněn. Když pak rodina 

odjela zpátky domů, bylo mu najednou v prázdném bytě teskno. 

 

 O tom, jak trávil český poslanec Adámek ve Vídni volný čas, se z jeho deníku a pamětí 

dozvíme jen málo, o něco více nám napoví dopisy adresované manželce; ovšem vzhledem k 

vytíženosti ve sněmovně, v klubu a v berním výboru měl Adámek  k dispozici  jen minimum 

osobního volna, a to z velké většiny trávil „zahrabán v knihách“ samostudiem, přípravou 

podkladů apod.115 Často psával ženě, že mají den volno, ale většinou ho strávil doma, ve svém 

pronajatém bytě. Přece jen se však čas od času někam vypravil, většinou se svými kolegy z 

klubu. Po večerech je bylo možné často zastihnout někde v kavárně, možná se jen stavili 

cestou ze sněmovny; ostatně i podle Jan Nerudy byly především vídeňské kavárny a 

restaurace místy, kde často zněla čeština: například známá restaurace U Ježka, kde prý už 

roku 1848 sedávali čeští poslanci říšští, italská restaurace u Kotvy, či „velkolepá kavárna 

centrální“.116   

 Několikrát také společně navštívili koncert Slovanského zpěváckého spolku a v lednu se 

konal ples u ministra zahraničních záležitostí barona Haymerleho, kde se zastavil i císař, který 

se nenuceně bavil v přeplněném  tanečním sále. Na ples přišel i dr. Trojan s dr. Braunerem a 

společně se pomalým krokem procházeli tanečním sálem. Dr. Trojan pak dlouze rozprávěl s 

polním zbrojmistrem Marojčičem, vykládal mu o právu českého národa na vlastní univerzitu; 

Marojčič však neprojevil pražádné porozumění. Dotčený Trojan se neudržel: „A to jste mi 

                                                 
113 NA Praha, RA Adámků z Hlinska, kart. 22, Karel Adámek Terezii Adámkové, 19. prosince 1879. Srov. 
obraz. příloha. 
114 NA Praha, RA Adámků z Hlinska, kart. 22, Karel Adámek Terezii Adámkové, 16. ledna 1880. 
115 Adámek, Mé paměti, s. 33. 
116 Neruda, Česká společnost IV, s. 194. 
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Slovan! Nepochopujete, že má šestimilionový národ právo na universitu.“ Načež mu Marojčič 

suše sdělil, že je císařský voják, a odešel. Dr. Trojan však nemohl na tuto příhodu dlouho 

zapomenout a často vzdychal: „Pak má slovanská věc vítěziti, když má takové obrance také 

mezi Slovany!“117 

 V únoru byl Adámek společně s několika dalšími členy klubu pozván na hostinu u dr. 

Pražáka; hosté si nemohli vynachválit vlídné přijetí, jehož se jim dostalo, a především 

Pražákovu skvělou kuchyni. 13. května pořádala pravice bankety na rozchodnou: Český a 

Hohenwartův klub měly bankety v hotelu Metropole, Poláci u Zlatého beránka, ti se však 

později přesunuli do Metropole, kde se mohli bavit všichni společně. I Adámek se dobře 

bavil, nálada prý byla výborná a zábava se protáhla až do pozdních nočních hodin.      

 Poslanec Adámek se ve Vídni také úzce stýkal s jistými Dřevikovskými; rodinní přátele, 

možná dokonce příbuzní jeho ženy Terezie. Často o nich nalezneme zmínku už v 

korespondenci mezi Terezií Štulíkovou a Karlem Adámkem z roku 1866; to měli těsně před 

svatbou a Terezie pobývala s rodinou dlouhodobě ve Vídni, nic konkrétnějšího se však z 

korespondence o povaze jejich vztahů bohužel nedozvíme . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117 Adámek, Mé paměti, s. 74. 
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ZÁVĚR 

 

 Jeden rok, který jsme strávili s českými poslanci ve Vídni, je sice příliš krátká doba na nějaké 

dalekosáhlé závěry či zobecnění, nicméně nám mohla alespoň naznačit něco z toho, jak se 

česká delegace po šestnáctileté pauze vyrovnávala s příchodem na říšskou radu, jaké poměry 

panovaly  v českém klubu, a co to vlastně znamenalo být českým politikem v druhé polovině 

devatenáctého století. Karel Adámek není jeho úplně typickým představitelem, narozdíl od 

většiny svých kolegů s tituly (velmi častý byl výskyt právníků a advokátů) neměl 

vysokoškolské vzdělání, vychodil pouze vyšší reálku v Praze; dobře si však uvědomoval, že 

nedostatek vzdělání je jeho handicap a snažil se jej dohnat neúnavným samostudiem. Píle, 

talent ani přirozená inteligence mu nechyběly, a tak se mu podařilo dosáhnout velmi úspěšné 

politické kariéry, jejímž důkazem je jeho jmenování členem panské sněmovny, jehož se 

dočkal v roce 1907. Byl prototypem politika, který do vysoké politiky přišel se zkušenostmi 

ze samosprávní komunální politiky, což mu zajistilo oporu široké voličské základny. Velkou 

oporou mu bylo rovněž stabilní rodinné zázemí, za něž vděčil především své obětavé 

manželce Terezii, na níž takto ležela tíha péče a v podstatě i výchovy jejich třech synů, z 

nichž nejmladší se narodil už za Adámkova působení na říšské radě ve Vídni. Do jisté míry 

nestandartní byl i Adámkův kariérní postup, kterým přeskočil zemský sněm a začal rovnou 

jako říšský poslanec; zemským poslancem se stal až roku 1881, tzn. po dvou letech svého 

působení ve Vídni. Karel Adámek byl politik, jenž bral svou službu národu vážně, a poctivě a 

upřímně bojoval za jeho práva, tak jako ještě mnoho mužů jeho doby. 

 Co se týče poměrů v českém klubu, je nesporné, že byly značně rozhárané, a že tyto napjaté 

vztahy negativně ovlivňovaly spolupráci v českém klubu a potažmo i politické působení a 

výsledky české delegace obecně. Je však nutné vzít v úvahu, že jsme v této práci měli k 

dispozici pouze úhel pohledu a názory poslanců téhož politického spektra, resp. téže politické 

strany, což jistě mělo vliv na výslednou podobu a vyznění vzniklého obrazu. Důkazem budiž 

názor člověka, který stál do značné míry mimo toto názorové a zájmové spektrum, totiž názor 

rakouského federalisty Alberta Schäffla; jeho optikou se do té doby stereotypní obraz hraběte 

Clam-Martinice najednou jeví v docela jiném světle. Jaké tedy byly skutečné charaktery, 

motivy a cíle zúčastněných, to si lze než domýšlet; dosáhnout objektivního, nestranného 

pohledu na tehdejší události je z podstaty věci nemožné. Tím však v žádném případě 

nerezignujeme na smysl našeho bádání: získali jsme přístup ke konkrétním, subjektivním 

zkušenostem, názorům a postojům, což není o nic méně cenné. 

 


