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Abstract 
 
This thesis covers the personality of Josef Redlich, a university professor and a member of 

the House of Deputies of the Imperial Austro-Hungarian Council representing Moravia, who 

was twice appointed the Austro-Hungarian Minister of Finance at difficult times. His 

extensive estate allows us to understand the Austrian society and follow its social 

transformation. The purpose of the research project focused on Josef Redlich is to provide      

a comprehensive analysis of social phenomena, which led to the disintegration of the 

monarchy and the establishment of individual republican states. However, this thesis covers 

only the period from 1848 to 1914. The thesis comprises two story lines. The one line 

describes the rise of the bourgeois class, the Jewish patriarchy and the Redlichs, a South 

Moravian business family, together with the story of Friedrich and Josef Redlich. The other 

line focuses on the rise of mass political parties and nationalism – it tries to find the 

explanation whether the symbolic disintegration of the Austro-Hungarian Monarchy was 

caused by liberalism rather than nationalism considering the fact that liberalism on the one 

hand led to an unprecedented growth of the Austrian economy and on the other hand helped 

to dismantle the old Catholic feudal system which held the monarchy together. The memoirs 

of Josef Redlich who grew up in a rich Jewish bourgeois family that became rich thanks to 

liberalism, show us his effort to understand and cope with the rise of chauvinistic 

movements. He gradually realized the problems of the monarchy and developed a close 

relationship with Emperor Franz Josef. As a member of the Imperial Council, he became                

a member of the Bosnian Affairs Committee and closely cooperated with the then Foreign 

Minister Aehrenthal to manage the international crisis that resulted from the annexation of 

Bosnia and Herzegovina. He also developed close relationships with many Czech 

personalities, particularly Tomáš Garrigue Masaryk. 

The goal of the research project consisting in mapping the Austrian society based on 

the Josef Redlich's memoirs is to outline the historical development in the period from 1848 

to 1936. The thesis is divided into three main chapters: Josef Redlich as a Moravian, Josef 

Redlich as a monarchist and Josef Redlich as a republican. The bachelor thesis covering the 

period from 1848 to 1914 describes his activities in Moravia and the course of the 

Annexation (Bosnian) Crisis. This is the first Czech analysis of the Redlich's estate. 

 



 
Abstrakt 
 
Tato práce se zabývá osobou univerzitního profesora Josefa Redlicha, moravského 

zemského a říšského poslance Rakouska-Uherska, jenž podvakrát zastával ve vypjatých 

okamžicích post rakouského ministra financí. Jeho obsáhlá pozůstalost nám zprostředkovává 

vhled do rakouské společnosti a umožňuje nám živě pozorovat její sociální proměny. 

Badatelský projekt o Josefu Redlichovi si klade za cíl komplexně zpracovat sociální jevy, 

které stály za rozpadem monarchie a nastolením republikánských států, avšak v této práci je 

uveden pouze úsek mezi lety 1848-1914. Práce se skládá ze dvou dějových linek. V první 

lince je popsán vzestup městských vrstev, židovského patriciátu a jihomoravské 

podnikatelské rodiny Redlichů, společně s osudem Friedricha a Josefa Redlichových. 

V druhé lince se práce zaměřuje na vzrůst masových politických stran a nacionalismu – 

hledá vysvětlení, zda za oním symbolickým rozpadem habsburské monarchie nestojí právě 

liberalismus, který na jednu stranu Rakousko nebývale hospodářsky pozdvihl, na druhou ale 

napomohl odstranit starý katolicko-feudální řád, jenž držel říši pohromadě. Právě na 

pamětech Josefa Redlicha, vyrůstajícího v bohaté židovské buržoazní rodině, která vděčila 

liberalismu za svou prosperitu, můžeme pozorovat, jak se snažil pochopit a vyrovnat                   

s nástupem šovinistických hnutí. Postupně si uvědomoval problémy monarchie a nacházel 

blízký vztah k osobě císaře Františka Josefa. Jako poslanec Říšské rady se stal členem 

Výboru pro bosenské záležitosti a úzce spolupracoval s tehdejším ministrem zahraničí 

Aehrenthalem na zvládnutí mezinárodní krize způsobené anexí Bosny a Hercegoviny. 

Rovněž udržoval velmi blízké vztahy s mnoha českými osobnostmi, zejména Tomášem 

Garriguem Masarykem. 

Cílem badatelského projektu mapování rakouské společnosti dle pamětí Josefa 

Redlicha je nastínit historický vývoj v letech 1848-1936. Práce se má členit na tři velké 

kapitoly: Josef Redlich jako Moravan, Josef Redlich jako monarchista a Josef Redlich jako 

republikán. Bakalářská práce zahrnující období 1848-1914 popisuje jeho působení na 

Moravě a průběh anekční krize. Jedná se o vůbec první české zpracování Redlichovy 

pozůstalosti.  
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1. 
 ÚVOD  
 

Gustav Mahler, Hugo von Hofmannsthal, Princ Hohenlohe, Theodor Herzl, Joseph Maria 

Baernreither, Hermann Bahr, Seton-Watson, Theodor Taussig, Richar Coudenhove-Kalergi, 

Masaryk – to je jen zlomek ze seznamu jeho přátel. Je jedno zdali poslanec či diplomat, 

novinář, umělec, podnikatel nebo dáma vybraných mravů, ke všem si dokázal najít cestu               

a všichni naopak oceňovali jeho mnohostrannost, vzdělanost a rozvahu. „Dítě osvícenství“  - 

takto ho charakterizoval jeho kolega z Harvardu, Felix Frankfurter, soudce Nejvyššího 

soudu Spojených států amerických. Řeč je o Josefu Redlichovi. To jméno je dnes veřejností 

víceméně zapomenuté, občas si někdo na jižní Moravě či ve Vídni spojí jméno Redlich 

s dřívějšími cukrovary či pikantní historkou o Masarykovu původu, ale při vyslovení jména 

Josef Redlich laická veřejnost a někdy i četní akademikové vraští tázavě obočí a čekají na 

vysvětlení. Tradiční vyjmenování funkcí jako profesor na Právnické fakultě Vídeňské 

univerzity a Vysoké technické školy ve Vídni, moravský zemský a říšský poslanec či 

v neposlední řadě nakrátko poslední ministr financí Rakouska-Uherska rovněž mnohým nic 

neřekne. Vyvstává otázka, proč jsem se vůbec rozhodl vybrat si tuto postavu a věnovat jí 

svůj čas. 

  Ještě během studia na gymnáziu jsem z vlastního zájmu zpracovával osudy 

hodonínské židovské komunity, která v Hodoníně zanechala své stopy, ale málokdo ze 

současných obyvatel věděl o jejím působení něco více. Když jsem se ve svém bádání 

dostával hlouběji a hlouběji, objevoval jsem zapomenutá jména Stern, Hoitasch, Brammer, 

Kohn, Steinitz, Frankl, Körner, jména židovských obchodníků a továrníků – mezi nimi ale 

figurovalo jedno příjmení, které zastiňovalo ostatní, Redlich. Redlichové náleželi ke staré 

židovské patricijské vrstvě, která se vytvořila z původních třinácti familiantů 

znovuobnovené židovské obce na sklonku 18. století. V 19. století využili příležitosti, kterou 

nabízel revoluční rok 1848 společně s prosazením občanských práv majetnými městskými 

vrstvami. Bratři Ignác Leopold a Adolf Redlichové podobně jako mnoho dalších 

podnikavých jedinců se nadchli pro ideály ekonomického a politického liberalismu, jež stály 

za jednou z největších transformací v dějinách evropské společnosti. Gründerské období 

představovalo dobu, kdy ambiciózní muži s potenciálem a základním kapitálem mohli rozjet 
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podnikání a nebývale zbohatnout. Stavba železnice, budování tunelů, regulace říčních koryt, 

stavební rozvoj měst – to vše byly velmi atraktivní nabídky. Od člověka, který vyrůstal až 

do roku 1848 v agrárním katolicko-feudálním Rakousku, vyžadovalo rozhodnutí vrhnout se 

do neprobádaných vod podnikání notnou dávku odvahy. Avšak motivace vysokým ziskem            

a zlepšením společenské prestiže se zdála být silnější. Pro Židy, kteří byli před Prosincovou 

ústavou z roku 1867 v rakouské společnosti na nejnižších společenských příčkách, 

představoval kapitalistický boom spjatý s nastolením liberalismu možnost zvrátit svůj bídný 

úděl ve svůj prospěch. Postupně pronikli do všech odvětví a propracovali se až k vrcholným 

společenským příčkám. Někteří dokonce obdrželi od císaře nobilitaci. Vídeň na přelomu 19. 

a 20. století nebyla jen moderním městem zanechávajícím za sebou staré katolické 

Rakousko, bylo to město dvou světů, kde vedle sebe žila stará dvorská aristokracie v čele 

s císařem a oproti tomu progresivní buržoazní kruhy hltající poslední výkřiky moderny. 

Valnou část tohoto zámožného měšťanstva, které si po vzoru šlechty stavělo honosné paláce 

na reprezentativním vídeňském bulváru Ringstrasse, tvořili právě Židé. Rodina Redlichů 

patřila do těchto exkluzivních buržoasních kruhů. Během půlstoletí dokázali Redlichové na 

jižní Moravě a uherském Záhoří vybudovat sérii podniků. Většinou se mezi židovstvem 

největší popularitě těšily cukrovary a cihelny a díky své firmě Brüder Redlich & Berger 

nashromáždili Redlichové nemalý majetek. V tradici pokračovali synové, bratři Friedrich 

(podomácku Fritz) a Josef. Friedrich se stal úspěšným podnikatelem a rodinné podnikání 

dotáhl až k vrcholu. Hodonínští Austroněmci si ho nakonec v roce 1913 zvolili i přes četné 

protesty českých dělnických vrstev za svého starostu. Naopak Josef si to na rozdíl od svého 

dětského snu stát se historikem zamířil až do lavic poslanecké sněmovny Předlitavska. Když 

byl roku 1907 jihomoravskými Němci zvolen do Říšské rady, sám tehdy ještě netušil, jaké 

společenské turbulence jeho i celou podunajskou monarchii v nadcházejících letech měly 

čekat. Z pozice poslance se tak aktivně účastnil politických debat, zasedání jednotlivých 

výborů a patřil mezi první, komu se donesly informace. Po celou dobu svého života si psal 

velmi detailní deníky. Tyto deníky, vydané v roce 2011 rakouským historikem Fritzem 

Fellnerem, představují důležitý historický pramen k pochopení společenského klimatu 

v Rakousku-Uhersku. Rozradostnělá Vídeň jako nesmělá debutantka na císařském plese 

tančila plnými valčíkovými kroky k vlastní zkáze. „Ich versinke täglich in tieferen 

Pessimismus…“1 poznamenal jednou Redlich. Josef Redlich patřil k několika málo 

                                                           
1 FELLNER, Fritz. Schicksalsjahre Österreich. Die Erinnerungen und Tagebücher Josef Redlichs, sv. 1, Köln/Wien: 

Böhlau, 2011, s. 492 
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intelektuálům, kteří si velmi dobře uvědomovali problematickou mezinárodní ale zejména 

vnitropolitickou situaci Rakouska. Ačkoliv politik, sám mnoho dělat nemohl. Byl si vědom 

své bezradnosti – na jednu stranu rozvášněný skandující lid provolávající slávu populistům 

zneužívajících všeobecného volebního práva pro své zájmy, na druhou militantní mašinérie 

toužící po válce a k tomu všemu stařičký dobrotivý mocnář, který společně se svým dvorem 

žil ve vzpomínkách a raději dělal, že žádný problém nevidí.  

  Tato práce se snaží nastínit sociální podmínky v hlavním městě a monarchii 

v oněch osudných časech. Díky Redlichovým postřehům ale bádání získalo mnohem 

osobnější charakter. Již se nejednalo o pouhé studium letopočtů a zasedacích protokolů, 

nýbrž živý vhled do skutečného příběhu, který se před sto lety odehrál. Redlich si často kladl 

otázku, co způsobilo rozvrat rakouské společnosti, říše se čtyřsetletou historickou 

zkušeností. Říše Karla VI., Marie Terezie a Františka I., která přečkala turecké nájezdy, 

prošla si dobou osvícenských reforem a stála za porážkou Napoleona, byla znenadání pryč.  

I v dnešní době vzbuzuje rozpad Rakouska četné diskuze a to nejenom mezi akademiky, 

natož před sto lety, kdy lidé po osmašedesát let žili a umírali pod vládou císaře Františka 

Josefa, s jehož osobou měli spjaty neobyčejný rozkvět svého státu a který po více než 

půlstoletí představoval pilíř stability celého společenství. Proto není divu, že Josef Redlich 

vydal vůbec první biografii věnovanou císaři a jeho době, stejně jako publikaci zamýšlející 

se nad úpadkem mnohonárodnostní říše.     

  Kupodivu ho i po rozpadu monarchie, přestože se chtěl především věnovat 

akademické práci, oslovili představitelé nastolených republikánských režimů. Opětovně tedy 

nakrátko stál v čele rakouského ministerstva financí v nejkritičtější fázi hospodářské krize, 

v době bankrotu Boden-Credit-Anstaltu roku 1931. Dokonce působil i u Mezinárodního 

soudu v Haagu a právo vyučoval na americkém Harvardu. O jeho zkušenosti stál i prezident 

Masaryk, s nímž ho pojilo přátelství a který usiloval získat Redlicha do československé 

vlády. Redlich však po celou dobu zůstal věrný svému přesvědčení – jaké bylo vlastně jeho 

přesvědčení? Byl Redlich monarchistou nebo republikánem? Považoval se více za Žida, 

Rakušana nebo Moravana? To jsou otázky, na které se snažím v této práci najít odpověď.  

 Vzhledem k tomu, že problematice Josefa Redlicha se na rakouské straně příliš mnoho 

badatelů nevěnovalo a na české víceméně nikdo, pracoval jsem převážně s primárními 

prameny. Důležitým zdrojem informací mi byly již zmiňované Redlichovy deníky, stěžejní 

informace se mi podařilo najít v Österreichische Nationalbibliothek ve Vídni, kde je uložena 

jeho pozůstalost. Ve fondu ministerstva školství v Österreichisches Staatsarchiv se mi 

podařily dohledat dokumenty spjaté s Redlichovou akademickou kariérou, podobně tomu 
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bylo i v univerzitních archivech Universität Wien a Technische Universität Wien. Kvůli 

dokladům o Josefově moravském působení jsem zavítal do Moravského zemského archivu 

v Brně a samozřejmě Státního okresního archivu v Hodoníně. Ve spojitosti se židovskou 

problematikou se jako užitečná jevila návštěva Archivu Židovského muzea v Praze. 

Vzhledem k rozsahu materiálů a kvůli důkladnějšímu zpracování problematiky jsem se 

rozhodl pro časové vymezení této práce na léta 1848-1914. V práci hodlám nadále 

pokračovat, chci se zabývat rozpadem Rakouska-Uherska z Redlichova pohledu, osobou 

císaře, dobou republiky i jeho vztahem k Čechům. Pro lepší přehlednost jsem se rozhodl 

práci rozčlenit do tří kapitol – Redlich jako Moravan, Redlich jako monarchista a Redlich 

jako republikán. Současná práce je dovedena k anekční krizi a spolupráci s ministrem 

zahraničí Lexou von Aehrenthalem, kde nastiňuji okolnosti, které vedly k anexi Bosny           

a Hercegoviny a jaké měla tato anexe důsledky.       
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2. 
JOSEF REDLICH jako Moravan  

„Wir sind nur ein Teil von etwas, das in uns lebt,aber nicht nur in uns – wir sind wie einer in 
einer wandernden Schar.“2 

        HUGO VON HOFMANNSTHAL 

           

V dopoledních hodinách sychravého podzimního dne 15. listopadu roku 1921 zemřel zcela 

nečekaně ve věku padesáti tří let bývalý hodonínský starosta a jeden z nejvlivnějších 

židovských továrníků habsburské monarchie, Friedrich Redlich. Jeho smrtí bylo uzavřeno 

období stoletého vývoje podnikatelské rodiny Redlichů, stejně jako hodonínské židovské 

komunity. Zatímco české obyvatelstvo prožívalo s rozpadem monarchie roku 1918 pocity 

euforie ze vzniku samostatného československého státu, atmosféra na jihu Moravy, kde se 

po staletí utvářely velmi úzké obchodní, kulturní ale i osobní vazby na Rakousy, zvláště na 

císařskou Vídeň, byla poměrně rozpačitá. A jak ukázal následný historický vývoj, pro dříve 

prosperující region znamenalo přerušení tradičních vazeb převážně sociální devastaci 

a narušení mezilidských vztahů spjatých s pozvolným kulturně-hospodářským úpadkem. 

Tehdy již komunistický deník Slovácko napsal k Redlichovu úmrtí: „Převratem byla jeho 

politická moc zlomena, pravíme moc politická, poněvadž moc hospodářská zůstala mu – 

jako ostatním milionářům – nedotčena. Teď ovšem bude s ostatními na hřbitově. Smrt 

vyrovnává třídní protivy…“3 S Redlichovým pohřbem byla na Hodonínsku definitivně 

pohřbena rakouská monarchie a s ní i nadvláda německy hovořícího patriciátu. Jak to bývá, 

dějiny píší vítězové – čeští nacionálové si nepřáli spojovat Hodonín s Redlichy. Kdysi 

německý Göding měl být počeštěn, zatímco nově vytvořená vládní garnitura usilovala                  

o odstranění posledního rakousko-uherského starosty z historické paměti města. Jeho hrob 

na hodonínském komunálním hřbitově se po desetiletí nacházel v zanedbaném stavu. Vila 

Redlichů, která hrála za dob monarchie v regionu nemalou kulturně-společenskou úlohu                  

a v jejíchž prostorách našlo příjemné hostitele mnoho osobností z vídeňských uměleckých či 

                                                           
2 EBNER, Helga. Die Briefe Hugo von Hofmannsthals an Josef Redlich. Wien, 1963, s. 51. disertační práce na 

Filosofické fakultě Universität Wien 
3 Státní okresní archiv Hodonín, fond Slovácko, 17. 11. 1921, č. 132, s. 2 
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podnikatelských kruhů, byla v roce 2005 i přes početné protesty historiků a uměleckých 

odborníků stržena, jako by si mocní i po téměř sto letech od úmrtí Friedricha Redlicha stále 

přáli vymazat stopu vedoucí k odkazu rodiny, potažmo zámožné židovské vrstvy. Tato 

agresivní událost dodnes v Hodoníně vyvolává diskuze, včetně vytváření nejrůznějších 

hypotéz, v čem spočíval úspěch této vlivné podnikatelské rodiny a proč nadále i po sto 

letech rozděluje společnost. 

V roce 2018 si budeme připomínat stoleté jubileum od pádu monarchie a vzniku 

samostatné republiky – je třeba se ptát, zda byl vznik samostatného státu pro převážně 

německy hovořící region jižní a jihovýchodní Moravy opravdu přínosem. Dnešní Hodonín 

má co do dřívějšího významu hodně daleko, připomíná spíše město duchů, tradiční ospalé 

pohraniční město bez většího hospodářského či kulturního významu. Staré továrny byly 

zdemolovány, židovský či německy hovořící patriciát byl zlikvidován, stejně jako dřívější 

velmi bohatý kulturní a spolkový život. Německý Göding, jenž ve své době představoval 

jednu z nejsilnějších bašt moravského němectví, je nenávratně minulostí. Dnešní Hodoňané, 

kteří patří k potomkům nově příchozích z období komunistického režimu, nemají k městu 

onen vztah, který se utvářel po generace tradicemi a sociálními vazbami mezi německy 

a česky hovořící komunitou. Cílem této kapitoly bude přiblížit historický vývoj města 

během jeho největšího rozmachu – v době, kdy do města přicházeli zámožní vídeňští 

investoři a na Rinnggasse se budovaly měšťanské výstavní domy, v době, kdy nedílnou 

součástí městské společnosti byla židovská komunita a především ty nejzámožnější rodiny 

jako Redlichové uměly docenit sílu umění, které ve funkci uměleckých donátorů štědře 

podporovaly. Historiografie 20. století leckdy i z čistě propagandistického účelu pohlížela na 

období před rokem 1918 negativně, ba dokonce panovala obecná snaha židovský či 

německý živel co nejvíce démonizovat. Úhel pohledu na vlivný německy hovořící patriciát 

se postupně převážně s mladou generací badatelů začíná měnit – mladí historikové, kteří 

jsou i vzhledem k časovému odstupu nezatížení nacionalistickými tendencemi, se snaží 

k tématu přistupovat objektivně jako ke skutečnému historickému materiálu. Tato kapitola 

vznikala na základě důkladného studia převážně německých archivních pramenů lokálního 

charakteru, kterým dřívější hodonínští historikové nevěnovali patřičnou pozornost 
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2.1. Hodonín a jeho židovská komunita v 19. století 
 

Devatenácté století představovalo mimořádně důležité období evropských dějin, během 

něhož můžeme pozorovat změny především ve společenské transformaci spojené                         

s přechodem státu z pozdně feudálně-agrárního systému do nově vznikající občanské 

společnosti, v níž primární roli ve středoevropském prostoru po roce 1848 zastávala 

zámožná vrstva německy hovořícího patriciátu svorně vyznávající zásady ekonomického 

liberalismu. Během této doby se formovala moderní společnost a všechny její instituce                 

a hodnoty, jak je známe z dnešního světa. Hospodářský a s ním i ruku v ruce jdoucí kulturní 

vzestup souvisel se snahou společenských elit udržet nastolený čtyřbodový systém 

vycházející z rovnováhy sil mezi pěti evropskými mocnostmi, modelu liberálního státu, 

zlatého standartu a samoregulujícího trhu. Samoregulující trh založen na bankovním 

systému, teorii laissez faire a představ klasického liberalismu, představoval oficiální 

náboženství industriální společnosti, která mu podřizovala své tužby, sociální vazby                      

i společenskou hierarchii. Konstelace těchto čtyř hodnot se stala garantem udržitelnosti 

dlouhotrvajícího míru a hospodářské prosperity.4 Revoluce v roce 1848 umožnila šíření 

západoevropských liberálních myšlenek i v metternichovském Rakousku. Postupně došlo 

k prosazení občanských svobod, císaři byla vnucena konstituce a agrární Rakousko se 

vydalo cestou průmyslové modernizace. Doba vlády císaře Františka Josefa se tak stala 

synonymem pro tento zlatý věk monarchie a rozrůstající se moderní Vídeň ztělesněním nově 

nabyté moci movité buržoasie, která si na reprezentativním bulváru Ringstrasse stavěla své 

honosné paláce.5  
Hodonín byl na počátku kapitalistického věku malým zemědělským městečkem                 

s přibližně třemi tisíci obyvateli. I přes jeho provinční ráz není možné význam města nijak 

podceňovat a považovat ho za historicky bezvýznamné. Dějiny města jsou vyplněny 

vzestupy a pády toliko typickými pro sídliště ležící na hranicích mezi českými zeměmi                      

a výbojným Uherským královstvím. Ačkoliv se jednalo o jedno z nejstarších královských 

měst na území království, od konce 15. století vlivem slábnoucí ústřední královské moci 

přešlo do držení mnoha šlechtických rodin, z nichž za zmínku stojí především slezští 

Oppersdorfové, jihomoravští Liechtensteinové a uherští Czoborové. Roku 1762 byl donucen 

prodat zbankrotovaný Josef hrabě Czobor panství římskoněmeckému císaři Františku 

                                                           
4 POLANYI, Karl. The Great Transformation. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2001, s. 9-25 
5 WISTRICH, Robert. Die Juden Wiens im Zeitalter Kaiser Franz Josephs. Köln/Wien: Böhlau, 1999, s. 38 
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Štěpánovi Habsbursko-Lotrinskému.6 Pro Habsburky znamenala koupě panství strategický 

počin. Je třeba si uvědomit, že se Hodonín nacházel na hraniční čáře mezi Markrabstvím 

moravským, respektive územím dědičných zemí Koruny české, a vnější hranici Svaté říše 

římské s Uherským královstvím. Habsburkům se podařilo na obou stranách vybudovat 

rozsáhlý konglomerát sestávající se z panství Velké Pavlovice-Hodonín-Holíč-Šaštín, který 

vzhledem ke svému rozsahu patřil k největším územním celkům na Moravě. Oficiálním 

sídlem vrchnosti se stal holíčský zámek. V Hodoníně bylo zřízeno správní centrum 

hodonínského velkostatku (sídlící v budově Zámečku, dnešního Masarykova muzea), které 

dozíralo na tři sloučená panství Hodonínské, Čejkovické a Velkopavlovické s půdou                 

o celkové výměře 11 484,06 ha. Můžeme zde pozorovat i symbolický význam – zatímco 

v Uhrách byla faktickým vládcem Marie Terezie, panství na moravském území z pozice 

římskoněmeckého císaře držel její manžel František Štěpán. Ale až za panování syna 

císařského páru, Josefa II., došlo k realizaci administrativních a správních změn celého 

panství, jehož cílem mělo být zefektivnění vrchnostenských i státních výnosů. Roku 1781 

došlo ke zrušení nevolnictví a vyhlášení tolerančního patentu na Moravě. Tento zcela 

revoluční počin stál za masovým přesunem obyvatelstva za prací a lepšími životními 

podmínkami. V polovině osmdesátých let 18. století se rozhodlo o faktickém zrušení 

hodonínského zámku, jenž od dob Františka Štěpána zel prázdnotou, poněvadž vrchnost 

trvale sídlila ve Vídni. Na místo něj Josef II. povolil zřízení tabákové továrny, která se tak 

stala nejstarším a největším poskytovatelem zaměstnání na území Hodonína včetně 

přilehlého okolí.7  

Všechny tyto události vytvářely výhodné podmínky k pozdějšímu průmyslovému 

rozvoji regionu v 19. století. Rok 1841 znamenal pro město významný okamžik – došlo ke 

zprovoznění prvního úseku dlouho očekávaného železničního spojení a již v  květnu 1841 ve 

směru na Přerov poprvé Hodonínem projel parní vlak po slavné Severní dráze císaře 

Ferdinanda (k.k. privilegierte Kaiser Ferdinands-Nordbahn), jejímž hlavním účelem mělo 

být spojení hlavního města s uhelnými doly na Ostravsku a solnými doly u Bochnie. Trať, 

financovaná Rothschildovým bankovním domem, umožňovala po dokončení roku 1856 

propojení Vídně se severovýchodními oblastmi monarchie, s Krakovem a haličskou 

Bochnií, kromě toho zaručovala rovněž první spojení Vídně s Berlínem.8 Železnice 

zatraktivnila do té doby poněkud stranou ležící oblast jihovýchodní Moravy v očích 

                                                           
6 PLAČEK, Miroslav a kol. Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín: Město Hodonín, 2008, s. 198-260 
7 Tamtéž, s. 260-266 
8 Tamtéž, s. 282 
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vídeňských investorů a stála tak za přísunem kapitálu. Vídeňští kapitalisté vnímali velmi 

pozitivně strategické postavení Hodonína na železniční trati spojující Vídeň s Přerovem, 

Olomoucí, Ostravou a Krakovem, stejně jako na staré říšské silnici vedoucí z Brna do 

Prešpurku a Budapeští. V přibližně hodinové dojezdové vzdálenosti od Hodonína se 

nacházela čtyři důležitá centra monarchie – Vídeň, Prešpurk, Brno a Olomouc. Vzhledem 

k těmto skutečnostem se Hodonín po zrušení patrimoniální správy v roce 1848 i následným 

uplatňováním myšlenek ekonomického liberalismu ve veřejném životě mohl slibně rozvíjet 

jako jedno z důležitých industriálních center Moravy, podstatně co do hospodářského 

významu předběhl i historicky uznávanější jihomoravská města jako Mikulov či Znojmo.9      

Čtyřicátá léta 19. století završená revolučním rokem 1848 znamenala společenský 

vzestup buržoazních vrstev, které se domáhaly svých politických práv. Takzvaná druhá 

společnost sestávala ze zámožných podnikatelů a příslušníků Bildungsbürgertum, mezi něž 

patřili akademici, právníci, lékaři a vysocí státní úředníci, kteří vděčili za svůj společenský 

vzestup získanému univerzitnímu vzdělání. Postupem času začali pronikat i do odvětví dříve 

vyhrazeným pouze nobilitě, získávali šlechtické tituly a vhledem ke svému dynamickému 

rozvoji postupně přebírali oproti stále více se do sebe uzavírající vysoké aristokracii roli 

nositele kulturního a společenského pokroku. Po vzoru první společnosti naopak přijímali 

příslušníci patricijských vrstev tradiční aristokratické způsoby i životní styl, stavěli honosné 

paláce, pořádali salóny, angažovali se ve veřejném životě a podporovali rozvoj umění. 

Někteří umělci, zvláště představitelé moderny kolem roku 1900, nacházeli své mecenáše 

výhradně v progresivních měšťanských kruzích. Úrodná půda se pro rozvoj politického                     

a ekonomického liberalismu v Rakousku nacházela převážně ve spolcích jako 

Niederösterreichischer Gewerbeverein či v roce 1841 založeném Juridisch-Politischer 

Leseverein. Zvláště Leseverein představoval v hlavním městě důležitou intelektuální 

platformu, z níž vzešly podněty k zorganizování občanské petice v roce 1848, nakonec 

vedoucí až k definitivnímu prosazení občanských práv v podobě prosincové ústavy z roku 

1867.10 Výdobytky revoluce i zásady liberalismu se setkaly s největším pochopením                      

u podnikavých Židů. Prosincová ústava zaručovala svobodu vyznání i osobní svobodu – to 

znamenalo, že movití Židé opouštěli uzavřené prostředí ghett a vydávali se na cestu úplné 

integrace. Na přelomu 19. a 20. století představoval židovský patriciát nejdynamičtěji se 

                                                           
9 Tamtéž, s. 287 
10 MORGENBROD, Birgitt. Wiener Grossbürgertum im Ersten Weltkrieg. Wien: Böhlau, 1994, s. 21-25 
    HYE, Hans Peter. Das politische System in der Habsburgermonarchie. Konstitutionalismus, Parlamentarismus 

und politische Partizipation. Praha: Karolinum, 1998, s. 15-16, 196-197  
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rozvíjející společenskou vrstvu, která za několik málo desetiletí pronikla do všech 

společensky respektovaných profesí, dokonce někteří z nich obdrželi za své služby státu 

nobilitační dekrety. Vídeň, jakožto srdce celé monarchie, byla zároveň středobodem 

židovského emancipačního hnutí. Dodnes na nás ze stěn prestižních galerií shlíží Klimtovy 

portréty hrdých žen z privilegovaných židovských rodin. Nemůžeme se tedy divit, že 

pohraniční Hodonín se svou výhodnou polohou i lidskými zdroji nemohl uniknout 

pozornosti těmto zdatným podnikatelům.11  

Působení židovské komunity na Hodonínsku se nevztahuje pouze k 19. století, i když 

právě v této době prodělávala dobu svého rozkvětu. Židé se v Hodoníně usadili 

pravděpodobně počátkem 17. století. Archivní prameny zaznamenávají jako datum vzniku 

židovské obce rok 1623. Příchod a usazení Židů v Hodoníně v této době je zajisté spjat                 

s třicetiletou válkou, kdy většina měst trpěla značným úbytkem obyvatelstva.12 O čtyři roky 

později měla obec již vlastního rabína Mosese Simona Bachracha a stejně tak nejstarší 

dochovaný náhrobek slouží jako doklad o založení židovského hřbitova. Velmi důležitým 

zdrojem zpravujícím o zřízení ghetta o třiceti domech, které se nacházelo na periferii 

středověkého křesťanského města v podmáčené oblasti zvané Komárov severně od města na 

tzv. Židovském ostrově mezi rameny řeky Moravy, je dochovaná oppersdorfská pozemková 

kniha. Kniha určená k soupisu židovských nemovitostí pochází z roku 1691 a je velmi umě 

kaligraficky vyvedena, mimoto je svázána celokoženou vazbou. „Die Judenstadt lag also im 

Schutz des Schlosses, was vielleicht damals nicht unwichtig war. Vor den Juden aber 

müssen daselbst, wenigstens zum Teil, andere Leute gewohnt haben, u. zw. gab es da  eine  

Wiedertäufersiedlung, ferner eine Brüdergemeinde und eine Pikharditengemeinde,“ 

dozvídáme se z pramenů.13 Ghetto trojúhelníkovitého půdorysu leželo izolovaně obklopené 

Jalovou a Mlýnskou strouhou mezi křesťanským městem a zámkem. Židovské město bylo 

spojeno s okolím Hrubým a Mlýnským mostem, přes nějž procházela důležitá obchodní 

cesta do Uher.  Ve městě se nacházelo dvacet osm domů se synagogou a školou. Další části 

židovského osídlení leželo v městské části Rybáře. Jako pro všechny židovské čtvrti i pro tu 

                                                           
11 Tamtéž, s. 36-37 
    WISTRICH, Robert. Die Juden Wiens im Zeitalter Kaiser Franz Josephs, s. 31-36 
12 Jistý doklad o židovském osídlení je v dokumentu o původní majitelce panství Anně Heleně Kateřině hraběnce 

ze Žampachu, kde je zmínka, že se Židé usídlili v Hodoníně již za držení panství pány z Lipé v polovině 16. 
století. Další židovské rodiny přišly po třicetileté válce s účelem kolonizovat zpustlé území – ve městě bylo po 
válce obydleno pouze sto domů. TREIXLER, Gustav. Geschichte der Juden in Göding. In Die Juden und 
Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Hugo Gold, Brno: Jüdischer Buch und 
Kunstverlag, 1929, s. 211 

13 TREIXLER, Gustav. Geschichte der Juden in Göding, s. 211-212 
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hodonínskou byly typické stísněné prostorové podmínky. Nebylo neobvyklé, že přízemní 

domky obývalo až pět rodin, přičemž se jednotlivé domy dále členily dle podmínek 

kondominií mezi více vlastníků.14 

Situování areálu v záplavové lokalitě způsobovalo komplikovaný život jeho 

obyvatelům, kteří trpěli častými záplavami, všudypřítomnou vlhkostí i nevhodnými 

hygienickými podmínkami. Stísněné podmínky stály za vznikem několika devastujícíh 

požárů. To vše nepředstavovalo tak závažný problém oproti politické a společenské 

intoleranci – v roce 1726 začal platit familiantský zákon císaře Karla VI., na jehož základě 

se směl oženit pouze prvorozený syn. Současně s tímto výnosem došlo k soupisu veškerého 

židovského majetku a Židé byli zcela separováni od ostatních obyvatel a vystaveni dalšímu 

pronásledování. Ovšem největším nepřítelem Židů se stala zapřisáhlá katolička, Karlova 

dcera Marie Terezie. Roku 1745 nařídila absolutní vypovězení všech Židů ze zemí Koruny 

české z důvodů údajné neloajálnosti během prusko-rakouské války. Ovšem již o tři roky 

později své nařízení zmírnila a povolila na Moravu návrat movitějším členům obce po 

zaplacení roční toleranční daně v hodnotě 87 000 zlatých.15 Ne všichni moravští feudálové 

sdíleli náboženský zápal panovnice, a proto z ekonomických důvodů víceméně nakonec 

k žádnému vystěhování nedošlo.16 Pravděpodobně ani v Hodoníně nedošlo k vypovězení 

Židů, prameny se zmiňují pouze o plundrování a násilnostech v polovině dubna 1745. Přesto 

byla císařovna rozhodnuta odstranit Židy alespoň z vlastního panství: „Nachdem der 

Versuch der Kaiserin Maria Theresia, alle Juden aus Mähren abzuschaffen, aufgegeben 

worden war, bei welchem Anlass es in der Mitte  des Monats April u. a. auch in Göding zu 

Plünderungen und Gewaltätigkeiten kam, wollte sie sie jedoch auf ihrer eigenen Herrschaft 

Göding, welche ihr Gemahl Kaiser Franz I. 1762 aus der Konkursmasse des Grafen Czobor 

erkauft hatte, nicht länger dulden.“17 Uvádí se, že v roce 1748 obývalo židovské ghetto na 

sto čtyřicet rodin, tedy přibližně pět až šest stovek osob. Situace se však pro hodonínské 

Židy přestala vyvíjet pozitivně, jakmile se roku 1762 stali majiteli panství Habsburkové. 

Marie Terezie si Židy na svém vlastním panství evidentně nepřála, proto se rozhodla roku 

1774 pro jejich definitivní vyloučení. Záminkou se jí pro tento čin stalo zchudnutí                   

a zadlužení obyvatel ghetta, poté co většinu jejich obydlí zdevastoval mohutný požár, který 

                                                           
14 Tamtéž, s. 211-212 
15 PLAČEK, Miroslav a kol. Hodonín, s. 266-267 
    WISTRICH, Robert. Die Juden Wiens im Zeitalter Kaiser Franz Josephs, s. 17 
    PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer, 1993, s. 79-83 
16 PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě, s. 82-83 
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postihl židovské město roku 1771. Tehdejší požár zasáhl zvláště movitější, neboť došlo ke 

zničení dvaceti nejvýstavnějších domů. Židé tak nebyli schopni včas splácet předepsanou 

kontribuci a upadli do dluhů. Jejich majetek propadl vrchnosti, která pak domy rozprodala 

křesťanům: „(…) sie erhielten Losbriefe, ihre Geldverhältnisse wurden notdürftig geordnet 

und die Landesältesten des Brünner Kreises wurden um Rat gefragt, worauf jene eine 

Verlängerung des Ausziehtermins bis Ende Juni erhielten. Dann aber mussten sie in der Tat 

die Heimat verlassen.“18  Židé obvykle odcházeli do blízkých Uher, někteří se přestěhovali 

k přátelům do jiných moravských obcí. „Nur drei Familien liessen sich taufen, um bleiben 

zu können.“ uvádí se v pramenech. „Bald machte sich  der Gutsherrschaft selbst das Fehlen 

der Juden unangenehm bemerkbar, denn der von ihnen gezahlte Kontributionsbeitrag fiel 

natürlich weg,“19 z finančních důvodů tedy majitelé panství povolili usazení dvaceti 

hodonínských Židů v Kostelci u Kyjova za finanční obnos 148 florénů. Ovšem ekonomicky 

vyčerpaní Židé opětovně něměli na splácení kontribuce, takže majitelka zaplatila částku 

z vlastních financí, které pak zpětně tvrdě vymáhala. Přesto byli Židé v Kostelci tolerováni, 

směli si postavit malou radnici a hřbitov, dokonce mohli i nadále být pokládáni za obyvatele 

Hodonína a směli navštěvovat hodonínské trhy, ovšem za podmínku splácení kontribuce                 

a výměnou za familianství. Na výběr neměli, při neuposlechnutí hrozilo definitivní 

vypovězení z Moravy.20 

Po úmrtí Marie Terezie si její syn a nový vlastník panství Josef II. uvědomoval 

hospodářský přínos Židů pro panství, proto vypracoval v roce 1782 plány pro návrat třinácti 

vybraných familiantů do Hodonína, jejichž rodiny museli před osmi lety město opustit. 

Familianti se však do Hodonína vrátili až o pět let později 16. září 1787, čímž došlo 

k opětovnému založení židovské obce.21 Jména hodonínských familiantů bylo možné zjistit 

z nově vytvořené hodonínské matriky. Je jisté, že rodiny Körner, Redlich, Frankfurter, 

Schlesinger, Fanto, Geber a Löbl patřily k nejstarším hodonínským židovským rodinám. 

Naopak v záznamech Židovské obce v Kyjově se nacházel seznam dalších dvaceti 

kosteleckých familiantů, kteří pocházeli z Hodonína, předtím než došlo k vypovězení: Juda 

Zelinka, David Stiastny, Moises Sachs, Jakob Rosenberger, Markus Nascher, Salomon 

Birnbaum, Michael Deutsch, Lazar Pollaschek, Mayer Adler, Juda Freund, Abraham Loth, 
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Markus Adler, Markus Freiberger, Maier Freiberger, Isak Reich, Salomon Laad (Loth), Juda 

Reich, Löbl Deutsch, Bernard Freund a Herschl Sachs.22 

Do Hodonína se z původních hodonínských Židů vrátil Lazar Frankfurt, Izrael 

Körner a Lazar Redlich, jejichž synové Josef Frankfurther, Jacob s Emanuelem Körnerovi               

a Nathan Redlich zaujali čestná místa v předsednictvu židovské obce 19. století. David 

Bauer, Isak Berger, Samson Frankl, Benjamin Haas, Isak Mändel, Markus Matzner, Markus 

Popper, Jakob Stiasny, Bernard Weiner a Benjamin Weller patřili ke zbývajícím třinácti 

familiantům.23 Z původních familiantských listů se do dnešních dnů dochoval pouze list 

s pořadovým číslem 13, patřící dříve Davidovi Bauerovi, po jehož smrti roku 1810 zakoupil 

Benjamin Weller toto místo pro svého druhorozeného syna Jakoba.24 K těmto třinácti 

privilegovaným rodinám později přibylo ještě čtrnácté familiantské místo, které obdržel 

Bernard Ziemlich se synem Löblem.25   

Mezi cizí familianty, kteří v Hodoníně později bydleli, patřil Isak Schlesinger                     

z Břeclavi, pachtýř Bernard Lott, rodiny Frankl, Deutsch, Nascher, Polaschek, Selenko 

(nebo Selinger), Stiasny. Z Kostelce se rovněž vrátil familiant Adler či Bernard Sax, jehož 

potomek Moses Sax, dlouholetý hodonínský člen židovského obecního výboru, byl otcem 

vídeňského vysokoškolského profesora a známého rakouského ekonoma Dr. Hanse 

Emanuela Saxe. Z Bzence se do Hodonína přistěhoval Wolf (Wilhelm) Lechner, stejně jako 

nájemce mýta Bernard Türkl. Z Kyjova naopak pocházel Michael Hayek, nájemce panského 

pivovaru. Velmi významným se stal familiant Friedrich Karplus z Hotzenplotz (dnešní 

Osoblahy), povoláním mydlář, výrobce potaše a nájemce statku.26 

Do dnešních časů se bohužel, kromě seznamu vyjmenovaných familiantů, 

nedochovalo více informací z rané existence obnovené židovské komunity. Historicky 

dohledatelné prameny jsou k dispozici až od roku 1810. Funkci představeného vykonával 

v letech 1810 až 1830 jeden z třinácti familiantů Isak Mändel, nájemce panské palírny                

a zřejmě nejvýznamnější osobnost nově vzniklé komunity. Prameny se o něm zmiňují jako   

o Rabbi Sekl Göding a uvádějí: (…) bei dessen Trauung im Schlosshof zu Holitsch Kaiser 

Franz I. anwesend war; er war nach dem Tode seines Schwiegervaters David Stiasny 

                                                           
22 Tamtéž, s. 220 
     Národní archiv v Praze, fond 167 HBMa, inv. č. 428, Židovská matrika narozených, oddaných a zemřelých 

1783-1833 
23 TREIXLER, Gustav. Geschichte der Juden in Göding, s. 222 
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26 Tamtéž, s. 222 



Dr. Josef Redlich, představitel moravských Němců 

| 22 | 
 

Pächter der herrschaftlichen Branntweinbrennerei und soll 20 lebende Töchter gehabt 

haben.“ Dále je o něm známo, že byl v příbuzenském svazku s revulucionářským 

spisovatelem Siegmundem Kolischem.27 Po něm následoval Jacob Körner, rovněž z původní 

familiantské rodiny, který svůj post zastával až do revolučního roku 1848. V nově založené 

obci držel rabínskou funkci mezi rokem 1802 až 1803 Josef Deutsch, o kterém však pozdější 

záznamy mlčí, místo něj se ujímaly náboženských záležitostí nejrůznější osobnosti. Pro 

Hodonín bylo ostatně typické, že až do sklonku 19. století neměla židovská obec vlastního 

rabína. Vydržovat si vlastního rabína bylo po finanční stránce velmi nákladné, z toho 

důvodu po většinu doby substituovali v Hodoníně břeclavští či holíčtí rabíni. Prvním z nich 

se roku 1842 stal holíčský rabín Abraham Bäck. Po jeho úmrtí o devět let později 

následovala celá plejáda dalších holíčských rabínů.28 

Čtyřicátá léta 19. století představovala pro Hodonín nastolení zlatého 

kapitalistického věku. Jak již bylo zmíněno, největší vliv na přísun kapitálu do města mělo 

železniční propojení Hodonína s císařskou Vídní v roce 1841. Po revoluci v roce 1848 se 

město začalo slibně rozvíjet. Došlo k nahrazení patrimoniální správy správou státní spolu se 

zavedením svobodných voleb do obecního zastupitelstva – Hodonín se tak stal sídlem 

soudního okresu a okresního hejtmanství.29 Bývalý hodonínský zámek, který se již od doby 

císaře Františka Štěpána nevyužíval pro ubytování vrchnosti, byl za Josefa II. v polovině 

osmdesátých let 18. století přeměněn na tabákovou továrnu, která se svými téměř čtyřmi sty 

zaměstnanci zaujala místo největšího podniku ve městě. V průběhu druhé poloviny 19. 

století se k ní připojily další podniky jako slévárna šedé litiny a strojírna Karla Kudrny, 

mlékárna Švýcara Jakuba Riebena, rozsáhlá sladovna vídeňského podnikatele Franze 

Antona Mauthnera, ovocný lihovar a konzervárna Karla Kudrny, cukrovar barona Karla 

Stummera30  

Židovští podnikatelé se po své emancipaci a asimilaci řadili ke střední a vyšší střední 

třídě a vzhledem k podpoře vídeňských liberálů se z nich stala, jak jim bylo ostatně 

mnohokrát českou veřejností předhazováno, výrazná germanizační síla Hodonína. Židé již 

v průběhu první poloviny století patřili k nájemcům vrchnostenských statků – jako tomu 

bylo v případě Isaka Mändela, nájemce panské palírny, či Nathana Redlicha, nájemce 

panského mlýna a statku. Židovské podniky vzniklé v průběhu 19. století bychom mohli 
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charakterizovat jako úspěšné továrny, které poskytovaly množství pracovních míst 

Hodoňanům i obyvatelům z přilehlého okolí a napomáhaly tak přílivu nového obyvatelstva 

až do vytvoření protektorátu. K těm nejznámějším a největším městským podnikům patřila 

Seelenfriedova továrna na klíh a mléčné výrobky, jež vznikla před revolucí v roce 1847. 

Naopak Adolf Kohn, člen židovského zastupitelstva a uznávaný předseda bratrstva Chewra 

Kadischa, založil roku 1860 továrnu na parkety. Továrnu na pletené zboží zbudoval roku 

1883 Adolf Steinitz, ve 20. století dlouholetý předseda židovské obce.31 Jonas Frankl 

vlastnil od roku 1893 podnik na zpracování kůží. Známou byla rovněž Siebenscheinova 

výrobna sýrů otevřená v roce 1909. Ve vesnici Rohatec nedaleko Hodonína prosperoval od 

roku 1863 cukrovar Auspitz, který byl roku 1924 přeměněn na čokoládovnu. Dále zde 

fungoval velký firemní konglomerát rodiny Redlichů, jenž ve své době patřil k největším 

podnikům v Rakousku-Uhersku a zahrnoval několik cihelen, parní mlýn a cukrovary.32 

Mimo jiné roku 1898 založil ve Vídni Salomon Kohn, původem z Hodonínska, společně se 

svými bratry Adolfem a Alfrédem Nakladatelství bratří Kohnových (Postkartenverlag 

Brüder Kohn), které se specializovalo na uměleckou pohlednici. Nakladatelství 

spolupracovalo s předními tvůrci Wiener Werkstätte a zasloužilo se o propagaci a šíření 

umělecké moderny.33 Sám Salomon Kohn žil ve Vídni velmi společenským životem a stýkal 

se s osobnostmi z uměleckého prostředí – mezi jeho přátele se řadili skladatelé Gustav 

Mahler a Bruno Walter, divadelní režisér Max Reinhardt, spisovatel Peter Altenberg, slavná 

operní pěvkyně Lotte Lehmann nebo její protějšek Enrico Caruso. Jeho syn Walter Kohn, 

který po anšlusu Rakouska uprchl do Spojených států, působil jako univerzitní profesor na 

prestižních amerických vysokých školách a roku 1998 obdržel Nobelovu cenu za chemii.34  

Většina zámožnějších Židů po svém zrovnoprávnění již nechtěla sdílet svůj osud 

s chudšími spolubratry ve víře ve stísněných podmínkách ghetta, nýbrž se přestěhovala do 

centra města, kde si nechala postavit reprezentativní historizující či secesní domy. Ghetto se 

v chápání židovské emancipované společnosti druhé poloviny 19. století jevilo spíše jako 

bydliště chudiny a zažívalo svůj pozvolný úpadek. Movití Židé chtěli žít pokrokově, 

moderně, velkoměstsky, podle vzoru vídeňské buržoasie, a proto za jedinou a správnou 

nositelku tohoto pokroku považovali kulturu německého jazykového prostředí. Jedná se                

                                                           
31 TREIXLER, Gustav. Geschichte der Juden in Göding, s. 222 
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o velmi důležitou vnější a především vnitřní sociální změnu v chápání židovského 

příslušníka v rámci společenské hierarchie.35 Kromě továren tak na hlavní městské třídě 

Ringgasse vznikl bezpočet židovských obchodů. K těm největším patřil především velmi 

noblesní obchod s oděvy a látkami Módní zboží Gustav Stern, zřízen roku 1895 ve velmi 

reprezentativním neobarokním paláci, který byl pro tento salón vybudován. Jeho soused 

Julius Hoitasch otevřel roku 1907 ve svém výstavním secesním domě módní salón První 

moravský zasílatelský dům Julius Hoitasch, oslovující své zákazníky pomocí stostránkového 

obchodního katalogu. Do třetice uzavíral toto společenství lukrativních módních prodejců na 

Ringgasse Moritz Brammer, jenž ve svém neorenesančním paláci otevřel roku 1882 

prodejnu s konfekcí a obuví. Vedle obchodů s módou prezentujících poslední výkřiky 

vídeňské módy a stylu se již od roku 1867 v blízkosti budovy okresního hejtmanství 

nacházelo železářství Karla Goldschmieda s technickými a později i elektrickými 

potřebami.36    

Mezi nárůstem obyvatelstva a průmyslovým rozvojem města můžeme pozorovat 

přímou úměru. Zatímco ještě v roce 1842 před vypuknutím industriální horečky se počet 

obyvatel pohyboval kolem tří tisíc, z čehož přibližně stovka se hlásila k židovskému 

vyznání, roku 1900 již počet obyvatel přesáhl deset tisíc a stále narůstal, stejně jako                       

u židovské komunity, která se početně vyšplhala až na tisícovku členů v samotném městě                 

a necelou stovku Židů žijících ve vesnicích okolo Hodonína. Přibližně třetina veškerého 

obyvatelstva Hodonína náležela k dělnictvu, které přicházelo do města za prací leckdy až ze 

vzdálených oblastí.37 Mimo veliké podnikatelské rodiny jako byli Redlichovi či Kohnovi, 

svým významem zdaleka přesahující hranice regionu, náležel zbytek k živnostnickým 

a obchodnickým vrstvám (tedy maloburžoasii), které se vzhledem ke svému vzdělání na 

německých školách v Brně či Vídni, později i na německé reálce v Hodoníně, podílely na 

zvětšování německého vlivu ve městě. Dle statistik se roku 1900 hlásilo k české řeči 3987, 

zatímco k německé 4348 lidí.38    

Na prosazení občanských svobod a ekonomického liberalismu se podílel rovněž 

Sigmund Kolisch, vážený člen zastupitelstva hodonínské židovské obce. Původem sice 
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rodák z Koryčan, avšak od poloviny sedmdesátých let se jako majitel uhelného dolu 

v nedalekých Dubňanech rozhodl natrvalo usadit v Hodoníně. Po studiu historie a filosofie 

na Vídeňské univerzitě působil jako žurnalista. Během revoluce v roce 1848 se aktivně 

zúčastnil bojů na vídeňských barikádách a své postřehy z revolučních bojů v Praze a Vídni 

komentoval v deníku Der Radikale. Z revolučních let pochází i jeho nejslavnější dílo 

Ludwig Kossuth und Clemens Metternich, vydané jako politický román v Lipsku roku 1850. 

Po porážce revoluce Windischgrätzem uprchl do Německa a následujících dvacet let strávil 

cestami po německých státech, Francii a Itálii. Do Vídně se směl vrátit až roku 1868 po 

vyhlášení prosincové ústavy a vzniku Rakouska-Uherska – po další léta působil v redakci 

liberálního vídeňského deníku Neue Freie Presse. Když se v pokročilém věku stáhl 

z veřejného života ve Vídni, měla bezpochyby nemalý vliv na jeho rozhodnutí usadit se 

v Hodoníně právě průmyslová rozvinutost města, kam se novinky z hlavního města 

dostávaly poměrně rychle. V Hodoníně nakonec zemřel 29. prosince 1886 a byl pochován 

na tamějším židovském hřbitově.39  

Rozvoj hodonínské židovské komunity po revolučním roce byl spjat s působností 

Friedricha Karpluse z Osoblahy ve funkci představeného náboženské obce. Ten společně 

s dalším hodonínským familiantem Samsonem Franklem patřil mezi členy výboru pro 

moravsko-židovské náboženské záležitosti (Komitee für die mährisch-jüdischen 

Religionangelegenheiten), který byl svolán jako setkání delegátů od 11. do 13. května 1851 

v Brně a Mikulově s cílem vyjasnit si směřování židovské emancipace a její úplatnění na 

Moravě. Samson Frankl později přesídlil do Brna, kde se roku 1859 podílel na založení 

brněnské židovské náboženské obce.40 Během Karplusova dvacetiletého působení ve funkci 

představeného se hodonínští Židé začali cítit sebejistěji a právě toto vzrůstající společenské 

postavení a prestiž se snažili ztělesnit v nové budově templu. Stará synagoga ze 17. století 

byla nevyhovující a nedůstojná pro reprezentaci komunity, proto byla roku 1863 slavnostně 

vysvěcena proslulým rabínem Dr. Adolfem Jellinkem z Vídně novostavba v historizujícím 

pseudogotickém stylu s prvky orientalismu a byzantinismu.41 Společně s novým templem se 
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zřídila i rituální lázeň mikve.42 O dva roky později došlo k otevření židovsko-německé 

školy, která se tak stala dalším důkazem vzmáhajícího se židovstva. Stará školní budova, 

nacházející se v Mlýnské ulici č. 15 na Židovském ostrově, určená původně pro české                 

a německé děti, byla roku 1863 odkoupena v licitaci Isidorem Redlichem za osm tisíc 

zlatých a po rekonstrukci následně roku 1865 otevřena.43 Funkci prvního nadučitele přijal 

uznávaný vídeňský hebraista Jonas Willhaimer. Na škole působil od roku 1873 ve funkci 

nadučitele schopný a ve městě respektovaný Moritz Ulmann, jenž po sloučení židovské 

školy s německou měšťanskou školou v sedmdesátých letech, vyučoval náboženství a kromě 

toho zastával funkci židovského matrikáře. Židovští žáci často pokračovali se studiem na 

hodonínské německé reálce, kde jako učitelé působili i hodonínští rabíni.44 Na rabínské 

pozici se ve druhé polovině 19. století vystřídal v holíčské substituci Josua Wohlmut (ve 

funkci 1851-1852) a Josua Herman Polach (ve funkci 1852-1889), který však jako cizinec 

musel nakonec svou funkci složit. Z toho důvodu došlo roku 1889 k vybrání břeclavského 

rabína Dr. Siegmunda Grosse, jenž dojížděl z Břeclavi plnit své povinnosti v Hodoníně až 

do sklonku století.  

Po odstoupení Friedricha Karpluse se ujal ještě jednou funkce předsedy Jacob 

Körner, ovšem pouze do doby, než se do Hodonína z Dolních Bojanovic přestěhoval jeho 

švagr Wilhelm Lechner, který nastoupil do funkce v roce 1871. Jeho předsednictví, 

vyplňující poslední třetinu 19. století, bylo zlatým obdobím židovské komunity v Hodoníně. 

Po něm od roku 1901 následoval jeho syn Dr. Ludwig Körner, jenž kromě funkce obecního 

rady zastával pozici člena hodonínské německé školní rady a delegáta kuratoria moravsko-

židovské zemské podstaty (Kurator des mährisch-jüdischen Landesmassafondes).45 V tomto 

období židovští podnikatelé budovali na periferii města továrny, Redlichové dospěli až                 

k pozici velkoburžoasie, na Ringgase vznikaly reprezentativní domy movitých Židů. Tento 

rozvoj a nárůst členů náboženské obce na tisícovku stál nakonec za rozhodnutím 

ministerstva požadovat po náboženské obci rabína pouze pro vlastní náboženské potřeby. 

V roce 1890 totiž vešel v platnost zákon č. 57/1890 ř. z. Ministerstva kultu a vyučování               

o povinnosti ustanovit rabína v každé židovské obci. Stejně tak došlo ke zřízení židovského 

teologického semináře ve Vídni, aby se docílilo jednotného všeobecného teologického 

vzdělání u rabínů. Požadavek vyvolal u většiny židovských komunit, zejména u ortodoxněji 
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orientovaných, vlnu nevole, neboť za tímto krokem viděli zásah státu do autonomie 

židovských obcí.46 Podobně tomu bylo i v Hodoníně v roce 1899, kde volba nového rabína 

proběhla se značnými rozpory mezi členy židovského zastupitelstva. Rozhodnutí padlo na 

Dr. Ludwiga Lazara, který se kromě úřadu rabína ujal i funkce židovského matrikáře              

a kromě toho působil jako učitel náboženství v nově zřízené budově německé vyšší reálky.47   

Druhá polovina 19. století se nesla v duchu spolkového života, ve kterém 

nezaostávala ani židovská komunita. Na sklonku století roku 1898 došlo k založení 

náboženského bratrstva Chewra Kadischa.48 Tento největší židovský spolek v Hodoníně se 

zabýval zajišťováním potřebných záležitostí v případě nemoci či smrti. Snažil se naplňovat 

charitativní poslání i reprezentaci židovské kultury a tradic. Poskytoval materiální, ale 

hlavně duchovní oporu těm, kteří ji v daném okamžiku potřebovali.49 Počet členů spolku se 

pohyboval kolem sto šedesáti, takže v kontextu celkového počtu poplatníků náboženské 

daně můžeme hovořit o úctyhodném čísle. Předsedou spolku byl zvolen továrník Adolf 

Kohn, jenž vykonával svou funkci až do rozpadu monarchie: „(…) unter Beihilfe vieler 

anderer angesehener Männer der Gemeinde seine segensreiche Tätigkeit begann.“50 Jak 

dokládá pramen, členství v bratrstvu umožňovalo zámožnějším příslušníkům židovského 

kolektivu finančně se podílet na charitě a tím si splnit svou náboženskou i obecní službu 

vůči komunitě. Chewra Kadischa disponovala nemalým majetkem – z doby úpadku 

hodonínské židovské obce roku 1940 se dochoval seznam nemovitého i movitého majetku 

ve výši 36 922, 27 korun.51 V období svého největšího rozkvětu, tedy kolem roku 1900, 

muselo bratrstvo bezpochyby disponovat velikými finančními částkami – jako důkaz 

můžeme považovat dochované spisy o darování stříbrného poháru od Fanny Püchlerové 

z roku 1903 a 1906.52  

Z dalších židovských spolků stojí za zmínku mezinárodní sionistická organizace 

Makabi, která byla tělovýchovnou obdobou českého Sokola. Podobnou funkci zastávaly 
                                                           

46 BARÁNEK, Daniel. Židé na Frýdecku a Místecku. Židovské společenství a jeho tvůrci. Praha: FFUK v Praze, 
2015, s. 92 

    BARÁNEK, Daniel. Instituce rabinátu v emancipačních židovských komunitách na Moravě a ve Slezsku v letech 
1860-1918. In Český časopis historický, Praha: Historický ústav AV ČR, č. 3, 2015, s. 791-792 

47TREIXLER, Gustav. Geschichte der Juden in Göding, s. 222 
48Informace o fungování náboženského bratrstva máme již z roku 1682, kdy se nám dochovala statuta 

v revidované podobě z roku 1693, která byla zveřejněna Ionasem Willheimerem ve vídeňském deníku Neuzeit 
v roce 1864. Tamtéž, s. 218 
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tělovýchovné spolky Jüdischer Turnverein a Hakoah, založené v prvním desetiletí 20. 

století. Gamala a Jüdische akademische Feriaverbindung spadaly do kategorie 

akademických spolků určených k výchově a zábavě středoškolských studentů. Sionisté 

pamatovali i na ženy, a tak v Hodoníně vznikly čistě dámské spolky Jüdischer Frauen-

Verein (Spolek židovských dam) a WIZO (Woman international zionist organisation).53 

Tyto spolky se snažily budovat nacionálně sionistické uvědomění, podporovat tradiční 

židovskou kulturu i emancipaci žen. Pro ženy představovaly oázy klidu, v nichž se mohly 

kolektivně věnovat drobným uměleckým pracím či studiu jazyků, obzvláště němčiny, 

angličtiny nebo francouzštiny. Ovšem jedna dotázaná pamětnice, narozená za první 

republiky, vzpomíná na tyto židovské spolku s odlehčeným humorem: „Chodily tam nóbl 

ženské, pořádaly různé dobročinné akce, ale především to byla veliká pletichána.“54 Na 

druhou stranu i tyto spolky naplňovaly charitativní poslání, neboť ročně vybíraly vysoké 

finanční částky. Mimo jiné se ženské spolky pořádáním nejrůznějších akcí uplatňovaly 

v organizaci kulturně-společenského života náboženské obce. 

Jak bylo již několikrát zmíněno, Židé se v 19. století vzhledem ke svým 

podnikatelským záměrům zcela ztotožnili s ideály vídeňských liberálů a přijali kulturu 

a životní styl vídeňské potažmo německé buržoasie. Zvláště židovský patriciát na Moravě 

byl zcela orientován na Vídeň. Ve městech jako Brno, Olomouc, Kroměříž, Hodonín, 

Břeclav, Mikulov, Znojmo zaujímali židovští podnikatelé důležité místo. Jejich 

angažovanost v obecních samosprávách napomáhala utvářet německý ráz jihomoravských 

měst.55 Nadřazenost němectví v Hodoníně zaručoval vliv habsburského fideikomisu se 

všudypřítomnými císařskými úředníky, ovšem nemalý podíl náleží i německy hovořícímu 

židovskému patriciátu. Starostu Leopolda Ammera, jenž vládl městu na přelomu 

19. a 20. století, můžeme bezesporu označit za největšího zastánce němectví ve městě. Byl 

to právě on, kdo se zasloužil o zřízení německé vyšší reálky a snažil se podporovat 

germanizaci na úkor českého národního hnutí.56 Židé se tak v tomto období dostali mezi dva 

rozvášněné tábory – tento tlak na Židy zesílil, když se v devadesátých letech pod vlivem 

Badeniho volební reformy rozmohly masové politické strany, zvláště to platí pro křesťanské 

sociály, socialisty a nacionály. Židé byli nuceni přiklonit se k jedné ze stran – v českém 

                                                           
53 Historie Židovské obce v Hodoníně ve zkratce [online] Městský úřad Hodonín, c2003, Datum poslední revize 
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prostředí se navíc museli rozhodnout, zda se cítí být více Němci či Čechy. Závist a nelibost, 

s jakou byl pozorován společenský vzestup židovstva, se promítaly do vlny antisemitismu, 

jež v rakouských poměrech vyvrcholila známou hilsneriádou.57 V Hodoníně byl v českém 

tisku Židům neustále předhazován jejich původ a nedostatečné sympatie pro české národní 

hnutí. Tyto emoce nakonec vygradovaly poté, co zastupitelstvo roku 1913 zvolilo za nového 

starostu Hodonína příslušníka exkluzivní vídeňské horní vrstvy, velmi zámožného 

velkotovárníka Friedricha Redlicha, zatímco tehdejší předseda židovské obce Dr. Ludwig 

Körner se ujal funkce obecního rady.58 Svým způsobem můžeme Židy označit za oběti první 

světové války a starého režimu. Byli totiž jediní, kdo se dokázal plně ztotožnit 

s nadnárodním ideálem rakouského státu – z toho důvodu byli pangermanisty osočováni za 

zrádce, nápodobně pak českými nacionály za germanizátory a obě dvě strany k nim 

přistupovaly se stejnou nedůvěrou a nevraživostí. Také sami Židé uvízli někde mezi těmito 

tábory a tápali, ke které skupině se mají připojit. První světová válka znamenala vítězství 

nacionalistů, v jejichž novém světě nebylo pro mnohonárodnostní říše s nadnárodní státní 

ideou místa. Pro staré generace odchované vídeňským liberalismem znamenalo zpřetrhání 

obchodních a sociálních vazeb doslova apokalypsu. Starosta Redlich abdikoval a krátce nato 

zemřel. Odstoupil i tehdejší předseda židovské obce, kožedělný továrník Fritz Frankl 

(předsedou od roku 1916). Rabín Ludwig Lazarus k 1. květnu 1920 složil svou funkci 

rovněž, neboť přijal nabídku na místo rabína v německém Memelu (dnešní Klaipédě).59 Po 

roce 1918 můžeme pozorovat pozvolný úpadek židovské komunity v Hodoníně, stejně jako 

úpadek samotného města. Zámožní zástupci německy hovořícího patriciátu odešli buď 

z vlastního rozhodnutí, nebo byli vyštváni. Ve městě zůstali pouze čeští a přizpůsobení 

židovští živnostníci, zbytek tvořily masy dělnictva, které byly v průběhu 19. století přilákány 

novými pracovními možnostmi v továrnách. Dělníci nakonec povstali ve známé prosincové 

generální stávce roku 1920, a ačkoliv došlo k potlačení revoluce, Hodonín se po tomto datu 

vyvíjel levicově a dělnické vrstvy postupně získávaly stále větší podíl moci.60  
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2.2. Sága rodu Redlichů 
 

„Ich war eigentlich ein bisschen stolz darauf, dass Göding so alt war (…). In Wirklichkeit 

war Göding eine ganz stille Landstadt, deren Einwohner noch zum grossen Teile 

ausschliesslich von der Landwirtschaft auf den Feldern der alten Gemeindemark lebten, 

(…). Die Gödinger Bürger waren also Landwirte, die Häuser der Stadt hatten fast alle 

kleine Bauernhöfe in ihrem Rücken.“61 Takto popsal atmosféru Hodonína a jejích obyvatel 

Josef Redlich ve svých pamětech. Jak již stojí v předchozí podkapitole, Hodonín kolem 

poloviny 19. století byl typickým venkovským městem s třemi tisíci obyvateli. Industriální 

rozvoj z něj však učinil hospodářské, kulturní i společenské centrum jižní a jihovýchodní 

Moravy. Tato skutečnost ostatně stála za rozhodnutím představitelů vlastenecky 

orientovaného spolku Výtvarných umělců moravských preferovat pro výstavbu svého 

uměleckého domu německý Göding před jinými mnohdy i více počeštělými moravskými 

městy.62 Svým dílem k rozvoji města přispěla i židovská komunita, převážně zámožné 

podnikatelské vrstvy. Jedna rodina se ovšem oproti všem ostatním rodinám, nejenom těm 

židovským, obzvláště vymykala – byla to rodina Redlichů, která svým věhlasem přesáhla 

hranice regionu a na přelomu století již patřila k velmi vlivným velkoburžoazním rodinám 

v Rakousku-Uhersku. Josef Redlich vzpomíná: „Mein Bruder und ich fühlten schon in 

dieser Zeit, dass unsere Familie, der Vater und Onkel Ignaz, für Göding mehr bedeuteten als 

andere Familien.“63 

Dohledatelné dějiny rodu se začaly psát až s rokem 1787, kdy císař Josef II. umožnil 

do Hodonína návrat třinácti familiantům. Přesto prameny zmiňují, že se jméno Redlich ve 

městě vyskytovalo již v době před zrušením obce a vyhnání Židů Marií Terezií. „Wir wissen 

nur sicher, dass die Familien Körner, Redlich, Frankfurter, Schlesinger, Fanto, Geber und 

Löbl alte Gödinger Familien sind.“64 Těchto třináct privilegovaných židovských rodin, 

uvedených již v předchozí podkapitole, představovaly až do roku 1849 židovskou 

patricijskou vrstvu.65 Víceméně se díky vzájemným sňatkům stejně jako příbuzenským 

vztahům jednalo pro nově příchozí Židy o uzavřenou vrstvu. Josef Redlich ve svých 
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pamětech vzpomíná na rozhovor se svým dědečkem Nathanem: „Ich erinnere mich nur an 

Gespräche, die ich mit ihm führte und aus denen sein starkes Selbstbewusstsein zu Tage 

kam, zu den alten Familien der Gödinger Judenschaft zu gehören, womit auch seine gerile 

Schätzung anderer, erst zugewanderter Familien in die Stadt in Zusammernhang stand. 

Dass bei den Juden ein solches aristokratech-konservatives Gefühl fast überall und zu allen 

Zeiten bestanden hat und besteht, ist jedem bekannt, der jüdische Traditionen kennt.“66  

Nathan Redlich se narodil roku 1803 jako adoptivní syn familianta Lazara Redlicha 

(s familiantským pořadovým číslem 10), kterého si údajně přivedla do druhého manželství 

jeho matka, jež se do Hodonína i se svou rodinou přistěhovala. Jméno matčiny rodiny znělo 

Türkl či Türkel a přicházelo by v úvahu je pojit buď se jménem Franze Türckela, holičského 

rabína, jenž v roce 1770 před zrušením židovské obce v Hodoníně substituoval,67 nebo 

Bernardem Türklem z Bzence, nájemcem mýta, jehož jméno figuruje v seznamech 

příchozích Židů po obnovení náboženské obce.68 Některé prameny naopak Nathana považují 

za nalezence, který byl pouze v židovské víře vychován, neboť se nedochovaly žádné jiné 

zprávy o jeho matce. Dle Josefa Redlicha Nathan o svém dětství příliš nehovořil a o svém 

nevlastním otci pouze údajně prohlašoval, že se nejednalo o dobrého člověka.69  

Na svého dědečka vzpomíná Josef Redlich jako na schopného podnikavého muže, 

jehož zásluhou byl položen základní kámen k pozdějšímu obrovskému majetku. Velmi 

vhodně se přiženil do rodiny familianta Jacoba Körnera, jehož dceru Rosalii si vzal za 

manželku. Jacob Körner tehdy patřil k nejvýznamnějším Židům regionu, nejenom že 

v předbřeznovém období od roku 1830 do 1848 zastával funkci představeného hodonínské 

židovské obce, ale zároveň působil jako císařský Hoffaktor vrchnostenského velkostatku.70 

Rosalie přinesla do manželství veliké věno, z něhož byla roku 1849 financována koupě 

statku v severní části města na Rohatecké ulici. Kromě toho Nathan vlastnil obchod 

s koženými výrobky a lihovinami, je rovněž uváděn i jako majitel kovárny.71 Manželství 

Nathana a Rosalie Redlichových bylo harmonickým a vzešlo z něj pět dětí – nejstarší Anna 
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zemřela v dětském věku na tuberkulózu, poté následovali dva synové v roce 1835 narozený 

Ignác Leopold a o čtyři roky později Adolf, pak přišla na svět dcera Julie a po revoluci 

v 1849 poslední syn Alois, jehož však doma nazývali Louis.72 Rodina bydlela v Židovském 

městě v domě u mostu vedoucího na Rynk přes západní rameno Moravy. V tomto domě se             

o několik dekád později narodili i bratři Josef a Fritz Redlichovi. Roku 1877 byl však starý 

dům zbořen a vznikl nový, který byl v majetku Redlichů až do roku 1922, kdy jej Josef 

Redlich v rámci dědictví po svém bratrovi Friedrichovi prodal. Na jaře roku 1869 v domě po 

krátké srdeční nemoci zemřela ve věku šedesáti dvou let Rosalie Redlichová, která byla 

známa pro svou dobrosrdečnost a poskytováním péče potřebným. Její tehdy šestašedesátiletý 

manžel ji přežil o dvacet let a zemřel až v úctyhodném věku osmdesáti šesti let roku 1888. 

Po smrti své manželky bydlel u své dcery Julie, jejíž manžel pracoval jako správce panského 

mlýna stojícího na okraji ghetta v tzv. Mlýnské ulici. A právě tento mlýn stál na počátku 

hospodářského rozvoje rodiny, neboť roku 1872 ho odkoupili Nathanovi synové Ignác 

Leopold a Adolf.73  

„Ich erinnere mich, dass er mittelgross war, sehr breitschultrig, aber durchaus 

ebenmässig gebaut, in seiner gewählten sorgfältigen Kleidung durchaus das Bild eines 

städtischen Gentleman. Er hatte schon als Knabe seinen Altersgenossen vorausgestanden 

durch die Lebhaftigkeit und Schärfe seines Verstandes.“74 takto vzpomíná na svého strýce 

Ignáce (Isaaka) Leopolda Josef Redlich. Starší Nathanův syn projevoval od dětství 

matematické a technické sklony, proto po absolvování židovské školy odešel studovat na 

vyšší německou reálnou školu. O podnikatelském nadání svědčí už jeho angažovanost jako 

mladého pětadvacetiletého muže na stavebních projektech spjatých se Severní 

Ferdinandovou dráhou v okolí Nové Vsi na sklonku padesátých let. Během války Rakouska 

s Pruskem zřídil v Hodoníně roku 1866 pekařství pro armádu a zásoboval vojenské oddíly 

až v Olomouci. Z těchto prvních podnikatelských počinů se mu podařil nashromáždit kapitál 

v hodnotě čtyřiceti tisíc zlatých, který následně investoval do založení společnosti Brüder 

Redlich, již vlastnil společně se svým bratrem Adolfem.75 Následujícího roku si firma 

pronajala od císařského velkostatku válcový mlýn ležící u ghetta, který roku 1872 odkoupila 

a zmodernizovala. Mlýn Redlichové vybavili moderní vodní turbínou o síle 900 HP. Později 

došlo k úpravám, aby vyhovoval požadavkům parního pohonu – z toho důvodu byla na 
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levém břehu realizována přístavba strojovny s komínem včetně spojovacího můstku a nové 

sýpky. Smysl Redlichů pro využití všech podnikatelských možností se projevil v tom, že na 

pravé straně poháněla mlýn vodní síla, zatímco na levém, v případě nedostatečné síly 

vodního toku, pára, čímž se mnohonásobně zvýšil výkon i celkové výnosy celého objektu.76  

V roce 1870 zakoupili bratři bývalou deset let starou velkostatkovou cihelnu na Brněnské 

ulici, staré zemské silnici vedoucí přes Mutěnice a Čejč do Brna. Kromě cihelny                             

a hodonínského mlýna bratři později získali ještě válcové mlýny v uherském Holíči                     

a Kopčanech, od svého otce navíc obdrželi jeho hospodářství s půllánem.77  

Koncem šedesátých let se podílel Ignác Leopold na přípravných akcích regulace 

Dunaje v okolí Vídně – konkrétně na stavebních úpravách kanálu v oblasti od Nussdorfu po 

Nordbahnbrücke. Za tímto účelem založil s podnikatelem Felixem Löwenfeldem roku 1871 

stavební firmu Brüder Redlich & Löwenfeld a společně převzali stavbu železničního 

koridoru Dunajské pobřežní dráhy (Donauuferbahn), čímž se zamýšlelo propojit dunajský 

přístav se severní železnicí. Do firmy později vstoupil jako další společník jejich švagr 

podnikatel Josef Berger. Společnost platila za třetí nejstarší železniční společnost, která se 

podílela na regulaci Dunaje a budování železničních koridorů ve Vídni a v rakousko-uherské 

monarchii.78  

„Onkel Ignaz war der erste wirkliche Herr, den ich kennenlernte: (…), wenn er aus 

Wien hinaus kam, ein wahrer grosser Herr, wie gesagt der Gentleman unter 

Kleinbürgern,“79 popisuje osobnost svého strýce Josef Redlich. Ignác Leopold se oženil 

s kyjovskou rodačkou Marií Mondscheinovou a se svými pěti dětmi žili trvale ve Vídni, 

konkrétně ve vídeňském Bezirku Döbling, jenž se těšil vedle Ringstrasse značné přízni 

movitých Vídeňanů (ostatně i Josef Redlich si v oné oblasti o několik desetiletí později 

pořídil vlastní vilu). Pouze víkendy trávili v Hodoníně, kde pro tyto pobyty Ignác Leopold 

zakoupil jednopatrový dům vedle budovy záložny na hlavním náměstí v blízkosti kostela.80 

Za jeho podnikatelské úspěchy se mu dostalo řady ocenění jako čestného občanství města 

Hodonína či řádu Františka Josefa V. třídy. Ve Vídni se plně zapojil do veřejného 

společenského života toliko typického pro vysokou buržoazii – stýkal se s předními 
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židovskými podnikateli, ale i umělci a spisovateli, kteří pravidelně v hotelu Zum Goldenen 

Lamm pořádali umělecký salón.81 Zemřel 4. června 1891 ve Vídni.82 Vedení vídeňské 

odnože stavební firmy Brüder Redlich & Berger se ujal jeho nejstarší syn Karl Redlich 

(narozen 20. ledna 1860 rovněž v Hodoníně),83 jenž si vzal za manželku dceru Josefa 

Bergera, Josefinu. I on se stal velmi úspěšným stavebníkem – navázal na otcovy předchozí 

zakázky a podílel se na vídeňské regulaci Dunaje či stavbě rakouských státních železnic. 

Pravděpodobně jeho největší prací byla realizace stavby Arlberského železničního tunelu 

společně s Arlberskou horskou železniční dráhou na sklonku 19. století.84 

 „Ich habe unseren Vater nur als einen Mann in Erinnerung, der schnell entscheidet 

und kraftvoll handelt,“85 tak vzpomíná Josef Redlich na svého otce Adolfa. Ačkoliv 

původem Žid, do patnácti let se vzdělával na piaristickém gymnáziu v Mikulově, následně 

byl zasvěcen do Nathanova podnikání a pod otcovým dohledem se věnoval praktickému 

kupeckému vzdělání.86 Ve věku dvaceti osmi let se podobně jako jeho otec výhodně oženil – 

vzal si za manželku o sedm let mladší Rosu Fanto pocházející z velmi staré židovské rodiny 

usazené v uherském Holíči. Její otec Marcus Fanto (1820-1900) působil jako úředník 

císařského velkostatku a včetně toho i jako majitel realit a sladovny.87 Mladá rodina bydlela 

ve Vídni v luxusním bytě na Reichsratsstrasse 25 naproti hlavní budovy Vídeňské 

univerzity, v blízkosti budovy radnice a Ringstrasse – jednalo se o obvyklou lokalitu, kde se 

usazovala zámožná židovská buržoasie.88 O rok později 18. srpna 1868 se v hodonínském 

domě Nathana Redlicha narodil první syn Friedrich, jemuž říkali Fritz, a následujícího roku 

18. června 1869 přišel na svět druhorozený Josef. 18. září 1870 následovala sestra Therese, 

jež se provdala za vídeňského stavebního podnikatele Leona rytíře von Leona, podílníka                 

a správního rady akciové společnosti Rudolph Philip Waagner se zaměřením na stavbu 

průmyslových areálů a mostů. Dne 6. ledna 1878 se narodila Marta Redlich, která se však 
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nikdy neprovdala. Poslední dcera přišla na svět 3. listopadu 1882 a provdala se za 

vídeňského textilního továrníka Dr. jur. Paula Hellmanna.89  

Z rodinných příslušníků je třeba připomenout ještě nejmladšího bratra Ignáce 

Leopolda a Adolfa, Aloise Redlicha. Ten se narodil rovněž v Hodoníně roku 1849                       

a vystudoval práva na Vídeňské univerzitě, kde získal doktorát.90 Usadil se trvale ve Vídni 

v noblesní čtvrti Dödling a vykonával advokátní praxi. Svou kancelář si zřídil na ulici 

Tuchlauben v blízkosti Am Graben v centru Vídně. Značný vliv měl zvláště na svého 

synovce Josefa. Jeho syn Dr. Harry Redlich, rovněž podnikatel a člen předsednictva pozdější 

akciové společnosti Redlichů, uprchl před nacisty do Švýcarska, kde roku 1948 v Laussane 

zemřel.91 

Na svůj dětský věk prožitý v Hodoníně vzpomíná Josef Redlich pozitivně. Jak bylo 

pro movité rodiny tehdejší doby typické, roku 1874 obdržely děti guvernantku. A právě 

v těchto dětských letech od své guvernantky a chůvy, stejně jako od své matky, pochytil 

první slůvka moravsko-slováckého dialektu. Josef v pozdějších letech vzpomínal, že právě 

od útlého věku u něj byly pěstovány sympatie k jihomoravským Slovákům, které později 

bohatě využil při jednání s českými představiteli na Říšské radě: „Das war die gute Mara, 

meine Kinderfrau oder Nurse, wie man später in guten Familien zu sagen pflegte. Mich 

hatte meine gute Mutter selbst und allein durch sechs Monate genährt und dann übernahm 

mich die Mara, eine ältere Frau, als Kinderpflegerin: und bei ihr blieb ich bis das erste 

Fräulein kam, eine Fräulein Mendel aus Wien, die meinen Bruder und mich Deutsch lehren 

sollte. Denn wir beide hatten von unserer Kinderfrau als erste Sprache die slawische, den 

mährisch-slowakischen Dialekt, der in Göding gesprochen wird, erlernt. Auch unsere gute 

Mutter sprach damals slawisch mit uns. Slawische Worte sind die ersten Laute gewesen, die 

mir zu Gehört und zu Herzen gingen.“92 V následujícím roce si převzal chlapce do výchovy 

soukromý učitel z Německé základní školy v Hodoníně se jménem Peschke a Josef na něj 

vzpomíná: „(…) ein junger blonder Mann, von dem ich das eigenartig klingende 

nordmährische Deutsch zuerst hörte.“ Vyučující k nim do domu docházel třikrát týdně. 93 

Od útlého věku se chlapci učili čisté němčině a zvláště pak francouzštině. Roku 1876 začali 

navštěvovat budovu státní německé školy na Ringplatztu a po zdárném složení zkoušek byli 

                                                           
89 NA, 167 HBMa, inv. č. 430, Index narozených 1783-1939 
90 Tamtéž 
91 FELLNER, Fritz. Schicksalsjahre Österreich, sv. 3, s. 50 
92 Tamtéž, sv. 1, s. 22-23 
93 Tamtéž, sv. 1, s. 23 



Dr. Josef Redlich, představitel moravských Němců 

| 36 | 
 

hned přeřazeni do čtvrté třídy.94 Rovněž Josef vzpomíná, že každý den od roku 1876 četl 

noviny vídeňských liberálů Neue Freie Presse, které odebíral jeho otec. Ze všech knih měl 

nejraději ty o dějinách. Sám přiznal, že byl fascinovaný revolučním rokem 1848 a jeho 

průběhem v Hodoníně – ovšem seznámil se osobně i s hrdinou revoluce, Sigmundem 

Kolischem, který ve městě až do své smrti roku 1886 pobýval.95 6. srpna 1878 se vydal 

Josef se svým bratrem a rodiči do Vídně, kde byli předáni do výchovy matčiny sestry a 

jejího manžela Ernestine a Hermanna Hofmannových, kteří vlastnili přízemní byt                                  

v nárožním domě na Novaragasse 54 při Pratersternu. „Und damit empfing ich den ersten 

Eindruck der Grossstadt, Tausende Menschen gingen in den Alleen spazieren, Militärmusik 

schmetterte in den Caféhäusern, nie hatte ich so viele Menschen, so viele Wagen verkehren 

sehen, ich verspürte eine förmliche Aufregung über alle diese neuen Eindrücke,“96 popisuje 

Josef své dojmy z prvního kontaktu s velkoměstem. To byl počátek období stráveného 

studiem na gymnasiu na nedaleké Taborstrasse.        

Mezi léty 1878-1886 absolvoval Josef Redlich svá gymnaziální studia. Rodina tety 

Ernestine se skládala ze čtyř dětí a již v listopadu téhož roku se všichni přestěhovali do 

domu č. 63 zvaný jako Tramwayhaus, kvůli tramvajové společnosti sídlící v domě.97 

Následujícího roku byli ovšem bratři Redlichovi z neznámých důvodů předáni do výchovy 

rodiny Wienerových. Jacob Wiener, pocházející z Prahy, byl zaměstnán jako účetní ve 

významném rakouském bankovním ústavu Creditanstalt. Rodina se třemi dětmi žila v domě 

na Rotensterrngasse 29, padesát kroků od Praterstrasse. Paní Laura, původem rovněž 

z Prahy, byla dle Josefa vynikající kuchařkou: „Nie habe ich zarteres und besseres 

Rindfleisch, nie besseren Apfelstrudel gegesen, als wir da vorgesetzt erhielten.“98 Jejich syn 

Richard, který byl o čtyři roky starší než Josef, po absolvování obchodní akademie pracoval 

od roku 1892 až do rozpadu monarchie na pozici vedoucího vídeňské kanceláře cukrovaru 

firmy Brüder Redlich & Berger. Domů do Hodonína bratři jezdili pouze na Vánoce a během 

letních prázdnin. V roce 1881 rozhodli rodiče i kvůli nedostatku místa v bytě Wienerových   

o jejich rozdělení.99 Fritz vzhledem k tomu, že studoval reálku v Glockengasse zůstal 

v Leopoldstadtu, zatímco Josefovi našli rodiče privát v blízkosti akademického gymnázia 
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v Innere Stadtu, kam v onom roce přestoupil. „Ein Hauptgrund für die Trennung war der, 

dass ich und Fritz uns nicht gut vertrugen: wir rauften miteinannder, aber ich erinnere 

mich, dass Fritz mir oft sehr antipathisch war und ich wohl auch ihm; was wohl hinter 

diesen Unverträglichkeiten stak, war nichž anderes, als dass wir beide uns der 

Verschiedenheit unserer Charaktere bewusst wurden,“ popisuje rozkol ve vztahu s bratrem 

Josef. I přes tyto neshody se však snažili držet při sobě: „(…) jeden Sonntag erwartete ich 

den Besuch Fritzens oder er den meinigen und wir verbrachten alle freien Tage zusammen. 

In Wahrheit liebten wir uns tiefennerlich von ganzem Herzen.“100   

V létě roku 1881 se nastěhoval Josef do podnájmu k rodině ředitele jedné kreditní 

obchodní společnosti Ferdinandu Hromatkovi, pocházejícího z brněnského venkova, který 

měl byt v domě na Nibelungengasse 10. v blízkosti Uměleckohistorického muzea na 

Ringstrasse.101 Počínaje novým školním rokem začal se studiem na Akademickém 

gymnáziu. Tato elitní škola, nejstarší gymnázium ve Vídni, původně založená jezuity 

v průběhu protireformace v 16. století, se honosí historizující neogotickou budovou 

navrženou Friedrichem von Schmitem, autorem vídeňské radnice, a postavenou stavební 

firmou českého podnikatele Josefa Hlávky. Roku 1872 na něm odmaturoval i Tomáš 

Masaryk. Otec Adolf Redlich proti synově volbě neměl námitek, neboť na škole studoval 

rovněž jeho bratr Alois, v té době již úspěšný vídeňský advokát. Gymnázium je i v dnešní 

době humanitně orientované a za dob studia Josefa Redlicha patřilo k pokrokovým školám, 

na nichž studovali zejména příslušníci vlivné vídeňské buržoasie a stoupenci liberalismu. 

Josef ve svých pamětech vzpomíná, že více než polovina studentů byla židovského 

vyznání.102  

Během gründerského boomu šedesátých a sedmdesátých let 19. století si vydobyla 

váženou pozici mezi vídeňskou židovskou buržoasií rodina Friedricha Schey von Koromla. 

Tento podnikatel a bankéř angažující se v textilním průmyslu i stavbách železničních tratí, 

působil mimoto jako osobní finanční poradce arcivévody Albrechta Habsburského. O jeho 

vlivu a postavení vypovídá i umístění paláce, který se nachází na Ringstrasse přímo naproti 

císařského Hofburgu. Palác rodiny Schey von Koromla, zbudovaný v polovině šedesátých 

let, byl střediskem společenského života majetných židovských vrstev usídlených na 

bulváru. Jeho syn Josef Schey von Koromla studoval podobně jako většina dětí 

z privilegovaných rodin na Akademickém gymnáziu a posléze se proslavil jako právní 
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odborník a vysokoškolský profesor. V okruhu rodiny Schey se pohybovaly další vlivné 

rodiny jako Brandeis, Weikersheim či Pick.103 Toto společenství zámožné židovské 

buržoasie a vysokého úřednictva představovalo hlavní vládnoucí třídu vídeňské společnosti, 

která se nejvíce angažovala v uměleckých zakázkách a podpoře kulturně-společenského 

života druhé poloviny 19. století. Základním myšlenkovým pilířem tohoto bohatého 

měšťanstva byly ideály hospodářského i politického liberalismu, který však výrazně utrpěl 

největší ekonomickou recesí po krachu na vídeňské burze v roce 1873.104 Josef Redlich se 

přestupem na Akademické gymnázium dostal mezi tuto exkluzivní společnost. Mnohé 

kontakty, jež získal během studia, dokázal později během jeho politické kariéry dobře 

zužitkovat. Někde v těchto kruzích se seznámil i se svým přítelem Theodorem Herzlem, 

pozdějším představitelem sionismu.105           

Na gymnáziu patřily mezi jeho oblíbené předměty především dějiny, geografie, 

filosofie a německá literatura. Naopak sympatie nechoval k matematice, geometrii, fyzice              

a chemii, u nichž známky kolísaly mezi ohodnocením dobře až dostatečně.106 Kromě 

němčiny se vzdělal ve francouzštině, angličtině a klasických jazycích latině i řečtině. Jak 

sám poznamenává v pamětech, angličtinou se na rozdíl od svého bratra Fritze naučil                      

i mluvit, přičemž se mu tato skutečnost v pozdějším životě výrazně hodila.107 Friedrich 

časem rovněž přešel z leopoldstadtské reálky na vrchní reálnou školu v centru města a opět 

bydlel s bratrem u Hromatkových. Ovšem zatímco Josef se mohl plně věnovat studiu 

humanitních oborů, a jak sám tvrdil, neměl s tím potíže, neboť byl studijním typem, Fritz 

jakožto prvorozený se musel připravovat na převzetí rozsáhlého rodinného majetku na jižní 

Moravě. Více tak trávil čas s Adolfem a strýcem Ignácem v Hodoníně, kteří ho vyučovali 

matematice a zasvěcovali ho do ekonomie a vedení firmy. Přesto během života ve Vídni 

Fritz objevil svou velkou celoživotní lásku – a tou byla opera a vážná hudba, převážně díla 

Richarda Wagnera.108   

Za rozvojem rodinného majetku na Hodonínsku stály především dobré kontakty 

s ostatními movitými rodinami. Informace se o zakázkách a příležitostech k investicím ve 

                                                           
103 Tamtéž, sv. 1, s. 59 
      MENTSCHL, Josef. Friedrich Schey von Koromla. In Neue deutsche Biographie. sv. 22, Berlin: Duncker &  

Humblot, 2005, s. 718 
104 WISTRICH, Robert. Die Juden Wiens im Zeitalter Kaiser Franz Josephs, s. 123-124 
105 FELLNER, Fritz. Schicksalsjahre Österreich, sv. 1, s. 60 
106 Österreichische Nationalbibliothek, fond Nachlass Josef Redlich, cod. ser. n. 53665, Zeugnisse d. 

Akademischen Gymnasiums Wien 
107 FELLNER, Fritz. Schicksalsjahre Österreich, sv. 1, s. 56 
108 Tamtéž, sv. 1, s. 57 



Dr. Josef Redlich, představitel moravských Němců 

| 39 | 
 

vídeňských kruzích šířily rychle a Hodonín se svou strategickou polohou i blízkostí 

k hlavnímu městu přitahoval pozornost vídeňských investorů. Můžeme tedy říci, že za 

rozvojem hodonínského podnikání stojí ideály austroliberalismu a vlivné vídeňské buržoazní 

vrstvy. Stejně rozhodující úlohu pro příchod kapitálu do města měla i přítomnost císařského 

sídla a občasné pobyty členů císařské rodiny a příslušníků dvora v okolí Hodonína, kam 

zajížděli za loveckým dobrodružstvím. Přestože si venkovské okolí nadále udržovalo svůj 

agrární charakter spjatý se slováckým folklorem a lidovou tradicí, Hodonínu ve druhé 

polovině 19. století jednoznačně dominovalo vídeňské městské kulturní klima.109  

Z hodonínských židovských rodin se Redlichové přátelili s rodinami Gmeyner                   

a  Kolisch, které byly jejich sousedy. Již jsem zmiňoval revolucionáře a novináře Sigmunda 

Kolische, jehož aktivita při revoluci v roce 1848 měla veliký vliv na mladého Josefa 

Redlicha, ten ostatně získal i přístup do Kolischovy knihovny. Tento žurnalista pracující 

dříve jako pařížský korespondent pro vídeňský liberální deník Neue Freie Presse se jako 

vážený muž usadil v Hodoníně, neboť ve dvanáct kilometrů vzdálené vesnici Dubňany 

vlastnil uhelný důl. S jeho vnučkou Berthou a manželem Ottou von Egger-Möllwald110, 

vídeňským úředníkem a ekonomem vyslaným do Hodonína spravovat císařský velkostatek, 

se oba bratři Fritz i Josef přátelili.111 Obě rodiny Kolisch i Gmeyner, vlastnící poslední parní 

mlýny v Hodoníně, patřily k příslušníkům typického vídeňského židovského patriciátu – 

tedy žily zcela asimilovaným nežidovským životem a nijak výrazně se nezapojovaly do 

náboženského života obce. Naproti tomu velmi dobré přátelství vázalo Josefa Redlicha 

k pozdějšímu předsedovi židovské obce Dr. Ludwigu Körnerovi, jenž zastával zároveň za 

Friedrichova starostování funkci městského radního. Z dalších vlivných osobností ve městě 

udržovali Redlichové vztahy s okresním hejtmanem Kandlerem nebo císařským radou                  

a správcem habsburského velkostatku Fleischhackerem.112 Vhodné kontakty mezi 

podnikatelskými a úřednickými kruhy ve Vídni i Hodoníně, stejně tak prospěšným se jevilo 

Adolfovo členství v Obchodní a živnostenské komoře v Brně (Handels- und 

Gewerbekammer in Brünn), sloužily Redlichům k budování jejich podnikatelského 

impéria.113  
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Na počátku osmdesátých let 19. století se začalo hospodářství po první velké 

celosvětové krizi opět uzdravovat. Konzervativní vláda předlitavského předsedy hraběte 

Eduarda Taaffeho měla zájem na hospodářské konjunktuře. Stabilizovala státní finance                  

a ukončila ústavní a vládní nejistotu. Osmdesátá léta můžeme víceméně vnímat jako období 

politické a zejména hospodářské prosperity. Problémy monarchie se zdály být uklidněny – 

jednalo se o období přející podnikavým jedincům.114 Začátkem tohoto druhého 

gründerského období roku 1882 odkoupil Adolf nové mlýny v Holíči a nedalekých 

Kopčanech. Příjmy z mlýnů, cihelny, zakoupené roku 1870, a nově i pekárny se zdály být 

natolik dostačující, že bratři Redlichovi začali zvažovat novou investici. Ovšem 

rozhodujícím okamžikem pro start nového podnikání se stalo dokončení Arlbergské dráhy 

v roce 1884, na níž se z většiny podílela stavební firma Brüder Redlich & Berger, čímž 

získala čistý zisk ve výši jednoho milionu zlatých. Josef Redlich tuto událost ve svých 

pamětech komentuje: „Im Frühsommer 1884 waren Fritz und ich eines Tages zu Onkel 

Ignaz und Tante Marie zum Mittagessen geladen worden, wobei der gute Onkel uns beiden 

kurz erzählte, dass er und unser Vater sowie ihr Gesellschafter in der Baufirma, der Wiener 

Bürger Herr Josef Berger, einen Vertrag mit der kaiserlichen Familienfondsgüterdirektion 

in Wien geschlossen hätten, auf Grund dessen die Firma Brüder Redlich und Berger in 

Göding eine neue Zuckerfabrik errichtet werde. Kurz darauf sprach unser Vater (…); ich 

erinnere mich noch an sein halb freudiges, halb verlegenes Lächeln, als er sagte: Du weisst 

doch, die Zuckerfabrikaten in Böhmen und Mähren kommen sich als sehr grosse Herren 

vor!“115 Finance vložené do cukrovarnictví znamenaly dobrou investici. Cukrovarnictví se 

po recesi začalo vzmáhat a vedle cihlářství a bankovnictví představovalo tradiční odvětví, 

v němž se obvykle realizovali židovští podnikatelé. Navíc Rakousko-Uhersko těžilo ze své 

pozice světové cukrovarnické velmoci. Pro Redlichy mohlo pouze představovat problém, že 

v Hodoníně se již jeden cukrovar nacházel. Ten nechal zbudovat vídeňský obchodní dům 

baronů Augusta a Karla Stummerových z Tavarnoku. Společnost Carl Stummer & Co. měla 

kromě Hodonína tehdy ještě ve vlastnictví cukrovary v Oslavanech, Topolčanech                         

a Trnavě.116 Cukrovar se nacházel v blízkosti starého židovského hřbitova na příjezdové tzv. 

vídeňské cestě, spojující město s nedalekými Lužicemi, na odkoupených pozemcích                       

a lihovaru dříve patřícím císařskému velkostatku. Podnik měl dokonce i vlastní vlečku 
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napojenou na Severní Ferdinandovu dráhu. Přesto se bratři Adolf a Ignác nezalekli 

konkurenta. Jak již zmínil Josef ve svých pamětech, po finanční stránce si společnost Brüder 

Redlich & Berger vedla velmi dobře a díky rozsáhlé síti užitečných kontaktů se jim podařilo 

domluvit výhodnější podmínky, než měla firma baronů Stummerových. Se správou 

císařského velkostatku podepsali Redlichové prospěšnou smlouvu o přednostním odprodeji 

cukrové řepy jejich společnosti na dalších dvacet let. Se skoupením veškeré řepy z polností 

císařského velkostatku Hodonín-Holíč získali monopolní postavení. Mezi oběma firmami 

začal obchodní i právní boj o cukrovou řepu, kterou nakonec starší cukrovar ve prospěch 

Redlichů prohrál. Roku 1890 byla společnost Carl Stummer & Co. donucena svůj cukrovar 

odprodat společnosti Brüder Redlich & Berger.117     

Stavba celého areálu se realizovala opětovně stavební firmou Brüder Redlich                  

& Berger – jednalo se o skvělý tah, neboť po roce 1884, kdy se dokončila stavba Arlbergské 

dráhy, bylo třeba najít novou zakázku, které by se firma mohla naplno věnovat. Společnost 

tak přesunula všechny své pracovní síly z Tyrolska do Hodonína a během necelých dvou let 

se stavba cukrovaru realizovala.118 Již roku 1886 začal cukrovar svou první kampaň. 

Společnost Brüder Redlich & Berger se tak stala v poslední čtvrtině 19. století velmi silnou 

firmou, nepodnikající pouze ve stavebnictví a realizacích kolosálních zakázek železničních 

tratí, mostů a regulace toku Dunaje, ale v několika málo letech se jí podařilo vydobýt                   

i respektovanou pozici v cukrovarnictví. Nový cukrovar se nacházel při železniční dráze                  

a po spojení se starým cukrovarem vznikl rozměrný tovární gigant rozprostírající se po obou 

stranách silnice vedoucí do Lužic. Výhodná poloha u železniční stanice umožnila přísun 

surovin (zejména koksu, vápence, uhlí a řepky), jež se do podniku dopravovaly po 

tříkilometrové vlečce. Starší Stummerův cukrovar, zvaný jednička, se přebudoval na suchou 

rafinérii, jejíž hlavní úkol spočíval ve zpracování surového cukru vyrobeného v novém 

závodě, tzv. dvojce. Každoročně našlo při kampaních v cukrovaru práci na 1300 pracovníků, 

z nichž přibližně 300 bylo evidováno ve stálém zaměstnaneckém poměru. Tovární komplex 

se rozkládal na ploše 135 779 m² a jeho denní kapacita zpracování cukrové řepy se 

pohybovala kolem 8000 q – tím se zařadil mezi největší cukrovary ve střední Evropě. 

K cukrovaru patřila i rozvinutá vodní síť kanálů, napojená na řeku Moravu, po níž se 

splavovala cukrová řepa. V novém cukrovaru Redlichové zbudovali rozměrný sklad na řepu 

o objemu 80 000 q a zakoupili tři parní lokomotivy s nákladními soupravami pro vlastní 
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dovoz surovin a rozvoz vyprodukovaného cukru. Cukrovar se stal plně soběstačným 

subjektem a společně s tabákovou továrnou i Redlichovými cihelnami patřil k největším 

továrním objektům v Hodoníně a jeho okolí.119  

Díky novým investicím se zdály být finanční příjmy do budoucnosti zajištěny. 

Úspěchy v pracovním životě evidentně vedly Adolfa Redlicha k rozhodnutí zřídit pro svou 

rodinu nové exkluzivní sídlo, jež by odráželo vzrůstající postavení rodiny. Doposud rodina 

bydlela ve starém domě Nathana Redlicha při vstupu na Židovský ostrov, a i když 

v polovině sedmdesátých let 19. století došlo k výstavbě nového domu, vzrůstající prosperita 

rodiny vedla Adolfa k myšlence zřídit luxusní vilu vídeňského typu s prostornou zahradou 

na periferii města a opustit tak definitivně stísněné prostředí bývalého židovského ghetta. 

Dům zřízený roku 1886 hledal inspiraci ve vídeňských periferních vilách, které si po vzoru 

tehdy ve Vídni panujícího anglického stylu nechávala zřizovat majetná horní vrstva. Ve 

Vídni koncem osmdesátých let a zvláště v devadesátých letech převládl styl anglické 

příměstské vily dle ideálů hnutí Arts and craft, obklopené malebnou zahradou, jež chránila 

dům a jeho majitele před hlukem velkoměsta. V Hodoníně a regionu jihovýchodní Moravy 

neměl dům obdoby a jednalo se tak zcela o mimořádnou architektonickou stavbu. Vila byla 

projektována jako jednopatrová podsklepená budova s podkrovím. Svým neobarokním 

průčelím a počínajícím secesním ornamentalismem připomínala malý zámek. Pyšnila se 

reprezentativními pokoji se štukovou výzdobou exteriéru i interiéru a dubovými tabulovými 

parketami. Kouzlo zdobených pokojů vybavených secesním nábytkem dotvářela moderní 

mosazná svítidla vybavená skleněnými či porcelánovými stínidly. Avšak chloubou celého 

domu se stala prostorná vstupní hala s honosným celodřevěným schodištěm z leštěného 

dubu.120 Dům musel však splňovat všechny nároky komfortu a moderního životního stylu 

tehdejší doby – mezi nezbytným vybavením nemohlo tedy chybět několik koupelen se 

smaltovanými vanami, sprchovými kouty a tehdy velmi módními francouzskými klozety 

(označení splachovacích toalet). Kuchyně obsahovala mnohé technické vymoženosti, včetně 

stolního výtahu pro přepravu pokrmů. Pro dům Adolf pořídil i telefon. V pravém traktu 

domu se nacházely byty pro služebnictvo i se služebním vchodem a přístavkem pro chov 

drůbeže. K vile patřila samozřejmě rozlehlá zahrada s romantickým jezírkem, jejíž krásu                

o několik desetiletí později opěvoval při svých návštěvách i skladatel Gustav Mahler. 
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Jediným rušivým elementem vily byla její nevhodná poloha mezi rodinným cukrovarem                 

a železniční stanicí.121 

Redlichové neopomněli ani své zaměstnance – pro dělníky zřídili v areálu cukrovaru 

a ve městě několik domů, pro úředníky naopak zbudovali patrový dům, doplněný 

prostorným ředitelským bytem.122  

 Dne 4. června 1891 zemřel ve Vídni Ignác Leopold a o pět let později ho následoval i jeho 

bratr Adolf.123 20. února 1896 ve věku blízkém šedesáti let zemřel ve Vídni na onemocnění 

ledvin. Ve vzpomínkovém parte otištěném 21. února v Neue Freie Presse se píše: „Von 

tiefsten Schmerze gebeugt, eben die Hinterbliebenen Nachricht von dem Hinscheiden ihres 

innigstgeliebten, theuren Gatte, beziehungsweise Vaters und Grossvaters, des Herrn Adolf 

Redlich, Chefs der Firma Brüder Redlich und Berger, Fabriksbesitzers und Mitgliedes der 

Handels- und Gewerbekammer Brünn, welcher am 20. Februar d. J., 6 Uhr Abens, im 58. 

Lebensjahre nach langem Schwerin Leiden entschlummerte.“124 Pohřben je podobně jako 

jeho bratr i se zbytkem příbuzenstva na hřbitově ve čtvrti Döbling.  

Bratři Ignác a Adolf Redlichové jsou ukázkou schopných jedinců, kteří dokázali 

úspěšně využít příležitosti gründerského období a rodinný majetek výrazně navýšit, čímž se 

zařadili mezi elitní třídu majetného měšťanstva. Za svůj hospodářský vzestup vděčí 

převážně politickým změnám prosazeným revolucí v roce 1848 a prosincovou ústavou 

z roku 1867. Po celý život tak byli skalními příznivci vídeňských liberálů. Vídeňský 

městský životní styl se promítl i do hodonínské domácnosti. Ignác se trvale usadil ve Vídni, 

zatímco Adolf trávil ve Vídni víkendy.125 Adolf usiloval, aby jeho synové studovali na 

prestižních školách a získali dobré vzdělání, neboť v něm spočíval základ úspěchu rodiny. 

Adolf byl bezesporu velmi ambiciózním mužem, jehož přispěním se původně agrárně 

založený Hodonín s lokální kulturou proměnil ve významné industriální centrum jižní 

Moravy, druhé nejvýznamnější po Brně. Ztrátu Adolfa Redlicha pociťoval i starosta 

Leopold Ammer, jenž se usilovně snažil město zmodernizovat podle vídeňského vzoru. 

Když roku 1909 Josef Redlich obdržel od Leopolda Ammera čestné občanství města 

Hodonína, zapsal si do svého deníku: „Am Abend 6. Dezember erhalte ich ein Telegramm, 

das mir die einstimming erfolgte Verleihung des Ehrenbürgerrechtes meiner Vaterstadt 
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mitteilt. Wenn ich daran denke, welchen Weg meine Familie in Göding, wo wir seit mehr als 

hundert Jahren ansässig sind, zurückgelegt hat, so erfüllt mich wirklich Dankbarkeit und 

Ergriffenheit im Gedenken an meinen guten Vater, an Onkel Ignaz und meinen Grossvater, 

die unserem Geschlecht in Göding eine sichere Heimstätte geschaffen haben.“126 

 

2.3. Friedrich a Josef Redlichovi ve vztahu k Moravě a Hodonínu 
 
 
V roce 1885 Friedrich Redlich úspěšně odmaturoval na vídeňské vyšší reálné škole                        

a společně s Josefem se od Hromatků přestěhoval do podnájmu k sedmdesátileté dámě 

Charlotte Seligmann, jejíž byt v prvním patře malebného klasicistního domu z doby císaře 

Josefa II. se nacházel na ulici Kurrentgasse 10 propojující náměstí Judenplatz s Am Hof.127 

V tomtéž roce nastoupil na Vysokou zemědělskou školu ve Vídni (Hochschule für 

Bodenkultur), kde se věnoval studiu zemědělství, a kterou zakončil s diplomem z ekonomie 

v roce 1889. Na rozdíl od svého bratra, jemuž byla umožněna akademická kariéra, se měl 

připravit na převzetí rodinného majetku. Mezi léty 1889 až 1892 se školil ve Vídni 

v různých ekonomických odděleních zabývajících se zemědělskou produkcí. Avšak již roku 

1892 se ujal vedení ekonomické správy Redlichovských podniků.128 Že si Friedrich 

v Hodoníně počínal dobře a zanedlouho získal uznání, dosvědčuje i bratr Josef: „Mein 

Bruder ist Herr und König in Göding: gebietet milde und gerecht über Heer von Beamten 

und Untergebenen und erfreut sich des Respektes und der Achtung von Göding und 

Umgebung: gesellschaftlich bildet er auf 20 Kilometer im Umkreise das Zentrum – und fühlt 

sich wohl dabei.“129 Proto po smrti otce v roce 1896 nebylo pochyb, kdo převezme vedení 

společnosti, a Fritz se řízení ujal opravdu úspěšně. Ihned provedl reformy a modernizaci 

výroby a zajistil firmě nová odbytiště. Matka Rosa Fanto po smrti manžela trávila většinu 

času až do své smrti roku 1908 v letním sídle rodiny v Abbazii (dnešní chorvatské přístavní 

město a letní destinace Opatija)130 nebo ve Vídni či vile v Altaussee, kde rovněž zemřela.  

Do úmrtí otce bydlel Fritz převážně ve Vídni, kde měli  Redlichové reprezentativní 

byt na Reichsratstrasse, ovšem každodenní dohled na chod firmy ho přinutil se natrvalo 

přestěhovat do rodného města. Důvodem pro usazení se v Hodoníně nebylo pouze jeho 
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zvolení členem městského zastupitelstva, ale především úmysl se oženit. Ve věku dvaceti 

devíti let se mu podařilo získat skvělou partii, dívku z velmi dobře situované vídeňské 

podnikatelské rodiny, Emilii von Taussig, v rodinném prostředí známou jako Emmy.131 Otec 

Theodor von Taussig, považován za jednoho z nejbohatších a nejmocnějších mužů i bankéřů 

monarchie, jako guvernér bankovního domu Boden-Credit-Anstalt mající pod kontrolou 

všechny důležité finanční transakce, informace o vhodných úvěrech a podnikatelských 

investicích, měl v zemi veliký vliv. Friedrich se tímto sňatkem z rozumu dostal k cenným 

informacím a tchán mu vyšlapával cestičku do těch nejexkluzivnějších vídeňských kruhů. 

Kupříkladu se dostal do kontaktu i s významným ekonomem Ludwigem von Mises, 

teoretikem klasického ekonomického liberalismu a představitelem tzv. Rakouské školy. 

Theodor von Taussig stál zároveň v čele představenstva vídeňské židovské náboženské 

obce. Rodina von Taussig měla ještě dalšího člena, který se zapsal do historie – byla jím 

dcera Helene von Taussig, jež se stala malířkou a významnou ženskou představitelkou 

rakouského expresionismu. V jejich vile na Gloriettengasse, sousedící s vilou další vlivné 

bankéřské rodiny Primavesiů, se setkávali movití představitelé podnikatelské vrstvy 

s umělci, především z hnutí vídeňské secese a Wiener Werkstätte. Je pravděpodobné, že 

právě v tomto prostředí se Fritz seznámil s mnoha umělci, které později zval do své 

hodonínské vily.132  

Po svatbě s Emmy, konané 30. prosince 1897 ve Vídni, se mladý pár nastěhoval do 

otcovy vily v Hodoníně, jejíž prostory vyhovovaly pro založení početné rodiny. Dne 23. 

ledna 1899 se narodil syn Adolf Guido Redlich a do roku 1905 přišly na svět další čtyři děti 

– 12. června 1901 dcera Elisabeth, 1. září 1902 dcera Hertha, 29. září 1904 dcera Alma a 26. 

listopadu 1905 syn Wilhelm.133  

Jak již bylo zmíněno, po smrti Adolfa se Friedrich ambiciózně pustil do modernizace 

továrních objektů a zavádění nových technologií. V prvním desetiletí 20. století upínal své 

snažení převážně k modernizaci hodonínských cihelen ležících na okraji města. Bohatá 

ložiska cihlářské hlíny i jiných surovin v okolí Hodonína umožnila rozsáhlou přestavbu 

podniku zakoupeného Adolfem roku 1870. Došlo k výstavbě nových pecí a podstatnému 
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zvětšení rozměru závodu.134 Skladba produkovaného sortimentu byla opravdu různorodá, od 

běžných dutých i plných cihel, přes několik druhů střešních tašek, dlaždic či stropnic až ke 

drenážkám všech kalibrů. Ročně tato cihelna obsluhovaná přibližně stovkou kvalifikovaných 

zaměstnanců dokázala vyrobit přibližně na padesát milionů kusů. Tím se opět zařadila mezi 

největší cihlářské podniky ve střední Evropě před první světovou válkou. V roce 1917 

Friedrich obohatil cihelnu o pobočku v Děvínské Nové Vsi a koupil hnědouhelný důl Vlasta 

v Ratíškovicích. Podnikatelské úsilí se zdařilo i v případě cihelny firmy Bratří Mokrošů ve 

Vnorovech u Veselí nad Moravou, kterou si roku 1908 v zanedbaném stavu pronajal na 

deset let a po kompletní rekonstrukci z ní plynul rovněž nemalý zisk.135  

V podobném duchu se nesla i modernizace cukrovaru. Během kampaně 1909/10 se 

v cukrovaru „jedničce“ zpracovalo téměř 400 000 q cukrové řepy a vyprodukovalo přes 

150 000 q bílého cukru. Po českém cukru byla pro jeho vysokou kvalitu ve světě veliká 

poptávka, a proto z cukrovaru putovalo na export 72 000 q cukru, převážně do Švýcarska či 

přes Terst do Levantu. Spotřeba dvojky dosahovala až k 900 000 q řepy, z níž se získalo 

přes 110 000 q krystalového cukru a 14 000 q surového. Pro tuzemský trh se počítalo 

s 49 000 q cukru, zbytek šel na export opět do Švýcarska, Levantu nebo Indie.136  

Důležitý okamžik ve Friedrichově pracovním životě přišel s navázáním partnerské 

spolupráce se zámožnou podnikatelskou rodinou Schoellerů a jejich společností Schoeller        

& Co. spojenou s transformací rodinného podnikání firmy Brüder Redlich & Berger 

v akciovou společnost. Dne 30. srpna 1910 vydal úvěrový ústav Boden-Credit-Anstalt 

povolení k založení Akciové společnosti pro průmysl cukrovarnický se sídlem ve Vídni 

(Aktiengesellschaft für Zuckerindustrie in Wien). Firma Brüder Redlich & Berger se tak se 

svým rozsáhlým majetkem přetvořila v akciovou společnost se základním kapitálem šest 

miliónů korun, rozděleným na patnáct tisíc akcií nominální hodnoty 400 korun. Za přínos 

majetku do společnosti obdržel Friedrich od Boden-Credit-Anstaltu a Schoeller & Co. 

3 360 000 korun v hotovosti – za tuto proplacenou částku dostali partneři podíl 8 400 kusů 

akcií. Zbylých 6 600 kusů akcií, tedy podíl 44%, si ponechala firma Brüder Redlich                     

& Berger. Od roku 1914 spravoval společnost jako předseda správní rady Friedrich Redlich 

– jejími dalšími členy se stali Redlichův švagr Dr. jur. Paul Hellmann, ředitel Boden-Credit-

Anstaltu Alfred Herzfeld, bratranec Dr. jur. Harry Redlich, Friedrich von Schoeller, dvorní 

rada Dr. jur. Ludwig Schüller a Dr. jur. Richard von Skene, zástupce vlivné podnikatelské 
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rodiny Skene.137 Až do rozpadu monarchie byla Vídeň považována za hlavní centrum 

cukrovarnického průmyslu a všechny firmy tam měly svá sídla. S koncem první světové 

války a rozpadem Rakouska-Uherska se z důvodu nostrifikace sídlo Akciové společnosti pro 

průmysl cukrovarnický přesunulo roku 1919 do Hodonína a Friedrich se stal prezidentem 

společnosti, stejně jako dozorčím rady Společnosti pro pěstění řepného semene spol. s.r.o.138 

Dne 28. Dubna 1919 podepsal Fritz jménem akciové společnosti kontrakt s firmou Rudolf 

Auspitz & Co. o odkoupení cukrovarů v Rohatci a Bzenci i s veškerým strojním                   

a hospodářským vybavením včetně všech správních budov. Stejně tak se akciové společnosti 

podařilo získat cukrovar v Židlochovicích a veškeré akcie Kuffnerovy cukrovarnické 

společnosti v Břeclavi. Hodnota kapitálu společnosti se tak zvýšila na patnáct miliónů 

československých korun. Hodonínský cukr pokrýval nejenom tuzemskou poptávku, ale 

exportoval se do Švýcarska, Řecka a přes přístavy Terst, Hamburg a Marseille se dále šířil 

do zámořských oblastí. Friedrich Redlich dosáhl kariérního vrcholu, stal se jedním 

z nejzámožnějších mužů. Pocty se jenom hrnuly – nejenom že se stal členem správních rad 

několika dalších cukrovarů a podniků, jako např. průmyslových závodů v Podivíně či 

Mautnerových textilních závodů, ale dostalo se mu pocty viceprezidenta rakouské 

Cukrovarnické akciové společnosti.139 

Po dobu, co Friedrich Redlich studoval na Hochschule für Bodenkultur a připravoval 

se k převzetí rodinných podniků, se Josef Redlich oddával humanitnímu studiu. Jak již bylo 

zmíněno, nejvíce pozornosti na gymnáziu věnoval dějepisu a jazykům. Podobně je známa 

jeho zaujatost revolučním rokem 1848 a vzestupem liberalizujících se městských vrstev. 

Velký vzor spatřoval emancipující se německý městský patriciát především ve Francii. Proto 

asi nebude k podivu, že si Josef pro svou maturitní práci vybral téma vztahující se 

k francouzské revoluci a vzestupu Napoleona. Roku 1886 úspěšně odmaturoval i s maturitní 

závěrečnou prací Napoleons Jugendjahre und erstes Auftreten 1769-1795 a 28. září se zapsal 

na Vídeňskou univerzitu.140 Kdo by čekal, že si vybere historii, byl by překvapen – zvláště 

když známe jeho dřívější směřování při gymnaziálním studiu: „Es waren die Jahre, in 
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denen ich davon durchdrungen war, dass ich Historiker werden würde.“141 Ostatně první 

knihou, kterou si jako gymnazista sám pořídil, byly tehdy velmi populární Světové dějiny od 

německého historika Friedricha Christopha Schlossera. Přesto se rozhodl namísto historie 

pro studium práv – je pravděpodobné, že na změně jeho rozhodnutí se podílel vliv rodiny, 

zvláště otce Adolfa a strýce Aloise.142 

Na právnické fakultě Vídeňské univerzity studoval Redlich až do absolutoria 4. října 

1890. Během studia však zvládl dva pobyty na jiných německých univerzitách. Zimní 

semestr 1887/88 trávil na vyhlášené Lipské univerzitě, kde přišel do kontaktu s filozofem 

Edmundem Husserlem a seznámil se se svým dlouholetým přítelem princem Franzem 

Josefem von Battenberg z dynastie Hesenských. Jako veliký obdivovatel německé kultury 

stihl navštívit během svého pobytu Goethův a Schillerův dům, stejně jako Wagnerův či 

místo Bachova posledního odpočinku. Počátkem března 1888 se přes Berlín a Prahu vrátil 

zpět do Hodonína a následně do Vídně.143 Ovšem již v roce 1889 během letního semestru 

absolvoval studijní pobyt na univerzitě v Tübingenu.144 15. května 1891 proběhla v aule 

Vídeňské univerzity promoce, kde obdržel titul doktora práv – bohužel se do dnešní doby 

nedochovala jeho absolventská práce (je ale dosti možné, že jeho pozdější habilitační práce 

Englische Lokalverwaltung vycházela z některé jeho dřívější studie).145 

Po univerzitních studiích se jako začínající právník s otcovou pomocí od konce září 

ucházel o místo koncipienta u prezídia moravského místodržitelství v Brně, kam po 

schvalovací proceduře nastoupil 9. prosince 1891.146 Provinční podmínky Brna 

světaznalému mladému muži ovšem nevyhovovaly, a proto na místodržitelství setrval pouze 

do 2. ledna 1893, kdy získal místo praktikanta u vídeňského zemského soudu.147 Sám to 

komentoval slovy: „Ich bin seit Beginn dieses Jahres zu ständigen Aufenthalt in Wien. 

Nachdem ich 13 arbeits- und auch sonst erinnerungsreiche Monate in Brünn als k. k. 
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Statthaltereibeamter verbracht, erfasste mich die Sehnsucht nach Wien, als der Grossstadt – 

nach akademischer Luft, nach der Wiener Oper und anderen Dingen: und so bin ich nun – 

an den Vormittagen als k. k. Rechtspraktikant – ebenso nützlich als angenehm beschäftigt – 

wieder in the good old Vienna.“148 Ve Vídni však nebydlel u rodičů v bytě na 

Reichsratsstrasse, ale pronajal si prostorný byt v domě kousek od nich v ulici Liebiggasse č. 

4. Ve svých pamětech to zdůvodňoval tím, že potřeboval prostornou pracovnu pro umístění 

své privátní knihovny čítající již v té době přes patnáct set knih.149 Od 1. června 1894 do 19. 

října 1897 působil v roli advokátního kandidáta v kanceláři Dr. Bernharda Walda, dvorního 

a soudního advokáta, na Rudolfplatzu.150 

Po stabilizaci poměrů, kterou přineslo čtrnáctileté období Taaffeho konzervativní 

vlády, přišla doba překotných společenských změn, jejichž výsledkem byla postupná 

destabilizace zavedeného řádu. Svou vstřícnou politikou zvláště v otázkách národních                    

a sociálních umožnila Taaffeho vláda tvorbu podhoubí pro následný rozvoj radikálních 

hnutí. Devadesátá léta 19. století tak nahradila uzavřenou salónní politiku masovou 

politikou. Liberálové prožívali od hospodářské krize v sedmdesátých letech permanentní 

úpadek, a proto se vzniklé politické vakuum hodilo lídrům nových svým založením spíše 

populistických stran, jimž dveře do říšské rady otevřely úpravy volebních řádů. Po úpravě 

volebního řádu 4. kurie provedené Taaffem a po vzniku všeobecné 5. kurie za Badeniho se 

volební právo rozšířilo na většinu mužské populace. Masy lidu ovšem nebyly zvyklé na 

jemnou politiku galantních mužů z řad aristokracie či vysoké buržoasie a neměly ani příliš 

pochopení pro ideály, s nimiž se tyto společenské vrstvy ztotožňovaly.151 Politika se tak od 

devadesátých let přenesla ze salónů do ulic a pouliční manýry s sebou do Říšské rady 

přinesli i zvolení lidoví zástupci. Nově vzniklé strany jako křesťanské sociály, vedené 

Karlem Luegerem, pozdějším vídeňským starostou, rakouskou sociálně-demokratickou 

stranu Viktora Adlera a hlavně německé nacionály, sjednocené pod Geogem Schönererem, 

spojovaly nesympatie k vykořisťujícímu kapitalismu spjatému s vídeňskými liberály 

gründerského období. A pod pojmem kapitalismus se většině prostého lidu té doby vybavili 

Židé. Lueger stejně jako Schönerer rozněcovali vášně, jejich nenávist vůči Židům však 
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nebyla náboženského či rasového podtextu, nýbrž hospodářského.152 Rakousko se začalo 

štěpit – oficiální ideji nadnárodního Rakouska věřil snad již jen císař s dvorským 

prostředím, oproti tomu maloburžoasní prostředí s dělnictvem a rolnictvem se začalo 

přiklánět k národnímu pojetí státu. Židé se tak každopádně se svými sympatiemi 

k liberálnímu režimu museli stát prvními obětními beránky na oltáři národních vášní. Josef 

Redlich o tom napsal: „Ich fühlte mich als Österreicher und daher war ich im Grunde 

kaiserlich gesinnt, ich fühlte mich als Mährer und deshalb wollte ich auf unsere Moravi und 

Slowaken nichts kommen lassen. Im Übrigen interessierten mich Bismarck und Gladstone 

und alle europaischen Fragen schon damals mehr als die österreichische Politik, zumal ich 

zu wissen glaubte, dass die österreichischen Parlamentarier nichts gegen den Willen des 

Kaisers durchzusetzen vermochten. Auch fasste ich gegen den nationalen Radikalismus der 

österreichischen Deutschen, wie ihn jetzt Schönerer und seine Anhänger verkörperten, tiefe 

Abneigung schon wegen des bruslen antisemitischen Geschreis, das diese Leute jetzt überall 

erhoben.“153 

Můžeme si klást otázku, co stálo za tímto výrazným převratem a radikalizací 

společnosti? Habsburská říše procházela dlouhodobým kontinuálním vývojem - od 

josefínského centralismu a Metternichovy snahy držet všechna revoltující hnutí na uzdě až 

k revolučnímu roku 1848, který stál za pozdějším vzestupem liberálů. Liberální vlády po 

roce 1867 měly za následek odstranění konkordátu a zavedení povinné nadkonfesijní školní 

docházky, rovněž zapříčinily přímé volby do Říšské rady, jejíž složení tak přestalo být 

závislé na rozložení politických sil v jednotlivých zemích.154 Po hospodářském krachu                

a selhání teorie laissez faire se k moci dostali konzervativci v čele s hrabětem Eduardem 

Taaffem. Jeho cílem se stala stabilizace společnosti a vyřešení politického a hospodářského 

napětí spjatého s devastací průmyslu během krize. Aby se mu podařilo uklidnit napětí, volil 

politiku nenásilí a vstřícného jednání, zvláště ve vztahu ke slovanskému obyvatelstvu, které 

od dob vzniku dualismu nebylo s tímto politickým řešením spokojeno. Rozšíření 

hlasovacího práva na nemajetné vrstvy a zvláště vstřícné jednání s politiky slovanských 

národů se mu nakonec na počátku devadesátých let vymstilo. Průmyslový krach nejvíce 

postihl nejnižší vrstvy společnosti a právě z toho nejvíce těžili nacionálové, zejména však ti 

němečtí. Taaffeho taktické ústupky Slovanům považovali za projev slabosti a jedinou cestu 

viděli v posílení německého vlivu ve „skomírajícím“ Rakousku. S velikou nelibostí rovněž 
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nesli, že Rakousko, ačkoliv svou rozlohou stále patřilo mezi evropské velmoci, hrálo 

v mezinárodní politice sekundární roli na úrovni Švédska, Dánska či Belgie a nijak více se 

nezapojovalo do imperiálně-koloniální politiky. Na drahé koloniální výpravy však 

monarchie neměla peníze ani flotilu, proto se možnosti jejího územního rozpínání poněkud 

zmenšily.155 V Evropě se nacházela pouze jedna lokalita, jejímž směrem bylo možné 

expandovat, a tou byl Balkán. Snahy o územní expanzi po sérii několika drtivých porážek 

v padesátých a šedesátých letech vítali v Rakousku téměř všichni – zejména císař František 

Josef se chtěl cítit jako rozmnožitel říše. Akce na Balkáně se však nemohla obejít bez střetu 

se zájmy ruského impéria, které celé území považovalo za výsostné vody svého vlivu. Proto 

se rakouští politici roku 1879 proti Rusku pojistili spojenectvím s nenáviděným Německým 

císařstvím. Tento pakt však měl za nepřímý důsledek vzestup německých nacionálů 

v osmdesátých letech, kteří nesympatizovali s posílením slovanského vlivu a cítili se 

v Rakousku ze strany Slovanů ohroženi. Devadesátá léta tak s nastolením masové politiky 

jedině posílila nacionální vášně. Lueger s Schönererem, s úmyslem posílit vlastní pozice, 

byli se svými nenávistnými kampaněmi schopni oslovit spoustu ukřivděných rakouských 

Němců, kteří slabost Rakouska dávali za vinu Slovanům a převážně majetnickým Židům.156 

Kdy tedy došlo k onomu symbolickému otevření Pandořiny skříňky, v jejímž důsledku se 

rakouská společnost začala zmítat neřízenými národnostními a sociálními nepokoji? Vinu 

můžeme hledat právě u rakouských představitelů liberalismu, kteří po svrhnutí 

Metternichova konzervativního režimu nebyli schopni plně zvládnout situaci a na místo 

starého katolicko-feudálního řádu poskytnout dostatečnou náhradu. Politický a hospodářský 

liberalismus se samoregulujícím trhem byl vytvořen pro majetné vrchní vrstvy, nedokázal 

však podchytit nižší vrstvy společnosti, které se v novém světě stvořeném liberály 

nedokázaly dostatečně zorientovat. Po hospodářském krachu v roce 1873 tak byli tito lidé 

přímo vehnáni do náruče radikálů.157     

Podobně jako v kterékoliv jiné době měly nové myšlenky a sociální transformace 

největší dopad na mladé lidi, kteří se stávali aktivními členy různých studentských spolků. 

Nástup masové politiky umožnil zapojení většiny do aktivního veřejného života namísto 

pouze úzkého kruhu vzdělaných intelektuálů. To způsobilo střetávání nejrůznějších 

myšlenek a názorových pohledů – na základě toho všeho se Vídeň na přelomu 19. a 20. 

století proměnila ve skutečně moderní multikulturní velkoměsto pulzující životem. Tempo 
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hlavního města dosahovalo maxima – do Vídně proudilo obyvatelstvo z celé říše                          

i východních a balkánských oblastí, takže překročila dvoumilionovou hranici a zařadila se 

mezi šest největších světových velkoměst. Císařské město se stalo vůdčí silou moderního 

životního stylu a udávalo trendy na poli módy, umění a architektury. Právě tam bylo 

v polovině devadesátých let založeno hnutí mladých ambiciózních výtvarníků Vídeňská 

secese čerpající podněty z Freudovy psychoanalýzy a architekt Otto Wagner tam vydal svůj 

slavný manifest, v němž se rozešel s klasickým architektonickým názvoslovím. Technické 

inovace jako regulace Dunaje či stavba městské dráhy dokazovaly, že hlavní město drží 

tempo s rozvinutým západním světem.158  

Tohoto kvasu nemohl zůstat ušetřen ani čerstvý absolvent Vídeňské univerzity Josef 

Redlich, který se podílel od roku 1895 na činnosti akademického Spolku mládeže (Bund der 

Jugend), založeného o rok dříve. Tento elitní spolek si kladl za cíl reflektovat aktuální dění, 

reagoval na vznikající národnostní pnutí a sociální postavení dělnictva – ne náhodou se 

nazývali Fabiánskou společností159. 18. prosince 1894 vystoupili představitelé rakouské 

ekonomické školy Otto Wittelshöfer, Eugen von Philippovich a Michael Hainisch s otázkou  

úpravy volební reformy, na které ztroskotala Taaffeho a Windischgrätzova vláda. Svou 

ostrou kritikou namířenou proti německým nacionálům a zvláště Luegrově nově vzniklé 

partaji zaujali mnoho vídeňských intelektuálů, zvláště židovských – mezi nimi např. Dr. von 

Fürtha (advokáta a syna židovského velkotovárníka), Dr. Fabera (rovněž syna z jedné 

z vídeňských milionářských rodin), žurnalistu Engelberta Pernerstorfa či filosofy Wilhelma 

Jesusalema a Josefa Poppera. Členem byl rovněž všemi uznávaný novinář a spisovatel 

Hermann Bahr, zakladatel hnutí Mladá Vídeň (Jung Wien), stejně jako dramatik Hugo von 

Hofmannsthal. Hlasatelem jejich myšlenek se stal především Bahrův deník Die Zeit.160 

K ožehavému tématu volební reformy se Josef Redlich připojil svojí osmistránkovou 

filipikou Das österreichische Heimatsrecht in seiner historischen Entwicklung, zveřejněnou 

v periodiku Deutsche Worte.161 Akcí se zúčastňovalo až na tři sta příchozích, mezi něž 

patřily ve Vídni uznávané osobnosti jako princ Alois Liechtenstein, dvorní rada 
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Blumenstock či představitelka ženského hnutí Adele Waldstein.162 „Wir diskutieren oft vier 

bis fünf Stunden lang: die Reden, die bei der Beschprechung des brennendsten politischen 

Themas unserer Tage, der Wahlreform, gehalten wurden,“163 dodává Josef. Skupina 

scházející se v divadle Etablissement Ronacher, nacházejícím se v prvním vídeňském 

obvodě, se však roku 1901 rozpadla. 

 Redlich i nadále zůstával v kontaktu se členy kruhu Fabier – navázal bližší vztahy 

s Hermanem Bahrem, Arturem Schnitzlerem a Maxem Burckhartem, tehdejším ředitelem 

dvorního divadla. Podílel se na vydávání Bahrova deníku Die Zeit, který i finančně 

podporoval a mezi léty 1895 – 1912 do něj přispěl několika články. Krátké studie Die 

neueste Arbeiterschutzgesetzgebung in England (1895), Eine Staatsstreichtheorie für 

Österreich (1899), Parlamentarische Regierung (1902), Vom Verein für Sozialpolitik. Ein 

Rückblick auf seine Verhandlungen (1905), Der Sieg des parlamentarischen Prinzips in 

Österreich (1906) poukazují na Josefovo zaujetí parlamentarismem a sociální politikou. 

Podobně spolupracoval i se svým přítelem ze studentských let angličanem Francisem                  

W. Hirstem, vydavatelem magazínu The Economist, kam přispěl rovněž několika 

studiemi.164 Jeho přítel Theodor Herzl se ho naopak snažil získat pro zřízení vídeňského 

kulturního salónu sionismu, než však došlo k realizaci představ, Herzl 3. července 1904 

náhle zemřel. Redlich společně s Bahrem podle jeho slov trávili u přítelova lůžka dlouhé 

hodiny.165 Kvůli častým rozporům s šéfredaktory Kannerem a obzvláště Singerem se Josef 

odmítl nadále podílet na podpoře a přímém vedení časopisu Die Zeit. Redlichova představa 

spočívala na vytvoření deníku zabývajícího se mezinárodní problematikou, názor 

šéfredaktorů se však s ním neztotožňoval: „Mir wird das mit der Zeit unerträglich. Ich muss 

einmal Singer die volle und ganze wahrheit sagen! Mir wird diese Zurückhaltung peinlich. 

Aber ich habe bei ihm so sehr das Gefühl der Elefantenhaut, die seine Ansichten hieb- und 

stichfest gegen jeden Angrifft macht. Das Blatt ist elend: geistlos, ohne Physiognomie, Stil 

roh, kein Geist, gehässig in der Polemik, ohne leitende Ideen! Von Singer habe ich nichts 

erwartet. (…) Er ist ein Plebejer, und die Zeit ist ein plebejisches Blatt: mores plebejorum, 

visus plebeji dux ist das Ergebnis. (…) Habe alle Zumutungen, weitere Aktien zu nehmen, 

abgelehnt. Ich will von Singer nichts wissen. Mir ist der ganze Mensch und das ganze Zeit-

Unternehmen reich gültig, ja zuwider geworden. Die Herren werden die Million schon ohne 
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mich armen Teufel aufbringen. Und wenn sie dann wirklich auch meine 70 000 Kr. retten, 

so soll´s mir recht sein, sehr recht.“166   

V roce 1901 vyšla jeho kniha Englische Lokalverwaltung, která vzbudila nemalou 

pozornost v akademických kruzích, takže byla již o dva roky později Francisem W. Hirstem 

vydána v angličtině.167 V ní zpracovává své dojmy ze studijních cest po Anglii 

podniknutých v roce 1894 a 1899. V knize se projevuje Josefův vztah k historii, neboť je 

celé téma pojato v kontextu historického vývoje. Mezi anglickou místní správou a pořádky 

ve starém Rakousku rozpoznal určité spojení. Bezesporu byl zastáncem autonomní zemské 

samosprávy, dělené na menší oblastní celky, v níž spatřoval základ pro nastolení 

federalizace země.168 Spatřuje v ní i základ pro fungování parlamentarismu, jak to ostatně 

nastínil ve svém dalším díle Recht und Technik des englischen Parlamentarismus z roku 

1905, přeloženém o tři roky později do angličtiny. Rovněž toto dílo vzbudilo ohlasy a to 

dokonce takové, že se podle něj vyučovalo na anglofonních univerzitách a samotný britský 

premiér Herbert Asquith neváhal z knihy jako autority citovat.169 Po úspěchu s první knihou 

a habilitaci byl Josef začátkem června 1901 jmenován soukromým docentem pro státní                 

a správní právo právnické fakulty Vídeňské univerzity.170 Na univerzitě přednášel mimoto              

i o speciálním tématu koloniální politiky a koloniálního práva, po vydání druhé knihy si 

zvolil jako téma svých přednášek vývoj anglické ústavy v 18. a 19. století.171 Proto v roce 

1906 obdržel titul mimořádného profesora pro správní a ústavní právo.172  

V době, kdy u Dr. Bernharda Walda působil ještě jako koncipient, od nějž po 19. 

říjnu 1897 přestoupil do advokátní kanceláře Dr. Gustava Harpnera, v níž setrval dle 

potvrzení dolnorakouské advokátní komory do 1. července 1900,173 se Josef Redlich 

seznámil s mladou dívkou jménem Alix Simon. „(…) alle klugen und guten Menschen sind 

einfach begeistert von dieser 21-jährigen jungen Frau, die am Rhein als Tochter eines 

Offiziers – ihre Mutter, eine geborene von Kusserow, ist auch Generalstochter – geboren, in 
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Ostpreussen seit dem dritten Jahre lebend, aussieht wie eine Pariserin, das schönste 

Deutsch redet, das Sie sich denken können, klug ist wie der Tag, dabei herzig und herlich 

wie ein Kind, Ursprünglichkeit und Frische des Ganze Wesens vereinigend mit einer 

Elegance und Sicherheit des äusseren Auftretens,“174 píše Josef v dopise své přítelkyni. Alix 

Simon pocházela podobně jako Josef z majetné buržoazní rodiny usazené ve 

východopruském Královci. Její otec Samuel Simon byl tamější továrník a vydavatel, kromě 

toho švýcarský konzul a rytmistr u pruského jezdectva. Matka Therese Elisabeth von 

Kusserov pocházela ze šlechtických kruhů – otec Carl Friedrich von Kusserow byl pruským 

generálem a matka Eva Wilhelmine pocházela z velmi staré nobilitované židovské rodiny 

Oppenheimů, jejíž otec německý bankéř Salomon Oppenheim byl zakladatelem dodnes 

fungující banky Sal. Oppenheim jr. & Cie.175 Theresie, která byla literárně činnou, se do 

dějin zapsala ještě jiným způsobem, neboť se stala hlavní aktérkou skandálu Ravené, kdy               

v puritánské pruské společnosti dala přednost svým citům před domluveným rovnorodým 

sňatkem – opustila svého manžela i tři děti a utekla s milencem do Královce. Tato aféra se 

dotkla všech vlivných lidí u berlínského dvora, kancléře Bismarcka nevyjímaje. 

Osmadvacetiletý Josef se s Alix oženil 4. května 1897 v Královci.176 Po návratu do Vídně 

mladý pár bydlel v domě na ulici Kochgasse 9 v Josefstadtu, v květnu 1898 se však 

přestěhoval do prostorného bytu historizujícího paláce s výhledem na Votivkirche, 

nacházejícího se na dřívějším Maximilianplatz 12 (dnešní Rosevelt-Platz). „Nun haben wir 

auch eine prachtvolle Wohnung: ein wirkliches, schönes, geräumiges Heim,“177 poznamenal 

si Josef do svého deníku. V tomto bytě se mladým manželů 11. února 1903 narodil syn Hans 

Ferdinand.178  

Pro rodinu se Josef během léta roku 1905 rozhodl realizovat koupi vlastní vily 

v klidnější části města. Jeho výběr padl na dům s rozsáhlou zahradou v ulici 

Armbrustergasse 15, nacházející se ve vilové čtvrti 19. městského bezirku – Heiligendstadtu. 

Cena domu se pohybovala kolem 75 000 zlatých, z čehož na 38 000 marek obdržel od svého 

tchána jako součást věna.179 „Ich habe mir ein Haus gekauft, mit einem Park, der zwei Acres 

gros sund fast hundert Jahre alt ist, ein Altwiener Haus und einen Altwiener Park: und 
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beide stehen am letzten sanften Abhang des Kahlenberges, vier Minuten von der Hohen 

Warte, und im Parke stehen viele alte Bäume und bahen viele Blumen und zwei 

wunderschöne Treibhäuser sind da, die durch einen Gartensalon verbunden sind, alles in 

der treuherzigen Art der Menschen aus der Zeit Schuberts: in den Dreissigerjahren ist dies 

alles gebaut worden,“ udává v pamětech Redlich a dále rozvádí své nadšení: „Meine Frau 

ist selig: endlich ein menschenwürdiges Dasein für das Kind, das nun im Freien aufwachsen 

kann. Und ich habe da einen Bibliothekssaal von 14 Meter Länge und 10 Meter Breite: und 

das Haus, das nach vorne einstöcking ist, ist gegen den Garten zu Parterrehaus und ha teine 

ganz aus Stein gearbeitete Terrasse, die direkt in meine Bibliothek chrt und daneben ist 

mein Arbeitszimmer und so kann ich endlich sol eben, wie es stets mein Traum war, in der 

tiefsten Stille, so mit meinenn Bäumen und Blumen und dem Kahlenberg, der in den Garten 

hineinsieht. Wien ist eine sehr grosse und sehr lärmende Stadt geworden: und ich will, wenn 

ich zu Hause bin, Ruhe haben.“180 Dům se stal nejen místem Redlichova odpočinku                         

a rozjímání, nýbrž se zde pravidelně scházeli jeho přátelé z uměleckých kruhů jako Alma 

Mahlerová, bydlící v blízké ulici Wollergasse, stejně jako její nevlastní otec malíř Carl Moll 

či Koloman Moser, spoluzakladatel Wiener Werkstätte. Dům patřil Josefovi až do jeho smrti 

v roce 1936 a po druhé světové válce roku 1949 ho jeho potomci prodali Vídeňské městské 

pojišťovací společnosti. Od roku 1951 až 1990 v něm pak bydlel další významný rakouský 

politik, kancléř Bruno Kreisky. Dnes se dům využívá jako Kreiského kulturně-politické 

fórum.181 

Manželství s Alix otevřelo Redlichovi cestu do prostředí vídeňské urozené 

společnosti. Mezi jejich nejbližší přátele patřil knížecí pár Reussů – Redlich podotýká, že 

kníže Jindřich, známý svým vztahem k umění a hudbě, s kněžnou i princeznami k nim 

chodili jedenkrát týdně na oběd.182 Po narození syna však nastal v manželství zlom, Alix 

trpěla častými onemocněními, prodělala několik operací a většinu času trávila 

v nejrůznějších sanatoriích, což ji poznamenalo nejen po fyzické, ale zvláště po psychické 

stránce. Josef ve svých denících uvádí, že jejich vztah ochladl, manželka odmítala plnit 

manželské povinnosti a stranila se společnosti. Tato krize dospěla až k definitivnímu 

rozvodu v listopadu 1908. Syn Hans zůstal v péči otce, neboť Alix nadále pobývala 
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v nejrůznějších léčebnách.183 Později se živila jako divadelní kostymérka, nikdy se však již 

nevdala a žila sama, zemřela v bavorském Rosenheimu roku 1966 ve věku osmdesáti osmi 

let. Přestože manželství s Alix pro Josefa skončilo krachem, umožnilo mu to více se 

soustředit na práci, zvláště pak na nadcházející politickou kariéru.184    

Zahájení politické kandidatury Josefa Redlicha přišlo ve vhodnou dobu. Morava na 

rozdíl od Čech byla až do sklonku 19. století pod vídeňským vlivem a politická vedení měst 

drželi v rukou představitelé rakouských liberálů. Situace se změnila během osmdesátých                 

a devadesátých let, kdy pod vlivem Taaffeho a Badeniho reforem došlo k vzestupu 

nacionalistů na obou stranách. Vzhledem k silné pozici Austroněmců v městských 

zastupitelstvích se však boj o vliv na Moravě odehrával prostřednictvím prosazování 

českého či německého školství, zvláště středního. To byl i případ Hodonína, kde se během 

starostování Leopolda Ammera čeští vlastenci z řad radikálních nacionalistických stran, 

zvláště mladočeské, snažili omezit vliv německého vedení města pořádáním nejrůznějších 

vlasteneckých manifestací a zřízením české reálky. Tomu se ovšem vedení města v čele se 

starostou snažilo zabránit – věděli, že vídeňskou vládu podporuje pouze zámožný městský 

patriciát, naopak slovanské většinové obyvatelstvo, které se řadilo převážně k nižším 

společenským vrstvám, se pod vlivem českých nacionálů velmi rychle radikalizovalo                

a začalo představovat nebezpečnou sílu.185 Představitel německého vlivu Leopold Ammer, 

který starostoval přes dvacet let od roku 1886 do roku 1910, měl velkou zásluhu na 

hospodářském rozvoji města a vytvoření užší návaznosti Hodonína na Vídeň. Byl to právě 

on, kdo měl velký podíl na přenesení vídeňského životního stylu do provinčního Hodonína a 

vytvořil z něj centrum němectví na jihovýchodní Moravě. Proto se asi není čemu divit, že 

patřil mezi největší odpůrce radikalizovaného českého obyvatelstva, u něhož spatřoval snahu 

zničit vše, čeho se snažil docílit. Konflikt s českými nacionály v devadesátých letech 

vyvrcholil stavbou německé reálky i zbořením Masarykova rodného stavení, na jehož místě 

vznikla budova německého Studentenheimu (sloužícího pro ubytování studentů německé 

reálky). Potvrzením německé nadvlády nad městem se měla stát výstavba nové radnice 

v norimberském secesním stylu, zřízená v letech 1902-1904 dle plánů vídeňského architekta 

Ernsta von Gotthilfa, studenta známé dvojice architektů Helmera a Fellnera.186 Přesto si 

političtí představitelé české a německé strany na Moravě uvědomovali, že ani jedna 
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z bojujících složek nemá výraznou převahu, a tak oproti Čechám nakonec byli politici obou 

stran ochotni přistoupit ke kompromisu. Roku 1905 nakonec císař slavnostně potvrdil 

čtveřici zákonů, jejichž účel směřoval k tzv. moravskému vyrovnání. Jednalo se o značně 

pokrokovou událost, o kterou čeští politici usilovali od doby vytvoření dualismu. Moravané 

tak na rozdíl od Čechů dokázali ochotu jednat o kompromisu a uhájit si zemskou identitu 

s autonomií – na základě této dohody se národnostní pře až do rozpadu monarchie víceméně 

stabilizovaly.187 V čem ležel základ úspěchu? Cíl spočíval ve vytvoření nového volebního 

zákona do zemského sněmu, kdy na místo dosavadních tří kurií došlo k vytvoření všeobecné 

čtvrté s přímým volebním právem. Ze stávajících sto poslanců se zvýšil počet na sto padesát, 

ti však se členili národnostně na polovinu. Na kandidátce do sněmu tak byla vždy polovina 

německých a polovina českých uchazečů.188 Změny se dotkly rovněž školství a užívání 

zemských jazyků při úředním styku. Vyrovnání umožnilo Čechům, kterých oproti 28% 

německy hovořícího obyvatelstva bylo počátkem 20. století již 78%, většinové postavení na 

moravském sněmu, naopak Němcům, kteří se nacházeli na Moravě, roztříštěni 

v jednotlivých městech v malých komunitách, umožnilo slušné respektované postavení. 

Němci na Moravě se tímto aktem vzdali hegemonního postavení za záruku ochrany jejich 

menšiny.189 

Jak se k této situaci stavěl Josef Redlich a jaký byl vlastně jeho vztah k Čechům?             

Je možné mluvit o jeho vztahu k Čechům vskutku v obecné rovině? Ve svém deníku uvádí 

svůj vztah ke slovanskému obyvatelstvu jižní Moravy: „Als ich im Mai des vorigen Jahres 

unter den Slowaken bei Uprka190 war, habe ich es wieder gefühlt, dass in mir unverkennbar 

das Herz für das Slawische lebendig schlägt. – Muss einmal unsere Slowaken uher 

kennenlernen, muss wieder die Landessprache der Heimat lernen.“191 Oproti 

Čechům:„Fahrt durch Westböhmen sehr traurig. Die Gegend charakterisiert der Anblick, 

dan man bei Frauenberg hat: unter die elenden Hütten der Bauern, oben das 

Schwarzenberger´sche Riesenschloss. Und diese versklavten elenden Tschechen wollen in 

                                                           
187 ČAPKA, František. Morava. Praha: Libri, 2003, s. 117 
188  V kurii městských obcí volili Češi 20 a Němci 20 zástupců, v kurii venkovských obcí Češi 39 a Němci 14 a 
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byla následně rozdělena do čtrnácti českých a šesti německých volebních obvodů. Tamtéž, s. 117 
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Österreich herrschen: ja, wenn sie vorher die Rache für die Hinrichtungen nach der 

Schlacht am Weissen Berg genommen hätten und ein Dutzend Schwarzenberge, 

Liechtenstein, Buquoys etc. geköpft hätten! Dann hätten sie gezeigt, dass sie kein 

Sklavenvolk sind, zu dem Ferdinand II. sie gemacht hat. Den Tschechen fehlt jeder Held und 

jede Spur eines Helden im Carlyle´schen Sinne: seit Jan Hus! Und das ist lang her.“192 

Josefovo hodnocení Čechů se zdá být tvrdým, ale pravdivým – každopádně takhle situaci 

vnímaly vládnoucí německé kruhy. Jak to, že obyvatele moravského Slovácka hodnotí 

vcelku pozitivně a zaujímá k nim přátelský postoj, avšak totéž neplatí pro česky hovořící 

obyvatele Čech? Je více než pravděpodobné, že dokonce samotní Češi se vnímali odlišně, 

než je tomu v dnešní době. Česky hovořící obyvatelé Moravy sice bojovali za prosazení 

svých zájmů, ovšem jejich záměrem nebylo připojení se k pražské politice. Stále se snažili 

udržet si nezávislost a Morava ze spolupráce s Vídní více profitovala, než jak by tomu bylo 

při změně politického kurzu. Proto v případě Moravy nemůže být řeč o národním 

vlasteneckém programu, neboť s českým, lépe řečeno pražským, neměla situace na Moravě 

mnoho společného.193 Slovanské obyvatelstvo usazené na jižní Moravě bojovalo za 

uvědomění si své vlastní zemské identity, především však regionální identity. Dokonce bych 

se přikláněl k názoru, že se moravští politici od českých separatistických šovinistů 

distancovali. Všichni si uvědomovali, že Morava je po hospodářské, ale zejména kulturně-

sociální stránce plně závislá na Vídni. Konflikty s německým obyvatelstvem tak nebylo 

možné eskalovat, na rozdíl od Čech, které byly odjakživa mnohem více nezávislé                      

a soběstačné. Moravě rovněž oproti Čechám chybělo přirozené historické politické středisko 

významu Prahy – Olomouc byla sice sídlem arcibiskupa a u Brna na základě průmyslové 

revoluce můžeme pozorovat výrazný vzestup, ovšem tato města nemohla svým významem 

konkurovat téměř dva a půlmilionové rakouské metropoli. Hlavní nevýhoda, ale zároveň             

i výhoda Moravy a jejího obyvatelstva ležela právě v oné roztříštěnosti s vysokým 

zastoupením malých a středně velkých obcí převážně agrárního charakteru, jak to můžeme 

pozorovat i u rakouských zemí. I když na Moravě probíhaly nacionální boje, nikdo si ve 

skutečnosti z německého a dokonce ani českého tábora nepřál moravské obyvatelstvo 

výrazně štěpit – to je zásadní rozdíl při snaze pochopit nacionální bouře na Moravě                

a v Čechách.194       
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16. září 1906 ohlásil Josef Redlich veřejně svou kandidaturu do moravského 

zemského sněmu a začal se svojí kampaní. 29. listopadu byl s počtem 1180 hlasů zvolen 

zemským poslancem za Hodonín.195 Velkým sporem v době moravského vyrovnání, zvláště 

gradujícím v roce 1906, se stal boj o zřízení české i německé univerzity v Brně, k čemuž 

však Ministerstvo kultu a vyučování nechtělo dát souhlas, neboť si Vídeň i nadále chtěla 

podržet hegemonii v oblasti kultury a vysokého školství.196 Tento konflikt však zastínila 

daleko významnější událost –  boj o prosazení všeobecného hlasovacího práva do Říšské 

rady. Ruská revoluce v roce 1905 a zpráva o carově manifestu, jímž se vyslovil pro 

všeobecné volební právo, se dostala i do Rakouska-Uherska, kde zvláště v Předlitavsku měla 

silné ohlasy – ve Vídni, Praze i Brně propukly s podporou dělnických stran, zvláště 

sociálních demokratů, nepokoje, které přinutily císaře uvažovat ve prospěch této reformy.197 

Redlich při této události vzpomíná na rozhovor s císařem: (Redlich) „(…) Die Leute sind 

durch das hysterische Geschrei der radikalen Führer ganz um den ruhigen Verstand 

gebracht.“ (císař) „Ja, leider“ (Redlich) „Es wäre irrig anzunehmen, dass die Stimmung im 

Reichsrat der Stimmung der Bevölkerung entspricht. Die ist viel ruhiger und geht ihren 

Berufen nach.“ (císař) „Gewiss, es wär´ja auch zu schlimm sonst.“ (Redlich) „In Österreich 

sind die Leute im Privatleben sehr ruhig und ordentlich und besonnen: Aber in der Politik 

glauben dieselben Menschen, nur mit Masslosigkeit was zu erreichen.“198 Problematika 

reformy byla velmi ožehavá, neboť by v podstatě otevřela dveře masovému populismu                  

a snížila vliv konzervativních kruhů. Proti reformě se stavěla celá panská sněmovna                       

i vídeňští liberálové, včetně následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Krize nakonec 

vyústila v pád Gautschovy vlády a následné odstoupení Hohenloheho vlády. Teprve až vládě 

Maxe Becka se podařilo citlivou reformu dokončit a roku 1907 prosadit.199 Došlo ke zrušení 

kuriového systému a 19. února 1907 k vypsání historicky prvních všeobecných voleb do 

Říšské rady.200 Boj o křesla v Říšské radě byl lítým bojem – doklady o kandidatuře Josefa 

Redlicha se dochovaly ve fondu prezidia Moravského zemského archivu v Brně a funkci 

důležitého zpravodaje o těchto událostech plnil též německý tisk Gödinger Zeitung. Volby 
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ústav, 2014, s. 243-244 
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198 FELLNER, Fritz. Schicksalsjahre Österreich, sv. 1, s. 260 
199 URBAN, Otto. Česká společnost 1848-1918. Praha: Svoboda, 1982, s. 518-531 
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byly vyhlášeny na květen téhož roku, ovšem již počátkem ledna představili zájemci svou 

kandidaturu. Josef Redlich se pro tento účel rozhodl stát členem Německé pokrokové 

strany,201 avšak o dvacet let později jeho přítel Hermann Bahr o Redlichovi napsal: „(…) 

dass er kein Politiker war, denn ein Politiker darf vor allem doch seine Partei nicht merken 

lassen, dass er gescheiter ist als sie. Das vertragens´s in keiner Partei! Das hat der gute 

Redlich halt nie verstanden, er ist ein genialer Mensch, aber halt gar kein Politiker.“202                    

O založení Německé pokrokové strany v Hodoníně se opětovně zasloužil starosta Leopold 

Ammer – členové strany se profilovali převážně ze zámožného německy hovořícího 

patriciátu, proto v klubu nechyběl ani Josefův bratr Friedrich či Ammerův nástupce na 

starostenském postu advokát Dr. jur. Viktor Mayer.203 Alldeutsche Bauernzeitung považoval 

Redlichovu kandidaturu za vtip a dodává: „Die Gödinger und Lundenburger Juden noch 

lange nicht so stark sind, um sich einen ihren gefallenden jungen  Herrn zum Abgeordneten 

auszusuchen.“204 Josef kandidoval za pátý německý volební okrsek (zahrnující tehdy 

Mikulov, Pohořelice, Hustopeče, Břeclav, Hodonín). Ve stejném bezirku kandidoval ještě 

Karl Prinz, ředitel měšťanské školy v Mikulově (bez programu); Martin Quido, představený 

zemského předsednictva kominické obchodní komory (za živnostenskou stranu); Dr. Alois 

Sikkinger, štábový lékař v Brně (bez programu) a Sollizitator Kohn z Mikulova (za sociální 

demokraty). Nejvyšší šance na zvolení měl Redlich a jeho protikandidát Karl Prinz – zprávy 

podávají informaci, že preference voličů byly v březnu vyrovnané.205 Čím blíže byly 

květnové volební termíny, tím více zesílila agitace Gödinger Zeitung: „ Deutsche! (…) Die 

Anforderungen, die wir an die Grundsätze dieses Vertreters stellen, sind in zwei Punkte 

zusammenzufassen: Gut deutsch, gut freisinnig. (…) Was das Deutschtum, was der Freisinn 

im kommenden Reichsrat an Zahl ihrer Anwälte einbüsst, das muss durch die Tüchtigkeit 

ihrer Verfechter eingebracht werden. (…) In Erwägung aller dieser Umstände haben sich 

die unterzeichneten Mitglieder des Bezirkswahlausschusses entschlossen, Herrn 

Universitäts-Professor Dr. Josef Redlich als Mann ihres vollen Vertrauens zur Wahl in den 

Reichsrat allen deutschfreisinnigen Wählern des V. Städtewahlkreises vorzuschlagen und 
                                                           

201 Německá pokroková strana (Deutsche Fortschrittspartei) byla liberálně-nacionálně orientovaná strana 
působící v Předlitavsku, která navazovala na ustavověrný proud německého liberalismu. Po úpadku 
liberálů a vznikem masových stran se v devadesátých letech 19. století začal formovat nový kruh 
německých liberálů kolem Friedricha Nitche – k významným osobnostem patřili poslanci Alois Funke, 
Gustav Gross a Anton Pergelt. Oficiálně došlo ke vzniku jako poslaneckého klubu na Říšské radě roku 
1897. HÖBELT, Lothar. Kornblume und Kaiseradler. Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 
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nachdrücklichst zu empfehlen. (…) Deutsche seid einig und wählt alle am 14. Mai 1907 nur 

Professor Dr. Josef Redlich!“206 Ostatně Josef 4. května vystoupil v Hodoníně s proslovem 

před sedmi sty voliči.207 Volební komisi v Hodoníně předsedal Dr. Viktor Mayer. Redlich 

představoval bezesporu vynikajícího kandidáta – uměřený liberál, intelektuál, ctící císaře                

a plně si uvědomující význam nadnárodního konceptu Rakouska. O jeho popularitě mezi 

jihomoravskými Němci svědčí výsledek voleb. Volebního dne 14. května obdržel 2543 

hlasů, ostatní kandidáti zůstali daleko za ním – křesťanští sociálové dostali 1223 hlasů, 

sociální demokrat Kohn 1113 hlasů, Karl Prinz 640 a Martin Quido pouhých 67 hlasů. 

V definitivním souboji porazil dokonce i křesťanské sociály, kdy 23. května získal 3995 

hlasů proti 1520 určeným sociálům.208 Gödinger Zeitung po Redlichově prvním úspěchu 

ještě více loboval: „Mitbürger! Bei der Wahl am 23. d. M. erscheint vollzählig und wählet 

alle nur  Herr Universitäts-Professor Dr. Josef Redlich, Lantagsabgeordneten. Er allein ist 

der Würdigste, er allein kann uns vertreten.“209 Sám Josef si do svého deníku onoho dne 

napsal: „Victoria!“210  

Navzdory skvělému úspěchu Josefa Redlicha se Německé pokrokové straně u voleb 

příliš nedařilo – na Moravě se jí podařilo získat osm mandátů, v Čechách to bylo ještě slabší, 

pouhých šest. Do Říšské rady se celkově dostalo dvacet kandidátů.211 Neúspěch strany ležel 

v nedostatečném podchycení nižších středních vrstev, u drobných živnostníků a u dělníků se 

agitace strany nesetkala s žádným ohlasem. Absolutním vítězem voleb se tak stala Adlerova 

Rakouská sociální demokracie s osmdesáti sedmi mandáty, hned druhou nejsilnější zůstala 

Luegerova Křesťansko-sociální stana se ziskem šedesáti šesti mandátů. Aby se náhodou 

nestal předsedou socialista, spolčili se křesťanští sociálové s německými konzervativními 

katolíky a s převahou téměř sto mandátů zvolili za předsedu parlamentu právníka 

z křesťansko-sociální strany Richarda Weiskirchnera.212 Obecně zavedení všeobecného 

volebního práva situaci v Rakousku nezlepšilo, spíše můžeme hovořit o propuknutí 

postupného politického úpadku. Dolní sněmovnu zcela opustili příslušníci velkostatkářské 

aristokracie a Říšská rada se dostala pod vliv populistických masových stran, etnické                    
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i ideologické konflikty se nadále vyostřovaly. Josefovi se přesto podařilo uspět i v dalších 

volbách pořádaných v červnu 1911, kdy s celkovým počtem 3441 hlasů porazil dokonce 

jihomoravské schönereriány.213    

Ani Friedrich Redlich však nezůstával pozadu s politickou aktivitou. Podnikatelský 

úspěch a rodinné finance Redlichům umožňovaly vést politické kampaně bez vážnějších 

finančních problémů. Oba bratři společně s Leopoldem Ammerem a Viktorem Mayerem 

představovali vlivnou sílu Německé pokrokové strany a německého liberalismu v Hodoníně. 

Sám Friedrich zastával funkci hodonínského místopředsedy strany.214 Od roku 1902 byl 

Fritz za stranu členem brněnské Obchodní a živnostenské komory, s převahou 303 hlasů 

proti čtyřiatřiceti byl roku 1906 znovu zvolen a funkci zastával až do roku 1909.215 Stejně 

tak byl od roku 1897 řádným členem hodonínské židovské náboženské obce. Roku 1904 

obdržel od představenstva čestný diplom. V lednu 1908 se stal podobně jako dříve jeho otec 

i strýc Ignác členem představenstva – předsedu zastával Dr. Ludwig Körner, další pozice 

v představenstvu obsadili úspěšní muži Hodonína: Moritz Brammer, Gustav Stern, Ludwig 

Körner, Fritz Frankl, Wilhelm Jokl, Berchtold König, Salomon Lechner, Adolf Steinitz, 

Salomon Weiss, Heinrich Hecht, Eudard Seelenfried aj., přičemž většinou se jednalo buď                

o továrníky, nebo obchodníky.216 V téže době se stal členem výboru pro správu silnic 

Hodonína, stejně jako získal členství v rakouské komisi pro obchodní záležitosti a vnější 

obchod, čímž obdržel titul komerčního rady. Byl taktéž správním radou Rakouské 

severozápadní dráhy (Österreichische Nordwestbahn, tzv. železniční tratě Znojmo-Retz). 

Firma Brüder Redlich & Berger byla rovněž zapojena do plánů vlády ohledně regulace 

Moravy a vytvoření plavebního kanálu Odra-Dunaj. Nakonec však k realizaci nedošlo. Roku 

1911 zaujal místo ve zkušební komisi pro státní diplomové zkoušky na Vysoké škole 

zemědělské ve Vídni – 7. května roku 1921 obdržel od této školy čestný doktorský titul 

honoris causa.217   

Mimoto se mu dostalo cti být jmenován viceprezidentem místní odnože 

námořnického spolku (Flottenverein). Měl vliv rovněž na hodonínský tisk, neboť finančně 
                                                           

213 SOkA, Gödinger Zeitung, 3. 7. 1911, s. 1 
      FELLNER, Fritz. Schicksalsjahre Österreich, sv. 1, s. 362, 364 
      FREUND, Fritz. Das österreichische Abgeordnetenhaus. Ein biographisch-statistisches Handbuch 1911-

1917. Wien: Verlag Dr. Rudolf Ludwig, 1911, s. 372  
ÖNB, ALEX Historische Rechts- und Gesetzestexte, 21 Session, Pers. - Mitglieder des Abgeordnetenhauses 
214 TREIXLER, Gustav. Fritz Redlich, s. 315 
215 Tamtéž, s. 315 
216 AŽMP, ŽNO Hodonín, sg. 34821, Zasedací protokoly 1895-1919 
      TREIXLER, Gustav. Fritz Redlich, s. 315 
217 Tamtéž, s. 15 
      JAEGER, Hans. Friedrich Redlich. In Deutsche Biographische Enzyklopädie, sv. 8, s. 232-233 



Dr. Josef Redlich, představitel moravských Němců 

| 64 | 
 

podporoval vydávání německého deníku Gödinger Zeitung. Stejně tak podporoval německý 

divadelní spolek. O Friedrichovi bylo známo, že patřil k obdivovatelům německé opery                 

a dramatu – Wagnera, Mahlera, Goetheho či Schillera velmi obdivoval.218 Roku 1911 byl 

zvolen předsedou Německého spolku mateřských školek v Hodoníně (Kindergartenverein 

der Stadt Göding). Ačkoliv se to může zdát zvláštní, malé děti Friedrichovi ležely velmi na 

srdci – představovaly významný potenciál pro rozvoj němectví v Hodoníně. Nejenom že 

spolek finančně podporoval, ale následujícího roku z vlastních finančních prostředků 

postavil novou mateřskou školku. Podobně jako ostatní němečtí podnikatelé i Redlich trval 

na tom, aby děti zaměstnanců navštěvovaly německé školy a německé spolky. Mnozí, 

zvláště čeští političtí předáci, mu toto chování zazlívali, je potřeba v tom však spatřovat 

Friedrichův pragmatismus – nositele tehdejšího vyššího vzdělání a pokroku představovala 

německá jazyková kultura, s německým vzděláním bylo možné odejít na studia do Vídně              

a následně se absolvent mohl přece jenom lépe uplatnit v zaměstnání než se vzděláním 

českým. Naopak čeští nacionálové svým chováním výrazně poškozovali české děti, neboť 

jim v zájmu jejich věci sloužily jako rukojmí. Fritz taktéž finančně obdarovával školní 

knihovnu německé reálky pro nákup knih, zřídil i stipendium pro její studenty a každoročně 

během Vánoc od něj dostávala škola peníze na dárky. Staral se rovněž o chod německé 

studentské ubytovny (Studentenheimu).  Německému školnímu spolku přispíval nemalými 

částkami na podporu chudých dětí z lidových a středních vrstev a od roku 1906 až do jeho 

smrti hradil veškeré náklady na stravu pro padesát chudých žáků ve zřízené jídelně. 

Nejenom pro žáky ale i ostatní Hodoňany pořádal kulturní akce, přednášky a koncerty 

vysokoškolských profesorů a umělců z Vídně, které zval do Hodonína. Na všechny tyto 

dobročinné akce vydával milionové částky.219 Dne 10. září 1910 mu bylo zastupitelstvem 

města uděleno čestné občanství. Ovšem již 21. října 1900 obdržel od císaře za službu státu, 

zvláště v oblasti hospodářského a průmyslového rozvoje, rytířský kříž Řádu císaře Františka 

Josefa.220 

Podobného uznání se dočkala i Friedrichova manželka Emmy, která za svou 

charitativní činnost obdržela z rukou císaře 3. března 1912 Řád Alžběty, jediné rakouské 

vyznamenání určené pouze ženám.221 Emmy, coby příslušnice těch nejvyšších vídeňských 

vrstev, byla již od dětství připravována na roli vážené ženy, od níž se očekávalo, že bude 

nejenom reprezentovat svého manžela při společenských událostech, ale zároveň se naplno 
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zapojí do charitativních akcí. Roli nejvyšší představitelky charity a rakouského Červeného 

kříže naplňovala císařovna Alžběta, po jejím úmrtí přešla na významné ženy u dvora jako 

arcivévodkyni Marii Valerii či kněžnu Pauline Metternichovou. S vzrůstajícím vlivem 

majetných podnikatelských vrstev se charitě začínaly čím dál více věnovat manželky 

velkotovárníků. Po odstoupení Sophie Kolisch, zakladatelky hnutí a manželky Sigmunda 

Kolische, se stala roku 1910 novou předsedkyní místní odnože klubu žen a dívek při 

německém školním spolku právě Emmy Redlich. V tomto spolku se angažovaly manželky 

vlivných mužů města – k významným členkám patřila i manželka nového starosty 

Leopoldine Mayer.222 Stejně tak získala Emmy funkci předsedkyně hodonínského 

Červeného kříže. V neposlední řadě došlo k jejímu zvolení za předsedkyni zemské komise 

pro ochranu a péči dětí a mládeže.223   

Jak již bylo několikrát zmíněno, Redlichové pro Hodonín a jeho okolí představovali 

veliký přínos. Jejich více než půlstoletí intenzivního působení přineslo městu prosperitu                

a zařadilo ho mezi strategická průmyslová centra Moravy. Redlichova hodonínská vila 

nepostrádala lesk luxusních sídel vídeňské buržoasie. Emmy Redlichová zastávala roli 

saloniére velmi dobře, jejich dům se stal vyhlášeným kulturním centrem překračující hranice 

regionu. Mezi pozvanými nechyběly intelektuální osobnosti tehdejší Vídně, především 

skladatel a ředitel Vídeňské dvorní opery Gustav Mahler s manželkou Almou, kteří byli 

osobními přáteli Friedricha i Josefa Redlichových.224 Mahlera nadchlo kouzlo Hodonína               

a obdivoval i moderně vybavenou vilu, zejména však její romanticky laděnou zahradu.               

O velmi blízkém vztahu mezi Mahlerem a Friedrichem svědčí jeho několikatýdenní pobyty  

i v doprovodu dětí, především mezi léty 1903-1905. Friedrich byl obdivovatelem německé 

vážné hudby, dnes si můžeme jen představovat, jak oba muži v salónu hodonínské vily po 

nocích diskutovali o Wagnerovi, Straussovi či Schoenbergovi. Po Mahlerově smrti roku 

1911 věnovala Alma na důkaz velmi blízkého přátelství Fritzovi partituru symfonie Písně          

o zemi (Das Lied von der Erde), kterou na podzim roku 1909 Mahler dokončil právě 

v Redlichově vile.225 Zajímavý je především koncept tohoto díla, neboť se vymykalo 

z dosavadní Mahlerovy tvorby právě svojí lyrikou a citovostí – je možné, že inspiraci našel 

právě v malebnosti Redlichovy zahrady. V roce 2003 se partitura skrze potomky Redlichovy 

dcery Lisbeth dostala až k holandskému dirigentovi a muzikologovi Joopu Stamovi.226             
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Přes Mahlera se Friedrich seznámil i s nevlastním otcem Almy, secesním malířem Carlem 

Mollem. V domě se mimoto nacházely cenné krajinomalby od Theodora Hörmanna, které 

byly Friedrichovu synovi Dr. Adolfu G. Redlichovi zabaveny nacisty roku 1938.227 Oba 

bratři Redlichové měli rovněž přátelský vztah s prof. Masarykem, který vilu při svých 

pobytech v Hodoníně ještě jako vysokoškolský profesor několikrát navštívil. O eleganci               

a vkusu majitelů vily vypovídá i to, že sám Mahler jí byl natolik uchvácen, že za pomoci 

Carla Molla hledal jí podobnou ve Vídni.228 Roku 1905 Friedrich Redlich zakoupil luxusní 

klasicizující palác nedaleko Karlsplatzu a vídeňského Belvederu na ulici Argentinierstrasse 

14. Palác byl zřízen na sklonku osmdesátých let 19. století pro hraběte Maximiliana Vrints 

zu Falkensteina architekty Ludwigem Richterem, žákem Heinricha von Ferstela, a Aloisem 

Schumacherem. Rodina palác vlastnila až do Friedrichovy smrti roku 1921, dnes v něm sídlí 

řecké velvyslanectví.229   

Po smrti starosty Leopolda Ammera nastoupil na jeho místo roku 1910 Friedrichův 

známý a spolustraník, advokát Dr. jur. Viktor Mayer, který však nečekaně 1. ledna 1913 

zemřel.230 Redlich, který se pohyboval v komunální politice od roku 1896 a zastával pozici 

obecního rady a od roku Mayerova zvolení starostou dokonce funkci prvního obecního rady, 

se jevil jako ideální kandidát na nového starostu. 12. ledna roku 1913 byl jednohlasně, proti 

své vůli, zvolen za nového starostu.231 Josef si do svého deníku téhož dne zapsal: „Heute ist 

mein geliebter Bruder Fritz einstimming in geheimer Wahl zum Bürgermeister von Göding 

gewählt worden. Ich freue mich vom ganzen Herzen, bin aber doch wegen der grossten 

Arbeitslast und Verantwortung für Fritzens Gesundheit besorgt! Was würde unser armer 

Vater gesagt haben, wenn er dies blebt hätte, und die gute Mutter!“232 Ne všichni však 

vnímali Redlichovo zvolení nadšeně, zejména předáci českých dělnických vrstev s jejich 

ostře levicově laděným deníkem Slovácko psali jeden nenávistný článek za druhým. 

„Redlich je osobně člověkem arogantním a zpupným, dívající se na obyčejného člověka 

s patra a považující ostatní poplatníky za rovnocenné s jeho nádeníky v cukrovaru. (…) 

Redlich si nejméně zasloužil býti starostou města, které připravil o příjem z daní a obecních 

přirážek z jeho cukrovaru.“233 Současně byly vypsány nové volby na složení nového 
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obecního zastupitelstva. Volby konané koncem března probíhaly podle kuriového systému – 

volit směli majitelé domů a realit, obchodů, živnostníci – tedy všichni ti, kteří platili 

nejméně 2 K přímé daně a měli v Hodoníně minimálně rok trvalé bydliště. Dělníci se 

nesměli do obecních voleb zapojovat. Cítili se ukřivděni a tisk to komentoval slovy: „Jak by 

k tomu také přišel takový vycpaný agrárník anebo nafoukaný fabrikant Redlich, aby jeho 

kočí nebo čeledín seděl v obci na lavici, případně vedle něho a rozhodoval o výši obecních 

přirážek, o zdanění piva obecní přirážkou, o povinnosti obce stavět pro dělníky zdravé                 

a vzdušné byty. Takový nafoukaný panák by to neunesl; což on ví, jak dělníci žijí, že mají 

také jakési požadavky na život, kulturu a na uspořádání společných záležitostí a poměrů 

v obci? Tam otroci dřete v továrnách, vaše děcka ať chcípají ve tmavých a nezdravých 

školních děrách. Vy zde můžete žít a pracovat, ale obec, tu nám nechte na pokoji; tam 

hospodaří bohatí, - voli, osli a telata!“234 Suverénním vítězem obecních voleb se však 

nestala Redlichova německá liberální pokroková strana, nýbrž němečtí nacionálové 

s počtem 1358 hlasů.235 To poukazuje na postupující radikalizaci obyvatelstva, obyvatelé 

byli stále více nespokojeni s vládnoucím režimem, etnické i sociální problémy se 

vyostřovaly: „Kdo se zde postará o chudáky? Kdo navrátí jim jich životy a zdravé údy? 

Snad kapitalista Redlich? Ten kdysi jen sliboval. Dobře si jej pamatujeme, když poslanec 

prof. Redlich při pivním kandidováním říšské rady sliboval, že se postará o to, aby i dělníci 

u něho zaměstnaní měli lepší život než dosud, byli lépe situovaní. Prof. Redlich byl zvolen, 

nyní již podruhé za pomoci dělnictva, které neprávem zanášeno bývá do německého 

katastru. A kde jsou ony sliby? On sice zaměstnancům přidal, ale ne na penězích, nýbrž na 

práci.236 (…) Milionář Redlich nebude nikdy vaše zájmy hájit, ten se nepostará o vás             

a o vaše děti mají-li co jísti, jemu se jedná pouze o ministerský frak. Jest to kapitalista 

Redlich, který ubíjí češství v Hodoníně, tentýž, který rve vaše dítky ze škol českých a vrhá je 

do škol německých, aby je v mládí již zmrzačil duševně a později zase v jeho závodě                      

i tělesně. Zde jest zapotřebí silné a zdravé organisace, jíž by se dalo čelit proti dnešnímu 

zlořádu kapitalistickému, neboť v organisaci síla, moc a vědění.“237 Východisko pro řešení 

tohoto společenského pnutí se mělo objevit záhy – výstřely v Sarajevu hlásaly změnu 

nejenom geopolitického uspořádání světa, ale i poměrů v jihomoravském Hodoníně.  

Friedrich Redlich se ve funkci starosty prokázal jako pragmatický muž, který se 

rozhodl investovat do zmodernizování městského kanalizačního systému a především 
                                                           

234 SOkA Hodonín, Slovácko, 21. 2. 1913, č. 8. s. 1 
235 TREIXLER, Gustav. Fritz Redlich, s. 315 
236 SOkA Hodonín, Slovácko, 28. 2. 1913, č. 9, s. 6 
237 SOkA Hodonín, Slovácko, 8. 3. 1913, č. 10, s. 6 



Dr. Josef Redlich, představitel moravských Němců 

| 68 | 
 

prosadit zlepšení městské infrastruktury. Jeho zásluhou došlo k vydláždění hlavního náměstí 

a přilehlých ulic. Rovněž inicioval vydláždění silnice vedoucí z Hodonína do nedalekých 

Lužic. Během jeho řízení se město definitivně oprostilo od stále převládající venkovské 

tváře a stalo se skutečně moderním sídlem.238 O své zaměstnance pracující v cukrovaru se 

snažil postarat, před vrátnicí cukrovaru číslo dvě zřídil dva obytné bloky i s přiléhajícími 

zahradami. Stejně tak vybudoval sérii kolektivního bydlení tzv. městské Palandy. Vodní 

nádrž, nacházející se v blízkosti cukrovaru a sloužící k očišťování cukrové řepy, nechal 

během léta k dispozici svým zaměstnancům – zřídil pro jejich potřebu sérii kabinek 

určených k převlékání a na vodní plochu umístil vor.239 Přesto přese všechno se nezbavil 

stigmatu germanizátora. Je třeba si ovšem uvědomit, že Redlich nepatřil k německým 

nacionálům, byl věrný svému přesvědčení o habsburské monarchii a revolucionářské až 

vlastizrádné pokusy šovinistů nehodlal akceptovat. Samozřejmě jako zcela asimilovaný Žid 

vyrůstající v odkazu gründerského období měl stále před očima odkaz vídeňského 

liberalismu, z čehož vycházela jeho snaha udržet při životě již skomírající německou 

nadvládu. Friedrichovým problémem, stejně jako problémem většiny představitelů 

zámožných německých vrstev, byla jeho loajalita odkazu staleté říše - odkazu, který 

spatřoval v osobnosti císaře Františka Josefa a liberální revoluci z roku 1848. Ovšem tento 

odkaz byl v oné době bezpochyby mrtev. Rakousko se již pohybovalo ve zcela jiných 

dimenzích, zatímco majetná německá buržoasie sklouzla do zavedené manýry, 

zakonzervovala se ve svých mrtvých představách a odmítala přijmout realitu jako takovou, 

podobně jako dříve aristokracie doby kancléře Metternicha. Proto považovat Friedricha 

Redlicha za netolerantního germanizátora, jenž se pomstychtivě stavěl vůči vzmáhající se 

české komunitě, není zcela správným. To, že mu zvlášť nevadilo pořádání kulturních ryze 

českých akcí v Hodoníně, dokládá i fakt, že neměl potíž s obesláním hospodářské části velké 

slovanské manifestační události Slovenské výstavy roku 1905 produkty z vlastních 

cihelen.240 Podobně tomu bylo i při slavnostním otevření Domu umění Sdružení výtvarných 

umělců moravských 4. května 1913. Na financování stavby se nepodíleli pouze moravští 

čeští vlastenci, nýbrž významnými dary přispěli i představitelé rakouské vládnoucí třídy 

v čele s mecenáši liechtensteinským knížetem Janem II., hrabětem Seilernem a mnoha 

dalšími obchodníky a podnikateli z Hodonína. Dům samotný byl postaven z cihel 

                                                           
238 RUCKÁ, Galina. Redlichovi – hodonínská podnikatelská rodina, s. 409 
239 ŠIMEČEK, Jiří. Cukrovarnický magnát Fritz (Bedřich) Redlich. In Muzejní občasník. Hodonín: Masarykovo 

muzeum, 1996, s. 8 
240 RUCKÁ, Galina. Redlichovi – hodonínská podnikatelská rodina, s. 410 



Dr. Josef Redlich, představitel moravských Němců 

| 69 | 
 

vyrobených v Redlichovských cihelnách.241 Otevírací akt představoval mimořádnou událost, 

jíž se zúčastnili obyvatelé obou národů i c. k. ministr vnitra baron Heinold, proslov pronesl 

moravský místodržící baron Oktavián Bleyleben se starostou Redlichem. Nakonec Joža 

Úprka provolal slávu císaři jakožto ochránci umění v monarchii.242 V deníku Josefa 

Redlicha k tomu dni stojí: „In Göding bei der Eröffnung des slowakischen Museums mit 

Regner von Bleyleben und Graf Serényi. Fritz als Bürgermeister machte seine Sache sehr 

gut.“243 Otevření uměleckého domu představovalo skutečně stěžejní událost 

nadregionálního charakteru. V tomto dni zavlály ve městě černožluté rakouské prapory                 

a došlo k odložení nepřátelské atmosféry. Na základě studia archivních pramenů jsem ale 

dospěl k názoru, že ve městě rozhodně nepanovala nějaká extrémně přehnaná nevraživost 

mezi česky a německy smýšlejícími obyvateli, tak jak to později líčili ve svých pracích čeští 

nacionalističtí historikové 20. století. Vždyť samotní moravští umělci se rozhodli pro výběr 

Hodonína namísto Uherského Hradiště, které bylo tehdy více pročesky orientované, právě 

pro jeho strategickou polohu, industriální rozvinutost a stabilizované prostředí zaručené 

pevnou vládou Friedricha Redlicha. Dokonce i architektonický návrh galerie od Antonína 

Blažka244 hledal inspiraci ve Wagnerově modernistické tvorbě. To stále svědčí o úzké 

propojenosti jihomoravského pohraničí s vídeňským prostředním. Ostatně, že se bratři 

Redlichové nestavěli ke slovanskému obyvatelstvu a jeho kultuře nijak negativně, dokládá                

i zpráva Josefa Redlicha z května 1909 o účasti na výstavě Úprkova kolektivu a jejich 

polských kolegů: „Pfingsten in Göding. Slawische Kunstausstellung. Fritz, der Gute, kauft 

mir als Geburtstagsgeschenk zum 40. Geburtstag die herrliche Santa Conversazione von 

Vlastimil Hofmann, einem höchst bedeutenden jungpolnischen Maler. Ich kaufe ein Bild von 

Frolka, dem Schüler Uprkas. Zu meinem Erstaunen kommt Seton-Watson in Göding an: Er 

hat mit den Arrangeuren der Ausstellung sein Kommen verabredet.(…) In Begleitung 

Watsons sein Freund Baron Schlippenbach, ein deutscher Maler. Sehr vergnügte Stunden 

dieser ganzen Gesellschaft bei Fritz.“245    
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V nástupním roce Friedrichova starostování se proti němu obrátil další počin a to 

jeho dar stavebního materiálu na přestavbu kostela v Lužicích. Pro socialistický tisk bylo 

panování židovského podnikatele v Hodoníně stále trnem v oku. Ve Slovácku z roku 1913 

stojí: „Na stavbu katolického kostela v Lužicích darovala židovská firma Redlichova 

v Hodoníně 60 tisíc cihel. Katolická firma se opět židovské firmě za to odmění. V katolické 

fabrice budou preparovat chudým duchem mozky na odplatu za dření na onom světě                      

a židovské fabrice se při tom dobře povede. Neboť kapitalism a klerikalism jsou dvě 

mocnosti vzájemně se podporující.“246 Zdá se, že hlavní problém Hodonína ale i celého 

Rakouska tkvěl v nespokojenosti nižších sociálních vrstev a možnosti jejich snadného 

zradikalizování.  

„Politickým vůdcem hodonínských Germánů původu palestinského byl dr. Körner247. 

Čta v kavárně o vítězství Němců na frontách povstával v nadšení a volal co nejhlasitěji: Es 

ist herrlich zu leben auf der Welt!“ Komentuje válečnou vřavu kolem vypuknutého 

konfliktu kronikář v pamětní městské knize a dále dodává: „Všecka skutečná i papírová 

vítězství v novinách byla oslavována v Hodoníně bouřlivě a provokativně osvětlováním oken, 

praporkováním, studenti z německé reálky a komis z obchodů pořádali průvody podobné 

spíše kočičinám než oslavám.“248 Z této doby se dochovala poměrně kompletní 

korespondence mezi Friedrichem a Josefem, dnes uložená v archivu rakouské Národní 

knihovny – Josef Redlich pobýval v onom čase ve Spojených státech, kromě toho se účastnil 

několika misí, jejichž účel spočíval ve zmapování situace na Balkáně. Fritz před vypuknutím 

konfliktu ve svých dopisech několikrát zmiňoval svou obavu z Balkánu, jehož napjaté 

politické klima představovalo pro mezinárodní vztahy časovanou bombu, a převážně jako 

většina politicky uvědomělých jedinců zdůrazňoval hrozbu konfliktu s Ruskem.249 Atentát 

v Sarajevu dal příležitost německým nacionálům veřejně hovořit o slovanském spiknutí proti 

Rakousku a k oficiálnímu lynči. To naopak podpořilo české nacionály k otevřené revoltě 

vůči ústřední vládě. „Zasahování naší diplomacie do balkánských záležitostí, které mělo ráz 

protisrbský a protislovanský, dalo si podnět k tomuto zločinu a usmrcením osoby 

arcivévodovy měla býti zasáhnuta tato rakouská politika.“250 komentovalo atentát 

hodonínské Slovácko 3. července 1914. Během války Hodonín plnil funkci karanténního 
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města, kde vojáci určitou dobu pobývali, aby prodělali vyšetření na choleru či tyfus. 

Manželka Friedricha Redlicha se jako předsedkyně místního Červeného kříže aktivně 

zapojila do organizace lékařské péče.251 V dopise Josefovi ze 14. srpna 1914 se Friedrich 

zmiňuje o plánech na zřízení prozatímní nemocnice z mateřské školky pro čtyřicet raněných 

vojáků.252 Kompletní, na svou dobu poměrně moderní, vojenskou nemocnici s kapacitou 

1200 lůžek vybudovalo c. k. vojenské velitelství až na jaře 1915.253 Kromě hlavní 

nemocnice došlo ke zřízení ještě dvou záložních nemocničních zařízení. Problémy ve městě 

začaly narůstat, zásobování neprobíhalo podle představ, do Hodonína přicházel nespočet 

uprchlíků z Haliče, jimž bylo potřeba zajistit přístřeší – to obvykle nalezli ve školních 

budovách. Soužití s uprchlíky i vojáky na rekonvalescenci nepředstavovalo pro místní 

obyvatele procházku růžovou zahradou. Friedrich si opakovaně stěžoval vojenskému 

velitelství ve Vídni na neukázněnost vojáků, zvláště z řad tureckých spojenců, kteří se 

dopouštěli krádeží a dalších výtržností.254 Na druhou stranu se hodonínská jednotka 

dragounů těšila u obyvatel veliké popularity. Dokládá to i blahopřání zástupců města zaslané 

22. ledna 1915 plukovníku baronu Carl von Spiegefeldovi k udělení prestižního německého 

vyznamenání železného kříže prvního a druhého řádu: „S vděčností v srdci vzpomínáme na 

veliké úspěchy, jichž náš statečný pluk pod Vašim osvědčeným, úspěšným vedením dosáhl,           

a prosím Vás, abyste přijal naše nejsrdečnější blahopřání, jež Vám, vážený pane plukovníku, 

a celému pluku předávám jménem obecního zastupitelstva a všeho obyvatelstva. Bůh s Vámi 

i s krásným, hrdým plukem. Starosta Fritz Redlich.“255 Po znovudobytí západoukrajinského 

Lembergu (Lvov) rakousko-uherskou a německou armádou uspořádalo hodonínské vedení 

veliké oslavy i s pochodňovým průvodem konaným 23. června 1916. Podle dobových zpráv 

Fritz sršel optimismem a vírou v definitivní vítězství rakouské armády. Jeho projev byl 

tehdy prodchnut hlubokým patriotismem a provolával s nadšením slávu císaři Františkovi 

Josefovi i Vilémovi II.256 Vše se ovšem změnilo se smrtí císaře 21. listopadu 1916. 

Monarchie byla po hospodářské stránce zcela vyčerpaná a tato vyčerpanost ještě více 

podpořila růst nacionálního a sociálního napětí. Šestaosmdesátiletý císař představoval 

stabilizační pilíř celé rakouské společnosti, po jeho odchodu se rakouská idea nadnárodního 

rakouského státu začala bořit jako domeček z karet.  
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Ačkoliv patřil Fritz k oddaným stoupencům monarchie, postupně i on si začínal 

uvědomovat silnou závislost Rakouska na Německém císařství. Počátkem roku 1918 se 

začaly projevovat neklamné znaky agónie. Jedním z jejích projevů byly i nesčetné 

demonstrace jako např. učitelská demonstrace v Hodoníně z 6. července 1918.257 

Nejhlasitěji se ovšem ozývali hodonínští dělníci, jejichž předáci je podněcovali k třídní 

nenávisti                       a burcovali k revoluci podobné té v Rusku – jejich představy 

spočívaly ve vyvlastnění velkostatků, dolů a velkých továren. Rodina Redlichů měla být 

odstraněna. V noci z 28. na 29. října 1918 dorazil do Hodonína telegram o pražské 

demonstraci a vyhlášení české samostatnosti s dodatkem pěti prvních článků československé 

ústavy – Fritz však odmítl zprávu převzít, a tak zůstala až do rána nevyzvednuta na poště, 

kdy byla dodána do kanceláře advokáta JUDr. Eduarda Krajíčka ze sociální demokracie.258 

Zatímco hodonínské dělnictvo jásalo, strhávalo rakouské orly a „…pohřbívaje jich za 

neutuchajícího jásotu do Moravy.“259, na radnici začala jednání o tom, kdo převezme vládu 

nad městem. Fritz přistoupil bez průtahů na všechny podmínky a během odpoledne 31. října 

celá městská rada podala demisi.260 Válečnému starostovi Friedrichovi Redlichovi se 

převratem zcela změnil život. Monarchie se zdála být nenávratně pryč, tam kde byl dříve 

bezproblémový průchod, se objevila hranice. Rázem se ocitl v cizím státu, i přestože 

Moravu považoval za svoji vlast a Hodonín své rodné město. Po své abdikaci se zcela stáhl 

z veřejného života. O průběhu převratu na Hodonínsku referuje v dopise svému bratrovi z 2. 

listopadu 1918 – tento dopis je velmi cenným historickým dokladem popisujícím dění ve 

městě očima německy hovořícího občana, jeho popis tak vnímám jako objektivně nezaujatý, 

postrádající české nadšení, na které jsme obvykle při popisu 28. října zvyklí:  

„Liebster Josef!  

Auch heute ist es mir leider den ganzen Tag nicht gelugen, Dich telefonisch zu erreichen. 

Über die Ereignisse des heutigen Tages will ich Dir mitteilen, dass heute früh bereits 

mit der Übergabe der gesamten Bar- und Effekten – Bestände der Gemeinde und Sparkassa 

begonnen wurde und dass dieselbe voraussichtlich morgen beendet wird. Die Übergabe 

vollzieht sich in vollkommen ruhigem Tone und es funktioniert von seiten der Tschecho-

Slowaken Finanzrat Vrtis. – In aller Früh wurde heute bereits durch Plakatte mitgeteilt, 

dass der Ringplatz, den wir während des Krieges in Kaiser Franz Josefplatz umgetauft 
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hatten, zu Ehren Masaryks in Masarykplatz umbenannt wird. Das ist die erste Tat des 

landesfürstlichen Kommissars.  

Ich hoffe, dass die Übergabe aller Agenden der Stadt sich rasch vollziehen und dass 

alles in bester Ruhe und Ordnung verlaufen wird. – Die Stimmung der Bevölkerung ist 

vorläufig ganz ruhig.  

In Ungarn drüben fängt es bereits an zu gähnen, man erzählte heute auch bereits 

vier Uhren in Pressburg. Der Holicser Stuhlrichter hat heute Nachmittag die Weisung 

erhalten nach Pressburg zu fahren und es macht stark den Eindruck, dass die Behörde 

bereits das Weite suchen. – Am Nachmittag kam von Holics eine Deputation, bestehend aus 

2 Bauern, dem Pastor, Dr. Neuwirt und Siegfried, die unter dem Eindrucke stehend, dass die 

Behörde in den nächsten Stunden ungärisches Militär nach Holics entsenden, das Ersuchen 

an den hiesigen Nationalrat Stellin, er möge sie unter seinen Schutz nehmen. Es wurde 

sofort ein tschechischer Offizier beauftragt, in Holics für Ruhe- und Ordnung Sorge zu 

tragen. Wie ich höre, sollen spät abends in Holics bereits Plakatte sein, dass der tschecho-

slowakische Nationalrat die Angliederung Holics an den tschecho-slowakischen Staat 

verkündet. 

Die Ereignisse überstürzen sich und von Stunde zu Stunde wechselt das Bild, aber 

ich glaube, dass die Slowakei sich in den allernächsten Tagen anschliessen wird.  

Vorläufig stoce hier der gesamte Eisenbahnverkehr und es ist auch eine vollständig 

strenge Absperrung von Frachten aus Deutsch-Österreich hieher, so dass die Rübe aus 

Rotensee nicht mehr hieher kommen kann. Die Fabrik ist ausser Betrieb, teils wegen des 

schlechten Wetters, teils weil die Soldaten, welche hier arbeiteten, weggegangen sind. 

Leider lastet die ganze noch durchzuführende Kampagen schwer auf mich rund wir sich 

durch die grossen Rübenmengen, die ja aus den verschiedensten Ländern kommen soll, in 

einer argen Situation. Sollte der tschecho-slowakische Staat tatsächlich von den 

angrenzenden ungarischen Komitaten bald Besitz ergreifen, so würde uns wenigstens von 

dieser Seite die Zufahr ermöglich werden. Aber ich fürchte, dass es uns an Leuten sehr 

fehlen wird, d adie Soldaten den grössten Teil der Arbeitskräfte ausmachten. Man muss sich 

wohl Resignation fügen, aber es tut einem furchtbar leid, wenn man all die Mühe und Plage 

bedenkt, die man das ganze Jahr aufgewendet hat und nen vor einer Situation steht, die 

einem um die Früchte seiner Arbeit bringt. 

Ich habe gestern eine Verständigen bekommen von einer Versammlung in Znaim, die 

ich Dir des Kuriosens halber einsende, weil Du auf derselben gleichfalls als Dr. Johann 

Redlich figurierst. (…) – Montag findet in Brünn eine Versammlung stat unter Vorsitze von 
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d´Elvert, ich habe aber eigentlich keine grosse Lust hinzufahren, du, wie gesagt, die 

Verbindungen sehr unsicher sind. Viel wird für mich ohnehin nicht herausschauen.  

Das Deutschtum Gödings wird auf ein Minimum reduziert werden, da vor allen die 

Geschäftsleute mit den neuen Machthabern gehen werden. – Wenn sich auch die Weitere 

Übergabe hoffentlich in Ruhe abspielen wird, so geht doch ein Stück Herz verloren, das 

kommst Du wohl denken und begreifen, viel schöne Pläne, die ich für die Zukunft gehabt 

habe,  sind nun begraben und bleiben unausführbar.“261 

V dalším dopise napsaném o dva dny později líčí napjatou atmosféru v Holíči: 

„Heute Nacht gab es in Holics arge Plünderungen Heimkehrende trunkene Soldaten sich 

die Urheber derselben, an denem auch einzelne Elemente aus der heimischen slowakischen 

Bevölkerung beteiligt waren. Es wurden sämtliche jüdische Geschäfte vollständig 

ausgeraubt, den Leuten wurde auch das letzte Stückchen Hab und Gut weggenomen. Bei 

einem grossen Teil der Häuser, wo Juden wohnen, sind die Fensterscheiben alle 

eingeschagen.“262 Situace na Slovensku byla obzvláště vyhrocená – protižidovské pogromy 

se nevyhnuly ani rodině Redlichů, neboť jejich statek v Brezině patřící hodonínskému 

cukrovaru se stal obětí drancování. Tomuto řádění rozvášněného lidu museli udělat přítrž 

přivolaní četníci z Hodonína.263 Hodonínští Židé se cítili nastalou situací natolik 

znepokojení, že již 3. listopadu dorazila židovská deputace v čele s předsedou továrníkem 

Fritzem Franklem ke slyšení k vládnímu komisaři Krajíčkovi, aby vyslovili plnou podporu 

novému státu a požádali o ochranu.264 4. listopadu 1918 vyvěšené plakáty veřejně oznámily 

rezignaci Friedricha Redlicha na post starosty, jímž se s okamžitou platností stal                     

JUDr. Eduard Krajíček. Nový stát měl problém především s připojením Slovenska, kde 

především Maďaři dělali neustálé potíže. Jako pomoc pro zklidnění napjaté atmosféry 

v Holíči dorazil na popud Národního výboru regiment 25. infanterie se sto dvaceti vojáky. 

Fritz ve svém dopise dále píše: „Hier in Göding herrscht vollkommene Ruhe, heute wurden 

alle deutschen Firmentafeln entfernt, resp. wurden überstrichen. In einigen Tagen wird in 

Göding keine deutsche Aufschrift mehr existieren, sie wollen bis zum 8. November alles 

fertighaben. An die Übergabe der Gemeinde wird gearbeitet und ich dürfte morgen das 

Protokoll über die gesamten Wertpapiere und Effekten unterschreiben können. Die 

Tschechen sind sehr ungehalten, dass die Stadtgemeinde Göding ohne Sparkassa K 600000 
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Kriegsanleihe gezeichnet hat, aber was konnte man seiner Zeit tun.“265 Friedrich Redlich se 

po svém odstoupení stal terčem kritiky. Kvůli jeho válečnému nadšení mu byly dávány za 

vinu válečné městské půjčky. Fritz tedy začátkem listopadu poslal děti do Vídně a nakonec 

tam rovněž odcestoval. Manželka Emmy se po psychické stránce necítila zrovna nejlépe.266 

Rodina se i s Josefem vrátila do Hodonína před vánočními svátky. Josef ve svém deníku na 

cestu vzpomíná: „(…) in mühseliger Fahrt dritter Klasse in total überfülltem Zug, in den wir 

in Lundenburg nur durch Protektion hineingelangten, heimgekehrt von Göding: die Hinfahrt 

dauerte sechst Stunden! In Göding selbst Fritzens Stimmung deprimiert: er kann die 

Tschechenherrschaft – jetzt durch italienische Offiziere und Soldaten unterstützt – nicht so 

leicht in sich überwinden. Auch drücken ihn die Verluste der Wirtschaft – gepünderte Höfe! 

– in der Slowakei sehr.“267  Tím však problémy neskončily, během listopadové revize roku 

1919 došlo ke zjištění finančních nesrovnalostí v městském hospodaření ve výši přesahující 

219000 Kčs a na Friedricha padlo obvinění – podobně se tomu stalo i u pohledávky 400000 

Kčs za neupotřebený dieselový motor zakoupený pro elektrárnu 14. června 1918. Zemský 

výbor rozhodl, že Redlich tak o koupi rozhodl na základě vlastního rozhodnutí a měl by tedy 

pohledávku uhradit. Fritz nařčení odmítl a požadoval uhrazení až po rozhodnutí soudu. 

Soudní spor se táhl dlouho a bezesporu měl nemalý podíl na Friedrichově zhoršujícím se 

psychickém i fyzickém zdraví. Zdá se, že vzhledem k brzkému úmrtí spor nakonec zůstal 

nedořešen.268  

Poslední tři roky Friedrichova života rozhodně nepatřily ke šťastným. Tvrdou ránou 

osudu pro celou rodinu byla smrt teprve čtrnáctiletého syna Viléma 9. června 1919.269 S tím 

souviselo i zhoršení psychického zdraví Emmy Redlichové. Pravděpodobně pod tíhou všech 

událostí se Fritz rozhodl pro nečekaný krok – 3. června 1919 se nechal v Schottenkirche 

pokřtít.270 Jeho duševní vývoj měl ale evidentně dlouhodobější vývoj, jak to dokazuje 

Josefův komentář z února 1918: „Heute Abend Fritz bei mir. Mein Gespräch mit ihm hat 

mich tief ergriffen. Er sagte mir, sein einziger Wunsch zu seinem 50. Geburtstag sei, dass er 

vorher sich der Taufe durch einen katholischen Priester unterziehe. Er habe das 

tiefstinnerliche Bedürfnis danach, der christkatholischen Gemeinschaft anzugehören. Er sei 

durchdrungen von der Gewissheit, für den Rest seines Lebens wahren Seelenfrieden darin zu 
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finden.“271 Tento krok rozhodně nebyl ojedinělý – již v roce 1917 přestoupil ke katolicismu 

jeho nejstarší syn Adolf. Dcery Lisbeth, Hertha a Alma se pro tento krok rozhodly v roce 

1921.272 Josef ani manželka Emmy ke křtu nepřistoupili.  

V Hodoníně mezitím došlo k uzavření německé reálky i redukci německého 

obyvatelstva. Jako vyvrcholení všech sporů, s kterými se musela mladá Československá 

republika potýkat, bychom mohli vnímat prosincovou generální stávku dělníků z roku 1920, 

mezi jejíž centra patřil i industriálně založený Hodonín. Dělníci nebyli spokojeni s novou 

vládou, a tak se rozhodli pro zorganizování vlastního puče, jenž byl sice potlačen, ale vedl 

nakonec v roce 1921 ke vzniku komunistické strany – od tohoto roku měli komunisté 

v Hodoníně díky početné komunitě dělníků silnou pozici.273 Friedrich Redlich tuto dobu 

těžce nesl a většinu času strávil na cestách mezi Vídní a Mariánskými Lázněmi, kde s ním 

kvůli jeho podlomenému zdraví často trávil čas i bratr Josef. Naposledy v Mariánských 

Lázních oslavil své narozeniny v kolektivu celé rodiny 18. června 1921.274 Rodinná idyla 

ovšem zcela vyprchala, manželka Emmy byla stále nepříčetnější, vážným důvodem pro to 

byl i vztah Friedricha s jeho sekretářkou Marií Weihmann, který nakonec vyústil až 

v definitivní manželskou kolizi, kdy Fritz vážně uvažoval o rozchodu. Josef ve svých 

pamětech zmiňuje, že se mu Fritz přiznal, že Emmy nikdy nemiloval a vzal si ji čistě kvůli 

majetku, neboť se to očekávalo. Rozvodových záležitostí se měl ujmout Josef, ale nedošlo 

k nim z důvodu nečekané srdeční mrtvice, jež zastihla Fritze v pondělí ráno při koupeli 10. 

listopadu 1921.275 Ihned k němu byl přivolán lékař, který konstatoval, že jeho zdravotní stav 

je velmi vážný. Fritze uložili na lůžko a lékař mu musel dát injekci morfia. Péče se i přes 

všechny rozpory ujala manželka, dostavila se i Marie. Poté, co se Josef dozvěděl o bratrově 

zhoršujícím se stavu, dorazil se synem i přes protesty Emmy do Hodonína. Josef u lůžka 

s Friedrichem trávil zbytek času, přičemž se dochoval tento velmi osobní rozhovor: 

„Liebster Josef, ich glaube, ich habe gerade noch rechtzeitig vor Torschluss einsehen 

gelernt, wie unnütz mein Leben für mich gewesen ist. Ich habe mich von dem Zank und der 

Lieblosigkeit in meinem Hause förmlich in die Geschäfte geflüchtet, habe immer nur 

gearbeitet und jetzt geht´s nicht mehr. (…) In meinem Hause ist eine Mafia gegen mich, (…). 

Weisst du, ich glaube , ich kam noch vor Torschluss zurecht. Ich werde zur Erholung in den 
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Süden gehen, aber nur mit Frau Weihmann. Ich will Emmy nicht sehen. Ich bin fest 

entschlossen, mein Leben ganz avers einzurichten. Ich kann nicht mehr so fortleben wie 

bisher. (…) Ich will allein leben. Von den Kindern habe ich nichts, die hat sie ganz gegen 

mich gewendet.“276 Friedrich i přes částečné zlepšení zdravotního stavu nakonec ve věku 

padesáti tří let zemřel ve svém hodonínském domě v úterních dopoledních hodinách                  

15. listopadu 1921.277 Ve vídeňském Neue Freie Pressese se 17. listopadu objevilo 

prohlášení: „Emmy Redlich geb. Taussig im eigenen Namen, sowie in Namen ihrer Kinder 

und sämtlicher Verwandten und Bekannten die tiefberübende Nachricht von Hinscheiden 

ihres unvergesslichen, gütigen Gatten, des Herrn Dr. h. c. Fritz Redlich, Präsidenten der 

Aktiengesellschaft für Zuckerindustrie etc. ehemaligen Bürgermeisters der Stadt Göding, 

welcher am 15. November 1921 im 54 Lebensjahre nach kurzem Leiden selig in dem Herrn 

entschlafen ist. Über ausdrücklichen Wunsch des  geliebten Verstorbenen findet das 

Begräbnis in Göding statt.“278 Pohřbu konaného v pátek 18. listopadu ve 14 hodin                        

v hodonínském farním kostele sv. Vavřince se ujal olomoucký arcibiskup Antonín Cyril 

Stojan. Josef Redlich obdržel na sto šedesát kondolencí.279 Fritz byl pohřben na své 

výslovné přání v rodném Hodoníně na městském hřbitově po boku ostatních starostů. Není 

pochyb, že měl Friedrich k městu velmi vřelý vztah a záleželo mu na jeho rozvoji. Důkazem 

může být i to, že ve své závěti zanechal dvacet tisíc korun na pomoc chudým a potřebným              

a Emmy dokonce iniciovala založení nadace Dr. Bedřicha Redlicha.280 Přesto jeho osobnost 

stále zůstávala trnem v oku českému vedení města – v té době již komunistický tisk si 

dokonce neodpustil velmi hrubé komentáře jako: „(…) arcibiskup Stojan, který vypadal, 

jako kdyby měl ještě několik kaplánků schovaných pod ornátem, tak byl tlustý.“ 281 či „Teď 

ovšem bude s ostatními na hřbitově. Smrt vyrovná třídní protivy až na to, že hroby chudáků 

spíše padnou zapomenutí, poněvadž pozůstalí nemají na pomníky, kterého se Redlichovi jistě 

dostane.“282 

 Po smrti Fritze Redlicha se rodové impérium rozpadlo a hodonínské podniky se 

dostaly pod správu města. Josef popisuje, že v rodině vládlo napětí a s Emmy ani jejími 

dcerami neudržoval nadále kontakt. Marie Weihmann se následně stala jeho osobní 
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asistentkou. Emmy se i s dcerami odstěhovala natrvalo do Vídně. 283  Fritzův syn                        

Dr. jur. Adolf Guido Redlich absolvoval stejně jako strýc Josef právnická studia na 

Vídeňské univerzitě a ve Vídni působil jako advokát. Žil společně s manželkou Margarethe 

Karpeles ve čtvrtém vídeňském obvodě v ulici Plösslgasse 4, odkud se jim 13. března 1938 

podařilo před nacisty uprchnout do Anglie a následně Spojených států. Jeho majetek                     

i pozůstalost po Fritzovi Redlichovi byla nacisty zabavena. Působil nadále jako právník 

v New Yorku, kde si také změnil jméno na Adolphus G. Redley. Zemřel ve věku osmdesáti 

dvou let při dovolené v Benátkách 19. září 1981. Pohřben je ve Švýcarsku ve městě 

Lausanne.284 Dcera Lisbeth se roku 1924 provdala ve Vídni za bankovního úředníka 

Stephana Gotthilfa von Miskolcz, syna nobilitovaného rakouského architekta Ernsta 

Gotthilfta von Miskolcz a autora hodonínské radnice. Před nacisty roku 1938 uprchli do 

Anglie, kde si změnili jméno na Glanville a od této doby se psala jako Elisabeth Glanville-

Redlich. Zemřela ve Vídni ve věku osmdesáti dvou let 19. prosince 1983 a pohřbena je na 

hřbitově v Hietzingu.285 Díky jejím potomkům se dostala darovaná partitura Písně o zemi do 

rukou holandského muzikologa Joopa Stama.286 Hertha Redlich se roku 1925 provdala ve 

Vídni za Eugena Soóse. Zemřela ve věku padesáti let ve Vídni na tuberkulózu 9. března 

1953, pohřbena je v Hietzingu.287 Alma se provdala v roce 1927 za Ericha Georga 

Eisenbergera, zemřela však roku 1941 ve věku třiceti sedmi let při nacistickém ataku 

v židovském ghettu v Lodži.288 Manželka Emmy Redlich bydlela ve Vídni. 15. března 1938 

se s dcerou Almou a jejím manželem dostala do Curychu. Následně byla zajata                       

a deportována s dcerou do ghetta v Lodži. Holocaust se jí sice podařilo přežít, ale zemřela 

osamocena ve Vídni ve věku osmdesáti pěti let 6. března 1962 – pohřbena je rovněž na 

hřbitově v Hietzingu.289 V koncentračním táboře rovněž skončila sestra Friedricha a Josefa, 

Irene, provdaná za továrníka Paula Hellmanna – zemřela v Osvětimi ve věku jednašedesáti 

let 6. března 1944.290  

Následující generace Hodoňanů se snažily rodinu Redlichů i ostatní vlivné židovské 

rodiny vytlačit z dějin města. Masarykovští historikové v nich viděli germanizátory                     
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a ztělesnění všeho špatného na habsburské monarchii, socialističtí je považovali za 

kapitalistické vykořisťovatele dělnické třídy. Není divu, že sto let pokroucené interpretace 

zanechalo na Hodoňanech stopy. Většina dnešních obyvatel vnímá město jako bezvýznamné 

a nemá ponětí o jeho mimořádném vzestupu v průběhu industriálního rozvoje 19. století. 

V podobném stavu jako zanedbaný hrob posledního rakouského starosty setrvávala i jejich 

rodinná vila, která po odchodu Redlichů z Hodonína sloužila ředitelství cukrovaru. Přestože 

vila, která ve své době budila nemalou pozornost, dokázala vzhledem k jejímu stálému 

využívání správou cukrovaru přečkat bombardování města na sklonku druhé světové války               

i dobu komunismu a nepatřila ke zcela zdevastovaným objektům, na počátku nového století 

se stala rukojmím politických machinací mezi místními podnikateli a vedením města, jejímž 

výsledkem byla zcela barbarská demolice v roce 2005. O záchranu objektu neusilovalo 

pouze několik hodonínských patriotů, nýbrž i intelektuální elity napříč společenským 

spektrem. Dne 15. ledna 2004 muzikolog a publicista Zdeněk Mahler adresoval městu 

Hodonín dopis: „Vážení přátelé, doslechl jsem se, že historická vila rodu Redlichových 

v Hodoníně byla demoličním dekretem odsouzena k zániku. Nemohu toto rozhodnutí 

považovat za šťastné a prozíravé. Odkazuji nejen na dávnou dobu, kdy z asanační nutnosti 

bylo město připraveno o skromný, leč velevýznamný domek Tomáše G. Masaryka… 

Především se dovolávám toho, že v případě aktuálně ohrožené vily všichni dobře víme, že 

měla jako dějiště pro rozkvět a reputaci Hodonína vpravdě klíčový význam – stačí odkázat 

na průkopnickou, hospodářskou, politickou i mecenášskou roli členů Redlichova rodu – 

vzpomeňme koneckonců i na zdejší hostování těch, kdo svým dílem uvedli Hodonín do 

kulturního povědomí státu ba Evropy – m. j. na pobyty skladatele Gustava Mahlera. Prosím, 

aby pravomocní činitelé zvážili všechny možnosti, jak tuto památku uchovat a oživit.“291 

Političtí představitelé ani majitelé zprivatizované vily, rodina Ďurinova ze Bzence, se však 

těmito argumenty nenechali přesvědčit a poslední památku, která spojovala město s jeho 

nejvýznamnějším historickým obdobím, hodili všanc svým mocenským choutkám. Jako by 

ani po sto letech od úmrtí Friedricha Redlicha nevyprchala zášť vůči této rodině a bylo 

potřeba s jejím odkazem definitivně skoncovat. I po jedenácti letech od zbourání vily se 

stále vede diskuze ohledně jejich odkazu, a zda toto zbourání neskrývalo i jiné důvody – 

řekněme symbolické. Vymazáním Redlichů z paměti Hodonína zanikla i představa 

německého Hodonína a demolice jejich domu, za dob monarchie uznávaného střediska 

vídeňské kultury v regionu, posloužila jako symbolické gesto. Dnešní město Hodonín má do 
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onoho německého Hodonína přelomu 19. a 20. století velmi daleko – výstavní domy 

patricijů na dřívější Ringgasse byly během české vlády nad městem přebudovány, když 

došlo k odstranění jejich štukových fasád. Stejně tak byl zpečetěn osud hodonínského 

cukrovaru, na jehož místě vyrostlo nové obrovské nákupní centrum. Došlo k přetrhání 

dřívějších velmi úzkých vazeb na Rakousko. Význam Hodonína bezesporu upadl a dnes je 

průměrným ospalým hraničním městem s vysokým procentem nezaměstnaných, ze kterého 

se snaží co nejvíce lidí odstěhovat. Vytvoření Československa a konceptu čechoslovakismu 

nepřineslo regionu z dlouhodobé perspektivy zdaleka nic pozitivního, ba naopak narušením 

původních vazeb mezi česky a německy hovořícím obyvatelstvem zapříčinilo postupný 

úpadek celého dříve prosperujícího jihomoravského pohraničí.        
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3. 
JOSEF REDLICH jako monarchista  

 „Er glaubt an Österreich, hofft auf Österreich, will Österreich und weiss, wie man 
Österreich wieder ermöglichen könnte…“292   

HERMANN BAHR 

„Wir alle hatten Tränen in den Augen, zumal Gayer293 und Banhans294 waren tief bewegt, 

auch in Wiesers295 Augen standen Tränen. Ich empfand die ganze Szene fast wie eine 

physische Pein: als wir durch den Vorsaal gingen, sagte ich zu zwei Ministerkollegen: Nun 

ist das alte schwarzgelbe Österreich für immer tot,“296 popisuje Josef dojmy z abdikace 

císaře Karla 11. listopadu 1918. Tento jeho komentář naprosto vystihuje atmosféru 

vídeňského dvora během posledních dnů existence Rakouska-Uherska. Zároveň si ovšem 

nemůžeme nepoložit otázku, kým ve skutečnosti vlastně Josef Redlich byl? Máme ho 

považovat za stoupence liberalismu či sympatizanta zkostnatělého starého režimu, případně 

německého nacionála? A jak on sám sebe vůbec vnímal? 

Již v první kapitole jsem nastínil, v jaké situaci se vzhledem k nacionálním rozporům 

ocitli Židé. Josef o sobě napsal: „Ich fühlte mich als Österreicher und daher wollte war ich 

im Grunde kaiserlich gesinnt, ich fühlte mich als Mährer und deshalb wolte ich auf unsere 

Moravi und Slowaken nichts kommen lassen.“297 Josef Redlich se narodil do doby 

překotných změn. Revoluce v roce 1848 představila liberální teze, které se podařilo 

v rakouské společnosti naplno prosadit během šedesátých let – tato doba, označovaná jako 

gründerská, přinesla nebývalou hospodářskou konjunkturu vystřídanou však nečekaným 

ekonomickým krachem, snad vůbec prvním v dějinách, jenž měl globální charakter a postihl 

všechna odvětví lidské činnosti. I když ideály politického i ekonomického liberalismu stály 

za výrazným vzestupem společnosti a dokázaly tuto společnost posunout vpřed, ukázaly se 

jako nestabilní a dlouhodobě těžko udržitelné. V době Josefova narození habsburskému 

soustátí vládl již po dvacet let císař František Josef. S přibývajícími léty se osobnost 
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monarchy těšila u veřejnosti stále větší a větší popularitě, byl to právě císař, kdo svými 

konzistentními názory udržoval říši pohromadě. „Kaiser Franz Joseph hat, wenn auch in 

sehr verschiedenartigen Verfassungsformen, bis zu seinem Ende für sich die uralte 

Vorstellung von dem Herrscher festgehalten, dessen Wille jederzeit sich als stärkste 

politische Kraft innerhalb seines Reiches geltend macht. Franz Joseph ist in der Tat nie ein 

Schattenkaiser gewesen: er blieb bis zum Tage, da der Weltkrieg begann, der letzte 

entscheidende Wille in seinem weiten Reiche,“298 stojí v Redlichově biografii věnované 

císaři a zároveň dodává, že František Josef byl bezesporu posledním monarchou staré školy. 

Valnou část života prožil pod vládou tohoto muže, těžko bychom mohli uvěřit, že Josef či 

kdokoliv jiný v Rakousku mohl zůstat nepoznamenán silou osobnosti Františka Josefa. 

Vztah Josefa k císaři byl vztahem ryze osobním, skrze jeho osobu se reflektoval jeho vztah 

k vlasti i sobě samotnému. Monarcha představoval záruku staletých hodnot, hodnot, které tu 

byly již před jeho narozením a měly být i po jeho smrti – osobnost Františka Josefa byla 

hmatatelným ztělesněním tohoto systému.  

Redlichův přítel dramatik Hugo von Hofmannsthal o něm jednou uvedl:  „Er fühlt 

aus voller Seele für Österreich und empfindet mehr als die meisten andern österreichischen 

Politiker den Niedergang unseres Staates.“299 Přičemž sám Josef nám v následujícím 

komentáři předkládá jeho vlastní postoj: „Ich wurde mir bei allen meinen Arbeiten mehr und 

mehr darüber klar, dass ich, um das alte Österreich – Völker und Länder – zu beschreiben, 

keinen besseren Ausgangs- und Stützpunkt finden könnte als mein eigenes Leben, das ohne 

das Wesen des alten Reiches und des Lebens seiner Bevölkerung gar nicht dankbar wäre. So 

innig ist mein äusseres Schicksal und meine innere Entwicklung mit allem dem  verwachsen, 

was Österreich, das grosse Vaterland, ausmachte und bedeutete.“300 Právě Josef díky svým 

židovským kořenům mohl dokonale popsat tento vztah. Pocházel z rodiny patřící sice 

k poměrně malé komunitě, ta však měla v sídelním městě stěžejní vliv. Ačkoliv Židé velmi 

těžili z ideálů liberalismu a stali se jeho nejhlasitějšími podporovateli, uvědomovali si 

podstatu monarchie a jaké záruky jim skýtá osoba císaře. Tento vztah mezi movitými 

asimilovanými židovskými rodinami a císařským domem byl vzájemný, neboť právě ony se 

dokázaly nejlépe ztotožnit s ideou nadnárodnostního Rakouska a dlouhodobě se snažili tuto 

myšlenku podporovat. Opět se tak dostáváme k otázce, kým vlastně Josef Redlich byl? 

Odpověď na tuto otázku se budu snažit najít v této kapitole.  
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3.1. Akademická činnost a první pobyt ve Spojených státech amerických    
 

Krátce po třetí hodině odpolední 1. září 1908 vyrazil po trati Wiener Neustadt, Ödenburg              

a Gross-Kanizsa vlak z vídeňského Westbahnohfu směřující na Balkán. Josef se 

v doprovodu kolegy Dr. jur. Hanse Patzauera vydal jako člen parlamentního Výboru pro 

bosenské záležitosti na šestidenní expedici po Chorvatsku a Bosně s cílem zmapovat 

politickou situaci.301 Oblast Bosny a Hercegoviny od roku 1878, poté co proběhla východní 

krize a navazující Berlínský kongres, náležela pod správu Rakouska-Uherska – tato správa 

byla ovšem pouze provizorní a působila jako neustálá roznětka vzájemných potyček mezi 

Rakouskem a Srbskem, které nijak netajilo své záměry aspirovat na post Balkánské velmoci. 

Rakousko však bylo odhodláno zabránit naplnění těchto srbských ambicí.302 O půlnoci 

dorazila dvojice do Záhřebu, kde se ubytovala v hotelu Grand. Již následujícího dne se Josef 

setkal s vůdčími elitami Chorvatů, zejména historikem prof. Đuro Šurminem a Dr. Dušanem 

Popovičem. Jak se od nich dozvěděl, Chorvaté i poté, co proběhlo uhersko-chorvatské 

vyrovnání, rozhodně nebyli spokojeni s nastolenými podmínkami, z nichž nejvíce 

profitovalo Uhersko. Maďaři nejen že nadále omezovali volební právo, ale přímo 

terorizovali místní obyvatelstvo. Maďarizace obyvatelstva byla značná, vliv měli především 

na základní a střední školství. I po finanční stránce Maďaři Chorvaty neustále využívali. 

Tento útlak vytvářel u Chorvatů prosrbské smýšlení, včetně snahy docílit jednotné 

jihoslovanské koalice. Kažopádně Josef si povšiml, že mezi Chorvaty a Srby kromě církevní 

orientace není zásadního rozdílu.303 Maďaři se sice v Chorvatsku snažili posílit vliv 

katolicismu, ale měli úspěch pouze u úřednictva a převážně městského obyvatelstva, na 

venkově fungovala i nadále smíšená chorvatsko-srbská manželství a právě venkov měl pro 

politickou situaci na Balkáně rozhodující postavení. Je potřeba si uvědomit, že                              

v balkánských zemích hrálo stěžejní roli zemědělství a veškerý průmysl se tak orientoval na 

zpracování zemědělských produktů. Oproti Předlitavsku tak šlo o industriálně zaostalý 

region, kde i na počátku 20. století převládalo konzervativní smýšlení spjaté s náboženstvím 

a klanovou příslušností – krevní msta místnímu obyvatelstvu rozhodně nebyla cizí.304 V roce 

1908 proběhla Chorvatskem aféra s Djorde Nastićem a šířením prosrbské agitační brožury 
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s účelem osvobození jihoslovanů. Zabránit vytvoření jihoslovanské koalice a rozbít 

chorvatsko-srbské přátelství měl za cíl i uherský ministr Ferenc Kossuth s plánem vytvoření 

chorvatsko-uherského finančního vyrovnání, touto snahou se však měla pouze umlčet 

oficiální chorvatská vláda s úřednictvem.305 

O půl sedmé ráno 4. září po jízdě nočním lůžkovým vlakem se Josef dostal do 

lázeňského města nedaleko Sarajeva, Ilidži. „Besichtigung der Čaršija und des Bezistan, in 

dem ich zum ersten Mal den wirklichen Orient sehe. Prachtvoll die Djamia Begova 

(Moschee). Seltsame Gestalten der Türken, die sich da waschen an einem mächtigen 

Brunnen! Zahllose Läden und Werkstätten. Hier merkt man den Faden, der von den Tagen 

der Erzväter und von Damaskus bis in unsere Tage und nach Österreichisch Bosnien 

führt,“306 popisuje své první dojmy z návštěvy Bosny. 5. září se přesunul do nedalekého 

Sarajeva, kde se setkal s místním komisařem i místostarostou. V případě Bosny byla situace 

snad ještě komplikovanější než v Chorvatsku – kromě silné srbské komunity shromážděné 

kolem sarajevského milionáře Jeftanoviće se v ní nacházelo vysoké procento muslimských 

věřících. Jak Josef poznamenává, oba političtí zřízenci i další představitelé místní elity se 

vyjádřili pro německou správu regionu. Země podle nich navíc ještě ani nebyla připravena 

pro přijetí ústavy, stejně jako autonomie, přijetí cyrilice a církevní autonomie pro místní 

Srby by jen značně vyostřily nacionální vášně u většiny obyvatelstva.307 Josef si rovněž 

povšiml nespokojenosti provinčního úřednictva příliš vzdáleného od Vídně: „Sehr oft haben 

die Beamten hier das Gefühl, dass sie auf einem vergessenen Posten stehen.“308 Znechucené 

úřednictvo, slabá lokální vláda a přílišná vzdálenost od sídelního města monarchie 

podkopávala snahy Rakušanů si tuto oblast dlouhodobě udržet. Navíc se Srbům podařilo 

zradikalizovat mládež a získali na svou stranu i muslimské obyvatelstvo.  

Josef se 6. září vrátil zpět do Vídně, odkud absolvoval cestu na zemský sněm do 

Brna a následně do Budapeště, kde všude podal zprávu o své cestě.309 Po vypuknutí 

mladoturecké revoluce se z područí Osmanské říše vymanilo Bulharsko, prohlášené 16. září 

za konstituční monarchii. Tato nečekaná událost změnila doposavadní smýšlení vídeňské 

vlády i veřejnosti. Zatímco Rusko bylo zaneprázdněno politickými změnami, Rakušané se 

rozhodli využít nastalého zmatku a jednat – 6. října anektovali Bosnu a Hercegovinu. 

František Josef a jeho poradci měli konečně důvod k radosti, že se jim po množství 
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prohraných válek podařilo docílit územních zisků. Srbové se ovšem nehodlali s touto akcí 

smířit a jejich pozice posílila, když se za ně postavil jejich patron, ruský car. Dozvuky 

tohoto mezinárodního konfliktu bylo slyšet až v Berlíně, který Rakušany podpořil. Na 

základě německé podpory bylo Rusko donuceno apelovat na Srby s rezignací a definitivním 

uznáním anexe. Roku 1908 si velmoci sice válku ještě nepřály, ale diplomatické vztahy mezi 

Vídní a Petrohradem skončily touto akcí jednoznačně u bodu mrazu.310  

Josef Redlich se tématu obsazení Bosny jako poslanec velmi věnoval, částečně                 

i z důvodu udržování kontaktu s tehdejším rakouským ministrem zahraničí, hrabětem 

Aehrenthalem. Pro své parlamentní vystoupení si připravil řeč, dodnes dochovanou v jeho 

pozůstalosti. Následujícího roku 11. dubna vyšel v deníku Pester Lloyd jeho článek Das 

europäische Gleichgewicht und die Annexionskrise. Balkánské a východní problematice se 

nadále věnoval ve svých článcích Die Orientkrise ze 14. února 1909 v Die Zeit a Britischer 

Imperialismus und die Orientfrage v Pester Lloyd z 25. prosince 1908.311 

Dne 15. srpna 1909 císař František Josef vydal v Bad Ischlu na doporučení ministra 

kultu a vyučování Karla von Stürgkha jmenovací dekret, jímž obdržel mimořádný profesor          

a soukromý docent Vídeňské univerzity Josef Redlich titul řádného profesora ústavního                

a správního práva na vídeňské Vysoké škole technické (Technische Hoschschule, dnešní 

Technische Universität). 22. srpna bylo jmenování ministerstvem potvrzeno a od 1. října, 

tedy nového akademického roku 1909/10, začal Josef na této vysoké škole skutečně 

vyučovat.312 Z dochovaného harmonogramu univerzitních přednášek a kurzů vyplývá, že na 

škole začal přednášet v zimním semestru 1909 základy ústavního práva, přičemž tento kurz 

tvořil stabilní rámec jeho univerzitních přednášek až do sklonku monarchie. Součástí jeho 

přednáškového spektra se stalo i veřejné a soukromé pojišťovací právo, právo železniční 

dopravy nebo stavební právo.313 Od roku 1910 získal pozici člena komise státních zkoušek 

pro pojišťovací matematiky a geodety. A dalšího roku přišlo jmenování do císařské komise 

k podpoře správní reformy (Kaiserliche Kommision zur Förderung der 

Verwaltungsreform).314 Na základě práce v této komisi přednesl ve sněmovně 26. října 1911 

řeč, následně vydanou v tištěné podobě pod názvem Zustand und Reform der 

österreichischen Verwaltung. Oficiální zpráva o výsledcích komise vyšla o dva roky později 
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v titulu Bericht des Mitgliedes der Kommision zur Förderung der Verwaltungsreform                 

Prof. Dr. Josef Redlich über die Entwicklung und den gegenwärtigen Stand der 

österreichischen Finanzverwaltung sowie Vorschläge der Kommision zur Reform dieser 

Verwaltung.315 18. října téhož roku své názory shrnul do studie Financial Reform in Austria 

publikované v mezinárodním periodiku The Economist. Pro noviny Die Zeit zveřejnil již 21. 

ledna 1912 článek Die Finanzen eines Musterlandes. Současně patřil mezi přispěvatele 

vědeckých periodik Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik a Jahrbuch für 

Gesetztgebung und Verwaltung.316 

Kromě menší studie Zustand und Reform der österreichischen Verwaltung vyšlo 

roku 1911 francouzské vydání jeho úspěšné habilitační práce Le Gouverment local en 

Angleterre (v Rakousku zveřejněné v roce 1901 jako Englische Lokalverwaltung). Přičemž 

již rok předtím vyšla v Lipsku jeho další kniha s názvem Das Wesen der österreichischen 

Kommunalverfassung věnovaná opětovně problematice obecní samosprávy.317 U příležitosti 

publikování této práce si Josef do svého deníku zapsal: Ich fühle immer mehr die innere 

Notwendigkeit, eine grosse literarische Arbeit zu unternehmen.“318 V té době se mu rodil 

v hlavě plán na velký badatelský projekt pojednávající o vzniku, historickém vývoji                     

a filosofickém zdůvodnění parlamentarismu. Dílo se mělo skládat ze dvou svazků, zatímco 

v prvním měl být objektivně popsán fenomén parlamentní vlády, včetně vzniku této ideje 

v Anglii, v druhém zamýšlel popsat jeho projevy naskrz Evropou i se zaměřením na mladý 

konstitucionalismus v Rusku nebo první ústavní projevy u balkánských států. Samozřejmě 

počítal i s exkurzem do anglické koloniální správy a vzniku amerického prezidentského 

systému. Tato myšlenka ho víceméně podpořila v záměru co nejdříve realizovat cestu do 

Spojených států, kde by se lépe obeznámil s fungováním tamějšího režimu a ačkoliv si již 

začal shromažďovat materiál, k sepsání práce, kromě zveřejnění několika novinových 

článků ve dvacátých letech, nakonec nedošlo – za změnou plánů nestálo nic jiného než 

vypuknutí první světové války.319   

Fascinace anglofonní kulturou se u Josefa projevila již během gymnaziálních let, 

ostatně jeho velmi dobrým přítelem se stal britský publicista a historik Robert William 

Seton-Watson. Coby mladý právník podnikl svoji první studijní cestu do Anglie během 

srpna a září 1894, kdy se seznámil s londýnskou fabiánskou společností. Další pobyt 
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v Anglii absolvoval v průběhu května a června 1899.320 Zkušenosti z anglických pobytů se 

mu hodily při psaní jeho dvou stěžejních děl věnujících se anglické samosprávě                           

a problematice fungování parlamentarismu. Tyto práce vzbudily u anglické i americké 

vědecké obce nemalou pozornost a o Redlicha se začal zajímat americký tisk New York 

Times či The American Political Science Review. První nabídku přednášet v Americe 

obdržel Josef již roku 1908. „Am 14. Mai erhielt ich ein Schreiben von Lowell aus Harvard, 

das mich neuerlich für ein Semester einladet: ich musste zunächst telegraphisch ablehnend 

antworten.“321 – pro opětovné odmítnutí pozvání v roce 1909 se Josef nerozhodoval snadno, 

ovšem zájmy ve Vídni se jevily přednější. V této době se chtěl věnovat především získání 

řádného profesorského titulu, stejně tak politická zaneprázdněnost v Říšské radě                      

a moravském zemském sněmu mu nedovolovala na delší čas opustit Rakousko. Ovšem po 

získání profesorské hodnosti v roce 1910 se již cítil připraven na cestu do Spojených států. 

Lawrence Lowell, rektor Harvardovy univerzity, Redlichovi sjednal čtyři přednášky 

v programu Godkin Lecture pro hostující přednášející. Vše bylo domluveno na začátek 

akademického roku 1910 – v úterý 15. září Redlich vyrazil Orient expresem z Vídně na 

cestu: „Heute vormittag 12 Uhr trete ich meine Reise nach den USA an. Fritz in seiner 

unbeschreiblischen Liebe und Güte hat mir mit einer prachtvollen Reisetasche noch ein 

rührendes Geschenk gemacht,“322 popisuje Josef svůj odjezd. Jeho první cesta ovšem 

nedopadla podle očekávání – Redlichovy přednášky o rakousko-uherském státním právu na 

University of Illinois zaznamenaly úspěch, ovšem 22. října měl autonehodu, jeho taxi se 

srazilo s projíždějící tramvají. Josef si ze srážky odnesl zlomená žebra a skončil v péči 

rodiny svého přítele Ludwiga Kotanyho v St. Louis v Missouri.323 Na odpočinek neměl 

příliš času, neboť se musel vydat na cestu do Washingtonu a následně přes Philadelphii do 

Bostonu, kde mu 31. října začínaly přednášky na Harvardu.324 USA opustil 8. listopadu, aby 

již 16. listopadu v šest hodin večer dorazil Orient expresem do Vídně.325 Redlich vzpomíná, 

že mimo jiné v New Yorku potkal Gustava Mahlera: „Ich bin einer der letzten Wiener 

gewesen, die ihn gesehen habe, den nicht war am 6. und 7 November in New Yourk bei ihm 

im Hotel,“326 který však po svém návratu do Vídně nečekaně zemřel 18. května 1911.  
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Po návratu ze Států Josefa nejvíce zaneprazdňovalo řešení balkánské krize                      

a vypuknutí válečného konfliktu mezi Osmanskou říší a balkánskými zeměmi. Začátkem 

listopadu 1912 absolvoval cestu do Srbska, kde se v Bělehradě setkal s předními vládními 

činiteli. Jako znalci balkánského prostředí se mu dostalo 24. srpna 1913 jmenování členem 

mezinárodní komise Carnegie Commission to inquire into the causes and conduct of Balkan 

wars.327 Hlavní podstata této komise, jejímž členem byl až do konce září 1913, složené 

z univerzitních profesorů a jiných prominentních osobností z Francie, Velké Británie, 

Spojených států, Německa, Rakouska a Ruska, ležela ve zmapování podmínek na Balkáně, 

z nichž se měl utvořit objektivní obraz tohoto konfliktu.328 Začátkem října se poté v Paříži 

pořádala velká konference, které se účastnil i Josef Redlich.329 

Podobně jako pro Josefa znamenala jeho americká cesta přínos a obohacení novými 

zkušenostmi i známostmi, na samotné Američany udělal Redlichův rozhled veliký dojem, 

proto se již od června 1913 Josef začal připravovat na další pobyt. V sedm hodin večer 

19. října 1913 vyrazil z Vídně na pozvání Carnegie Foundation for Advancement of 

Teaching, aby o půl deváté ráno 28. října připlul na německém zaoceánském parníku 

Kronprinzessin Caecilie do New Yorku.330 Po ubytování v luxusním Belmont Hotel se 

následující dva dny věnoval nejrůznějším schůzkám odehrávajících se v elitním privátním 

Harvard Club. Návštěva Josefa ve Spojených státech se zakládala převážně na získávání 

nových kontaktů, diskuzích s akademiky i politiky o právu a politické situaci v Evropě, 

většinu času tak vyplňovaly návštěvy banketů či privátních klubů.331 Od 30. října začal 

navštěvovat Kolumbijskou univerzitu, aby si vyslechl odborné přednášky z právní teorie, 

přičemž navázal mnoho kontaktů s místními profesory.332 5. listopadu navštívil New York 

Law School. Rektor Harvardu ho pozval k sobě, aby u něj nějaký čas pobyl – od 7. listopadu 

se Josef pohyboval v Bostonu, kde se účastnil na Boston University přednášky na téma 

výuky práva na amerických školách. Mezi 8. až 10. listopadem se pohyboval na Harvardově 

univerzitě.333 Do univerzitního města Ann Arbort dorazil 12. listopadu s cílem poznat 

Michiganskou univerzitu, na níž měl přednášku pro přibližně osm set posluchačů věnovanou 
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rasovým konfliktům a parlamentní vládě.334 O dva dny později již dorazil do Chicaga na 

Rockefellerem nově založenou Chicagskou univerzitu. 17. listopadu navštívil přítele 

Kotanyho v St. Louis, přičemž tuto návštěvu spojil s koncertem houslového virtuóza Jana 

Kubelíka, otce Rafaela Kubelíka. Následně se vydal přes Indianapolis do Washingtonu                

D. C., kam dorazil 19. listopadu – zde se setkal s Lordem Percym, synem vévody                       

z Northumberland z britského velvyslanectví, i s dcerou prezidenta Woodrow Wilsona, 

Eleanor Wilson. Se samotným prezidentem se osobně střetl v Bílém domě v deset hodin 

dopoledne 24. listopadu.335 Poté se vrátil zpět do New Yorku, kde od 2. do 4. prosince 

přednášel na Kolumbijské univerzitě. Před svým odjezdem stihl navštívit ještě Baltimore                

a Pennsylvánskou univerzitu.336 Kolem půlnoci 15. prosince se v New Yorku nalodil a na 

Štědrý den vlakem z Brém dorazil zpět do Vídně.337 Přestože se do Spojených států 

z důvodu vypuknutí válečného stavu nemohl vrátit, v kontaktu zůstal s Felixem 

Frankfurterem, známým americkým právníkem a později jeho kolegou na Harvardu. Do 

Ameriky odcestoval poté, co se po rozpadu Rakouska-Uherska stáhl z politického života                 

a přijal místo profesora na Harvardu.338 V roce 1914 vyšla jeho zpráva o americkém pobytu 

The Common Law and the Case Method in American University Law Schools, v níž 

srovnává americký právní systém, včetně výuky, s evropským kontinentálním a jednoznačně 

podporuje modernější americkou metodu praktické výuky.339   

Po návratu z Ameriky nastoupil v zimním semestru 1914 zpět na Vysokou školu 

technickou, kde bez přerušení přednášel až do roku 1920.340 Dne 15. září 1915 obdržel Josef 

od císaře jmenování řádným univerzitním profesorem právnické fakulty Vídeňské 

univerzity.341 Ačkoliv mu pracovní zaneprázdněnost neumožnila až do sklonku monarchie 

nastoupit na právnickou fakultu a začít regulérně přednášet, přesto očividně z uděleného 

titulu pociťoval nadšení a považoval to za jisté zadostiučinění: „In der heutigen Wiener 

Zeitung ist die a. h. Entschliessung publiziert, durch die mir der Titel eines ordentlichen 

Universitätsprofessors verliehen wird! Ich fühle mich längst schon ganz ordentlich!“342  
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3.2. Tavící kotel – Redlich, Aehrenthal a anexe Bosny a Hercegoviny 
 

Anexe Bosny a Hercegoviny v roce 1908 představovala mimořádný obrat ve 

vnitropolitických záležitostech habsburské říše a také v jejím následném mezinárodním 

politickém směřování. Samotnému obsazení však předcházelo více než půlstoletí 

historického vývoje evropských mezinárodních vztahů. Souvislosti bychom mohli 

vystopovat až do poloviny 19. století, do období Krymské války. V tomto mocenském 

konfliktu se snažilo carské Rusko využít slábnoucí moci Osmanské říše a prosadit své 

hegemonní ambice. Pro západní velmoci Británii a Francii však oslabená Osmanská říše 

představovala menší nebezpečí pro jejich koloniální záměry než vzmáhající se ruský kolos, 

proto se jednoznačně postavili na její stranu.343 Ruské impérium však počítalo s pomocí 

svého tehdejšího spojence, Rakouska, jemuž pomohlo potlačit maďarskou vzpouru v roce 

1849 a zkrotit pruskou ambicióznost následujícího roku. Car Mikuláš I. ovšem nečinnost 

svého spojence vnímal jako osobní zradu, neboť nový rakouský císař František Josef se 

navzdory očekávání konzervativního cara nejenom nepřipojil na stranu Rusů, nýbrž se 

rakouská diplomacie úmyslně snažila využít obtíží ruské armády, aby se jí podařilo ze 

vzniklého konfliktu co nejvíce vytěžit – rakouská vojska obsadila podunajská knížectví 

Valašsko a Moldávii a Vídeň následně usilovala o pozici arbitra celého sporu. Samozřejmě 

není na místě vinit Rakušany z vypočítavosti, neboť sami Rusové měli svými vojenskými 

manévry zneklidnit císařovy poradce. Přesto svou porážku přičítalo Rusko z velké míry 

nečinnosti Rakušanů. Výsledkem krymské války tak bezesporu bylo ochlazení přátelských 

vztahů mezi Petrohradem a Vídní, čímž skončily velkolepé plány vítězů nad Napoleonem                 

a kancléře Metternicha o svaté alianci a evropských arbitrech zaštítěných východními 

velmocemi Ruskem a Rakouskem. To, že se Habsburská říše více nezapojila do krymské 

války, mělo neblahé následky nejenom na rakousko-ruské vztahy, i v očích ostatních 

velmocí se zdiskreditovala a dřívější vítěz nad Napoleonem se tak postupně dostával na 

okraj velmocenského postavení.344  

Rakousko bez vlivných spojenců se velmi rychle dostávalo do mezinárodní izolace, 

jejíž důsledky byly patrné v neangažovanosti na koloniální politice a sérii vojenských                      

i diplomatických porážek v průběhu padesátých a šedesátých let 19. století. Tyto události 

přinesly pád absolutistického císařského režimu a nastolení konstitucionalismu pod 
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patronátem vídeňských liberálů. Jak již bylo uvedeno dříve, krach na vídeňské burze spjatý     

s rozkladem liberálního hnutí zapříčinil nárůst extrémismu v rakouské společnosti. 

Populistické strany využívaly sociálního a etnického pnutí k dosažení vlastních zájmů, 

úmyslně spory vyhrocovaly, avšak samy nenabízely žádné východisko kromě projevů 

násilí.345 Zoufalé vnitropolitické situace Podunajské monarchie se snažil využít kancléř 

Bismarck s cílem připoutat pevněji Rakousko k Německu. Pakt z roku 1879 měl stabilizovat 

poměry ve střední Evropě – německé císařství nemělo nejmenšího zájmu na rozpadu 

Rakouska-Uherska, stejně jako Anglie, pro niž byly nacionální problémy uprostřed Evropy 

těžko pochopitelné a víceméně se do nich nechtěla vměšovat. Od svazku s Rakouskem si 

Německo slibovalo podpoření plánu německé Mitteleuropy, tyto ambice německé vlády 

zesílily zejména po nástupu Viléma II. na císařský trůn.346 Největší obavy z německých 

plánů měla Francie, u níž hledali podporu představitelé menšinových národů uvnitř 

habsburské monarchie. V samotné monarchii sváděly ovšem jednotlivé frakce tvrdé boje                

o podobu státoprávního útvaru, neboť dualismus byl brán pouze jako dočasná verze. Na 

počátku nového století tak byla po Rusku druhá nejrozsáhlejší země Evropy zmítaná 

konfliktem upřednostňujícím dosavadní centralistické řešení (tento názor zastávali 

především politici z Vídně a jejího blízkého okolí, zvláště z Moravy), naopak představitelé 

alpských zemí přikláněli své sympatie k separatistickým tendencím Uher a namísto reálné 

unie se přikláněli k vytvoření pouhé personální, od čehož si slibovali hospodářské a s ním 

potažmo politické ozdravení samotného Rakouska.347 Je až obdivuhodné, že i přes vážné 

vnitřní problémy byl schopen celý kolos jednotné zahraniční politiky, čemuž může 

monarchie vděčit právě osobě panovníka. Císař František Josef byl bezesporu silnou 

osobností, která se těšila u všech kruhů velikého respektu, a s níž se muselo i v konstituční 

době počítat. Za důkaz, že se monarcha nespokojil pouze s reprezentativní rolí, ale aktivně 

se spolupodílel na politice říše, lze považovat jeho zainteresovanost mezinárodní scénou, již 

považoval za svou osobní doménu. František Josef si vždy vybíral ministry zahraničí dle 

loajálnosti ke koruně, u nichž si mohl být jist, že budou akceptovat jeho připomínky. 

Povětšinou se jednalo o cizince, převážně Němce z Říše či příslušníky uherského státu 

nedůvěřující předlitavským politikům. Je fascinující, že i v době konstituce panovník 

pěstoval kabinetní politiku čistě metternichovského duchu, při níž o svých krocích nemusel 

vůbec informovat parlament. Zahraniční politika Rakouska-Uherska se tak i nadále vedla ve 
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starém dynastickém řádu, díky čemuž byla zachována alespoň navenek stabilita celého 

soustátí. Lpěním na konzervativních zásadách císař v tomto případě bral na svá bedra 

zodpovědnost nad svými národy, chránící je před zájmy jejich vlastních politiků – císařská 

politika tak usilovala o nezávislé řešení mezinárodních problémů na národních 

společnostech.348  

Další politické události jako uzavření Srdečné dohody mezi Francií a Británií v roce 

1904 či britsko-ruská dohoda z roku 1907 zpečetily vytvoření mocenských bloků a ještě více 

připoutaly Rakousko s Německem k sobě.349 Bosenská anexe měla znamenat podstatný 

milník v historii evropských mezinárodních vztahů, neboť stála u počátku všech problémů, 

které nakonec vyvrcholily vypuknutím první světové války. Podnět bychom však neměli 

hledat u Rakouska, nýbrž v Rusku. Bosna a Hercegovina náležela rakouské provizorní 

správě od doby Berlínského kongresu. Rakouský císař si tímto kompenzoval své porážky        

a ztrátu četných území z dob svého mládí. Již dříve bylo zmíněno, že vzhledem 

k nedostatečným finančním prostředkům kromě několika výkřiků nemohlo Rakousko 

praktikovat aktivní koloniální politiku a pokud se chtělo i nadále udržet ve svazku pěti 

velmocí, muselo určitým směrem expandovat. Jedinou možnou cestu spatřovalo 

v balkánských zemích upadající Osmanské říše. Zde však naráželo na zájmy ruského 

impéria, jehož hlavním mluvčím se stalo roku 1878 ustanovené Srbské království. Srbové 

snili svůj sen o ovládnutí Balkánu a zřízení velkého státu složeného ze slovanských zemí. 

Podstatný význam zde hrál i přístup k moři, který vnitrozemské Srbsko nemělo. Vídeň však 

rozhodně neměla zájem na tom, aby Srbové získali přístup k námořním obchodním trasám                

a sestavili vlastní obchodní i válečnou flotilu. Stejně tak i Německo mělo na Balkáně své 

vlastní zájmy – tím je míněna výstavba kolosálního projektu Bagdádské dráhy – proto pro 

ně jedinou možnou záruku zachování stability v dané oblasti představovala trvalá hegemonie 

Rakouska.350 Mezi Vídní a Petrohradem došlo na přelomu století k podpisu několika smluv 

o zachování statu quo na Balkáně. Ovšem ruský car Mikuláš II. posílen francouzským                    

i britským spojenectví začal usilovat o mezinárodní uznání práva průjezdu ruských 

válečných lodí přes úžiny Bospor a Dardanely. Souhlas Vídně si chtěl opatřit příslibem 

uznání případné anexe Bosny Rakušany, pokud by jeho snažení dopadlo úspěšně. Výsledek 

diplomatického jednání ministrů zahraničí Aehrenthala a Izvolského vyplynul v dohodu 

podepsanou v září 1908. Rusové ovšem ujednání vnímali v tom znění, že Rakušané 
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nepodniknou žádné kroky, dokud si ruský ministr zahraničí nebude jistý pozitivními ohlasy 

u spojenců. Když si pak Izvolskij 6. října přečetl v Paříži noviny informující o anexi, cítil se 

Aehrenthalem podveden. Rusové byli zaskočeni, Rakušané jednali zcela nečekaně a využili 

příležitosti, kdy petrohradská vláda potřebovala pro svá jednání klidnou mezinárodní scénu. 

Dohoda s Francií, jež byla vázána na požadavky Anglie, nakonec pro Rusy padla, načež si 

Rusové též uvědomili svou diplomatickou porážku – že aniž se jim podařilo získat uznání 

spojenců pro své záměry na východě, Rakušané zcela bez boje na Balkáně výrazně posílili 

své postavení. Výsledkem byla mimořádně závažná mezinárodní krize.351  

Když se Josef Redlich stal roku 1907 poslancem Říšské rady, sám ještě netušil, jak 

vypjaté období pro něj i celou rakouskou společnost brzy nastane. Zatímco zamýšlel 

realizovat svou první americkou cestu, poté co obdržel v květnu 1908 pozvání od Lowella 

přednášet na americkém Harvardu, vypuklo zcela nečekaně v Turecku povstání radikálních 

nacionalistů: „Seit drei Wochen dauert die türkische Revolution: s´il y en a! Ich verstehe 

diese Vorgänge nicht! Janitscharenrevolte mit Zeitunsartikeln und papierener Verfassung. 

Ich würde nicht erstaunen, wenn morgen in der Zeitung stünde: Die Jungtürken haben unter 

dem Jubel der Bevölkerung und Freudentränen des Sultans die Abschaffung des Koran und 

die Einführung des Christentums beschlossen!“352 komentuje mladotureckou revoluci 

v srpnu Josef. Převratu v Osmanské říši, jehož cílem mělo být odstranění autoritářského 

režimu, využil bulharský kníže Ferdinand, jenž v září vyhlásil nezávislé Bulharské 

království. Rusko bylo těmito událostmi zaskočeno, neboť vznik silného Bulharska namísto 

oslabeného Turecka značně komplikoval jejich balkánskou politiku.353 V čele tehdejší 

rakouské diplomacie stál výbojný Alois Lexa von Aehrenthal (ministrem zahraničí od roku 

1906), jeden z mála skutečných Rakušanů na tomto postu. Oproti dřívějšímu ministru, 

hraběti Goluchowskému, přišla i do budovy ministerstva na Ballhausplatzu dynamičtější 

politika – od samotného počátku svého úřadování připravoval plán na obsazení Bosny                    

a Hercegoviny.354 Rakousko, které do zaostalé Bosny investovalo a podílelo se převážně na 

zlepšení infrastruktury, mělo veliké obavy z mladotureckého hnutí, neboť právě 

v balkánských zemích mělo toto hnutí nejvíce stoupenců. Vídeň se obávala, že by 

Mladoturci mohli vyzvat obyvatele Bosny a Hercegoviny, aby vyslali své představitele do 

nově vzniklého parlamentního shromáždění v Istanbulu, čímž by de facto došlo ke 
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zpochybnění práva Rakouska-Uherska na držení této provincie. Aehrenthal získal pro 

myšlenku začlenění okupovaných zemí do habsburské monarchie šéfa generálního štábu 

Franze Conrada von Hötzendorfa, který dlouhodobě doporučoval preventivní válku vůči 

Srbsku.355 Veřejné mínění i většina politických špiček souhlasila s ráznou akcí. Kromě 

vídeňských liberálů, kteří se k tomuto činu stavěli dlouhodobě negativně, zastával skeptické 

postoje i následník trůnu František Ferdinand d´Este, jehož názor ohledně uplatnění tvrdšího 

režimu ale vyvarování se anexe, Aehrenthal s Hötzendorefem zamítli.356 Hrozilo, že pokud 

by i nadále Bosna zůstala pod oficiální správou skomírající Osmanské říše a k moci se 

skutečně dostali anarchističtí Mladoturci, bylo by obtížné hájit nějakým efektivním 

způsobem rakouské zájmy na Balkáně.357  

„Aehrenthal empfing mich heute, war eine Stunde (5 bis 6 Uhr) bei ihn. 

Liebenswürdigster, herzlichster Empfang. Macht mir grosse Komplimente. Bezeichnet mir 

die äussere Lage als ernst: ist aber sehr ruhig. Wünscht meine Ansicht über die innere 

Situation,“358 popisuje své první setkání s ministrem Josef 24. listopadu 1908. Aehrental se 

chystal využít příznivého klimatu, setkal se s italským ministrem zahraničí Tittonim                       

i německým státním sekretářem Wilhelmem von Schoenem.359 V září se rovněž sešel 

s ruským ministrem zahraničí Alexandrem Petrovičem Izvolským na zámku hraběte 

Leopolda Berchtolda, tehdejšího rakouského velvyslance v Petrohradě, v Buchlovicích. Cíl 

této tajné schůzky, jak již bylo uvedeno výše, spočíval ve zjištění stanovisek a dospění ke 

vzájemné dohodě mezi Rusy a Rakušany v otázce Balkánu – Rakušané neměli činit 

problémy Rusku v případě manévrů jejich válečné flotily v Černém moři, včetně proplutí 

skrze úžiny, výměnou za tichý souhlas Ruska s anexí. Svým způsobem Bosna pro ruského 

ministra neměla až takový význam, neboť i přes ohledy na ruské zájmy na Balkáně, 

nepředstavovala strategické místo pro ruské ekonomické ani politické záměry.360 

„Aehrenthal sagt mir, er wolle, dass das parlamentarische Regime ad absurdum 

geführt werde, (…). Will eine starke Regierung aus wirklichen Vertrauensmännern der 

Krone gebildet, Wiederherstellung der staatlichen Autorität,“361 popisuje důvod, proč si 

Josefa Ahrenthal vybral za svého spolupracovníka. Josef byl díky své studijní cestě velmi 

dobře obeznámen se situací na Balkáně, navíc dostával informativní zprávy od Seton-
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Watsona, který jako publicista v dané lokalitě pobýval. Zatímco nečekaná anexe vyvolala 

v Evropě pozdvižení, František Josef a proválečné kruhy neskrývaly své nadšení: „Es ist ihr 

Verdienst, dass wir wieder einmal Europa gezeigt haben, dass wir doch noch eine 

Grossmacht sind! (…) Nochmals herzliche Glückwünsche zu ihrer mannhaften Tat, die 

jeden guten Österreicher und Patrioten freuen muss.“362 – takhle se vyjádřil císař 

v potěšeném dopise Aehrenthalovi. Hötzendorf dokonce vybízel, aby Rakousko pokračovalo 

v postupu a nadobro se vypořádalo se Srbskem. „Er meint – und ich gebe ihm recht –, dass 

man den günstigen parlamentarischen Augenblick ausnützen müsse. Bittet mich, vor der 

Debatte zu ihm zu kommen und mir alle Information zu holen. Ich betone zwei Punkte, denen 

er bestimmt: 1. Notwendigkeit der Annexion wegen grossserbischer Bewegung;                         

2. südslawische Frage. Aehrenthal sagt: die grossserbische Agitation wird seit Jahren von 

einem Meister der Agitation, von Pašić betreiben im grössten Umfange.“363 To měly být 

důvody, od kterých si Aehrenthal sliboval ospravedlnění anexe před Říšskou radou ale i před 

zbytkem Evropy. V poslanecké sněmovně se daná věc probírala mezi 16. až 18. prosincem                     

a Redlich si kladl za cíl prosadit Aehrenthalovy postoje: „Am 17. habe ich mit grösstem 

Erfolge im Abgeordnetenhause über die Annexion geodet. Tags darauf wurde ich in den 

Ausschuss für Bosnien gewählt. Die Situation wird immer trüber. Am Dienstag,                          

15. Dezember, auf Einladung Aehrenthals bei ihm, halbstündige Unterredung.                          

Er verhandelt mit den Türken: lobt Deutschland, sprint sehr bitter über England.“364 Vnější 

mezinárodní postoje se zdály ovšem vyhrocené. Turecko anexi bojkotovalo stejně jako 

Srbové. Ačkoliv se Srbům z hlediska mezinárodního práva nestala žádná křivda, byli ze 

všech států nejvíce slyšet a usilovně se domáhali územních i finančních kompenzací. Ruská 

veřejnost brala anexi téměř jako útok namířený proti Rusku samotnému, neboť informace                  

o tajné schůzce mezi ministry se na veřejnost nedostala. Izvolskij hrál překvapeného, ale 

bezesporu si musel být již při buchlovické schůzce vědom rakouských úmyslů – když pak 

proti němu byla novinami vedena štvavá kampaň, snažil si zachránit vlastní kůži a hodit 

všechnu vinu na Rakušany. Podobně negativně se k činu stavěl britský ministr zahraničí 

Edward Grey, jemuž nejvíce vadilo, že Rakousko tak činilo bez konzultace s ostatními 

velmocemi, zejména však s Velkou Británií, jež chtěla jako obvykle hrát roli mezinárodního 

arbitra.365 Josef Redlich si poznamenal: „Ganz Europa steht wider Österreich-Ungarn. (…) 
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Die innere Situation ist andauernd schlecht. Die Kunktatortaktik Aehrenthals wird 

bedenklich. Wir müssten entweder mit Russland in geheime Verhandlung treten und die 

anglorussische Entlente auflösen oder wir müssen rasch mit der Türkei handelseins Arden. 

Sonst treiben wir in den Krieg: Krieg mit Serbien, Montenegro, Türkei und – Italien. Wollen 

wir das?“366 Nad Evropou se po následujících šest velmi vypjatých měsíců vznášela hrozba 

války. Německý říšský kancléř Bernhard von Bülow přesně vystihl stav situace, když 

prohlásil: „Rakouský vpád do Srbska by znamenal devět ku jedné válku s Ruskem. A válka 

s Ruskem by znamenala devět ku jedné světovou válku.“367 Ostatně podobné stanovisko 

zastávalo i německé veřejné mínění: „Bylo by to velmi pošetilé, kdyby Evropa začala válčit 

a statisíce by byly zabity pro krásné oči těch srbských prasat.“ 368  

Počátkem roku 1909 vypukla ve Vídni veliká parlamentní krize. Poslanci se zdáli být 

neklidní, většina zprvu očekávala, že rázné obsazení Bosny a Hercegoviny ochromí ostatní 

velmoci a ty se s anexí budou muset smířit – to se ovšem nekonalo, velmoci postup Vídně 

odmítly, dokonce i Vilém II. se k anexi zprvu stavěl negativně a čím více se Rakousko 

dostávalo do politické izolace, tím více se Říšská rada začala štěpit na sympatizanty                     

a odpůrce Aehrenthalovy agresivní politiky.369 Vážné problémy činili převážně čeští 

radikální poslanci: „Morgen ist alles aus, wir gehen nach Hause,“370 oznámil zahájení 

obstrukcí během podvečera 2. února v peristylu budovy Říšské rady Karel Kramář, vůdce 

mladočechů, Redlichovi. „Sie, lieber Freund, sehen ein, was andere hier nicht sehen wollen, 

dass es sich in der bosnisch-serbischen Frage um einen Staatenbildungsprozess handelt, bei 

dem nach dem Lauf der Welt schliesslich Gewalt nicht zu vermeiden sein dürfte,“ řekl 

Aehrenthal důvěrně Josefovi, který to shrnuje do jedné věty jako: „Die Gewalt ist die 

Geburtshelferin der Geschichte.“371 Čeští poslanci Masaryk, Kramář i Klofáč spatřovali 

v Aehrenthalovi nebezpečí pro slovanské zájmy, jeho politika podle nich směřovala 

k upevnění moci Rakouska, včetně orientace na Německo, oproti jejich zájmům směřujících 

východním směrem k Rusku. Anexe však mimo jiné oživila staré spory o postavení Slovanů 

v Rakousku-Uhersku. Opět se otevřela jazyková problematika, včetně velmi ožehavé otázky 

trialismu.372 Zatímco dlouhodobě se rakouská politika snažila stavět k mezinárodním 

otázkám neutrálně, Aehrenthal s ministerským předsedou Richardem von Bienerth-
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Schmerlingem nastolili nový imperiálně zaměřený kurz. Němečtí nacionálové stejně jako 

umírnění liberálové uvítali aktivnější rakouskou politiku. Především vídeňští liberálové měli 

ve svém programu zakotvený nadnárodní patriotismus podporující imperiální politiku 

rozpínavosti říše. Expanzi považovali za výhodnou pro rakouské hospodářství, které 

v Bosně nacházelo nový trh pro své výrobky. Ernst von Plener a další liberálové byli 

skálopevnými zastánci německého rázu Předlitavska, avšak v bližším připoutání Bosny                  

a Hercegoviny k monarchii spatřovali převážně slovanskou hrozbu.373 Slované by si zajistili 

v Předlitavsku převahu a hrozilo, že by mohli získat i většinu v parlamentu, z čehož 

pramenilo reálné ohrožení samotné podstaty rakouské identity. Mezi kritiky anexe                          

a Aehrenthalova kurzu se řadil i předchozí ministerský předseda a konzervativec Max 

Wladimir von Beck, jenž patřil k zastáncům umírněné politiky. V Redlichových pamětech se 

dochovala Beckova ostrá kritika na Aehrenthalovu adresu: „Er begann über meine Haltung 

in der Delegation zu klagen. Ich wich aus und verwies auf die allgemeine politische Lage 

jener Zeit. Sprach aufs schärfste gegen Aehrenthal, seine Politik der Abenteuer; erzählte, 

dass er schon Anfang August die Annexion kontempliert, dennoch nichts vorbereitet habe 

usw. Sprach dann über sein Geschick: Er sei nicht politisch gefallen, sondern persönlich, 

vom Belvedere aus. Alles, was er im Bereich des Parlamentarismus geschaffen, habe 

Bienerth zerstört. Warum haben unter ihm Klofáč und Genossen nicht obstruriert?“374 Aby 

Josef Beckovy narážky umlčel, zvolil diplomatickou odpověď: „Sie, Exzellenz, haben zu 

sehr der Ansicht gehuldigt, dass Gott nur bei den grossen Bataillonen ist. Das gilt nicht für 

die parlamentarische Politik.“375 Je pravdou, že Bienerth, Aehrenthal i Redlich patřili 

k zastáncům progresivní rakouské politiky, rozhodně je ale nemůžeme ocejchovat za válečné 

štváče, kteří se koncentrovali převážně v německonacionálních kruzích či  armádním 

generálním štábu kolem Hötzendorfa. V rámci vnitřní politiky Bienerth během února 1909 

dočasně odstavil Říšskou radu právě kvůli obstrukcím českých poslanců, čímž se mu 

podařilo českou opozici roztříštit. Zatímco Beckova vláda ztroskotala na parlamentním 

lavírování, Bienerth usiloval o posílení ústřední moci, jež výrazně utrpěla všeobecnými 

masovými volbami z roku 1907. Proto se jeho vláda profilovala převážně jako úřednická, 

prosazující konzervativní nadstranickou politiku. Můžeme v tom spatřovat počátek 

                                                           
373 FUCHS, Albert. Geistige Strömungen in Österreich 1867-1918, s. 9, 13 
374 FELLNER, Fritz. Schicksalsjahre Österreich, sv. 1, s. 223 
375 Tamtéž, sv. 1, s. 223 



Dr. Josef Redlich, představitel moravských Němců 

| 98 | 
 

autoritativního vedení země se sílícím vlivem armádních složek i jistou rezervovanost 

konzervativců k parlamentnímu systému.376         

Jako nejzávažnější se v roce 1909 jevila krize se Srbskem: „Der serbische Lausbub 

hat in unserem Garten Äpfel stehlen wollen,“377 komentoval nastalý problém se srbskou 

vládou Aehrenthal. Přestože oficiálně nedošlo podle mezinárodního práva k poškození 

srbských zájmů, Srbové se nehodlali s anexí smířit a nejen, že se křik z Bělehradu nesl po 

celé Evropě, dokonce Srbové začali podporovat Chorvaty ve vzpouře proti vídeňské vládě. 

Výsledek těchto srbochorvatských machinací se projevil v poměrně závažných obavách 

austroněmeckých politiků z prosazení trialismu.378 Aehrenthal se rozhodl problém řešit ve 

spolupráci s národně orientovaným austroněmeckým historikem a publicistou Heinrichem 

Friedjungem zinscenovaným soudem, jedním z prvních předválečných politických procesů 

v Rakousku s chorvatskými zrádci v Záhřebu. Vykonstruovanému procesu byla věnována 

v rakouském tisku veliká pozornost, jednalo se o cílenou protisrbskou a částečně                         

i protislovanskou propagandu.379 Rakouské válečné kruhy plánovaly využít této události 

k útoku na Srbsko. Ovšem poté, co praskla zkreslenost informací i další nepravosti, včetně 

celkové zaujatosti soudu, Aehrenthal se před celou Evropou zdiskreditoval.380 Evropské 

velmoci společně s veřejným míněním apelovaly na dořešení konfliktu. „Wir wollen keinen 

Krieg praeventionis causa führen, aber es muss unbedingt völlige Sicherheit an unserer 
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Südostgrenze geschaffen werden,“381 tvrdil Aehrenthal. 25. února došlo k naléhání Velké 

Británie na podpis smlouvy s Tureckem, které jako náhradu za anektované území přijalo 

kompenzace ve výši 2, 5 milionu tureckých liber, podobně Osmanská říše reagovala na 

vzniklé Bulharsko. Krize se Srbskem vyvrcholila v nejdramatičtější fázi na jaře 1909.382 I po 

únorové obměně vlády v Bělehradě nebyli Srbové ochotni ustoupit ze svých teritoriálních 

požadavků týkajících se zejména oblasti ležící mezi Srbskem a Černou Horou. Kvůli srbské 

neústupnosti hrozilo vypuknutí evropského válečného konfliktu, do něhož by bylo zataženo 

především Rusko. Petrohradská vláda si dobře uvědomovala svou slabost po prohrané válce 

s Japonskem o Mandžusko z roku 1905 a neměla v úmyslu se nechat zavléci do nové války, 

na niž neměla v dané chvíli dostatečné prostředky. V rozhodující chvíli se za Rakousko 

postavil jeho německý spojenec, načež carská říše ustoupila od své podpory Srbska a uznala 

rakouskou anexi, sama totiž nezískala podobnou podporu ze strany Francie a Británie.383                 

I přesto, že Británie i Rusko uznaly rakouské právo na Bosnu a Hercegovinu, ve Vídni 

nadále probíhaly válečné přípravy. O válečných přípravách se zmiňuje Josef ve svých 

pamětech, kdy zmiňuje diskuzi během večeře u Aehrenthala 13. března 1909: „Das deutsch-

österreichische Bündnis hat jetzt erst wieder Blut und Leben bekommen. Sie verstehen ja 

meine Politik, ohne dass ich viel rede: ich gehe Schritt für Schritt vor,“ zastával tvrzení 

Aehrenthal a Redlich dodává: „Ich höre, dass der Generalstab fertig ist, dass ferner die 

Pläne für die Aufstellung der Armeen in Galizien fertig sind. Die dreizehnfache 

Überzeichnung der 220 Milionen hat einen grossen Eindruck gemacht.“384 31. března 

nakonec osamocení Srbové uznali, že anexí nedošlo k poškození jejich práv a přistoupili na 

podmínky. Josef si tehdy zapsal: Gestern ist endgüldig der Friede ausgebrochen! Grosse 

Freude in Wien! Ich bin nicht so begeistert. (…) Die ganze Woche folgen die Triumphe 

Aehrenthals: Jetzt fangen selbst die ganz G´scheiten an zu sehen, dass er ein ganzer Mann 

und tüchtiger Diplomat ist. (…) Serbien ist völlig eingeknickt, die Blamage Russlands 

vollendet, dito Englands.“385      

Josef Redlich patřil do úzkého okruhu Aehrenthalových spolupracovníků. 

Fascinovala ho ministrova silná osobnost: „Er war wie ein Philosoph dahingegangen: 

ruhig, gefasst, mit sich einig und starken Willens, wie er gelebt hat. Ich habe an ihm viel 

verloren. Er war das Beste, was ich in diesen sechs Jahren politischen Wirkens erlebt und 
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für mich gewonnen habe,“386 vzpomíná později po Aehrenthalově smrti Josef na společné 

chvíle. Zajisté můžeme souhlasit s představou ostatních evropských státníků, že Aehrenthal 

byl dominantním mužem vnitřní i mezinárodní politické scény, jemuž se v oné době těžko 

mohl vyrovnat jakýkoliv jiný rakousko-uherský politik. Mnozí ho přirovnávali dokonce 

k největšímu rakouskému diplomatovi, kancléři Metternichovi.387 Josef v něm po ne příliš 

výrazném Goluchowském spatřoval muže, který svými rozhodnými činy mohl vyvést 

skomírající monarchii z letargie – charakterizoval ho slovy: „Er war vielleicht der letzte, der 

die Dynastie und ihre providentielle Sendung in diesem Reiche, den Glauben an die 

Monarchie, in der sich für ihn die höchste Lebensaufgabe darstellte. Der neuen Zeit nicht 

fremd, aber doch nicht innerlich ihr angehörig, war er von dem stärksten Gefühl für die 

Macht beseelt, in der er mit der Sicherheit des geborenen Staatsmannes das Fundament 

aller Politik sah. Seine Vorzüge und seine Schwäche lassen sich alle von diesem 

Gesichtspunkt aus übersehen und erfassenen: aber beide zusammen gaben eine 

harmonische Persönlichkeit, und zwar eine kraftvolle Persönlichkeit in diesem Lande der 

erebten Müdigkeiten und Halbheiten.“388 Sám císař velmi oceňoval povahové vlastnosti 

svého ministra, jehož za zdárné zvládnutí bosenské krize vyznamenal povýšením do 

hraběcího stavu, přičemž ho po následující léta chránil před vnitřními intrikami volajícími 

po jeho odstoupení.389 Pro Redlicha setkání s osobou ministra Aehrenthala znamenalo 

významný životní obrat, neboť se od vnitřní problematiky monarchie spjaté se zlepšením 

státní správy přesunul k zahraničním záležitostem. 8. října 1908 došlo ke svolání delegace 

uherských i cislajtánských zástupců do Budapešti, jejímž cílem mělo být řešení krize kolem 

anexe. Onoho dne byl Josef zvolen do speciálního zahraničněpolitického i finančního 

výboru delegace. Na zasedání 23. října veřejně vystoupil s podporou anexe i Aehrenthalova 

dynamického politického kurzu – jednalo se tak o jeho první angažovanost v mezinárodních 

věcech. „(…) jede Wendung in der äusseren Politik wirkt unmittelbar auf den eigenen 

Gleichgewichtszustand Österreich, auf das Verhältnis der eizelnen Völker untereinander 

zurückt,“390 prohlásil na zasedání Redlich a podobně jako Aehrenthal zastával názor 

budování silného Rakouska: „Wir haben die Annexion aus zwei Gründen vollzogen: Erstens 

aus den durch die innere Lage Bosniens gegebenen, dann aber für die Zukunft auf dem 
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Balkan klare Verhältnisse zu schaffen.“391 I přes neúspěch ve Friedjungově procesu, kdy se 

ozývaly hlasy volající po Aehrenthalově demisi, zůstal Redlich loajálně při ministrovi – 

komentoval to tehdy slovy: „Ich mische mich nicht ein.“392 

Je potřeba se důkladně zamyslet nad tím, o co skutečně okruh lidí kolem Aehrenthala 

usiloval. Anexe rozhodně nevzešla coby spontánní záměr ministra. Tento krok dlouhodobě 

připravoval, začátkem podzimu 1908 spjatého s krizí Osmanské říše ovšem přišla vhodná 

příležitost pro realizaci. To, že přípravy celé akce probíhaly v naprostém utajení a nebylo              

o nich zpraveno ani Německo,393svědčí o Aehrenthalově úmyslu, aby Rakousko-Uhersko 

vystupovalo jako nezávislá suverénní velmoc, nikoliv jako loutkový stát Německa. 

Aehrenthal patřil ke společenské vrstvě odchované na ideálech metternichovského 

nadnárodního pojetí státu, v němž spatřoval jedinou možnost soudržnosti monarchie. 

Aehrenthal, podobně jako Josef Redlich, spatřoval své poslání v posílení postavení říše, 

zvýšení respektu Rakouska nejenom u ostatních velmocí, nýbrž i u vlastních států. Dokázat 

sobě samým i zbytku Evropy, že Rakousko-Uhersko je životaschopným státem, který je 

stále ještě schopen vyvíjet vlastní mocenskou aktivitu. Rozhodně však nelze souhlasit 

s nařčením válečného štváče a agresora.394 Již byly výše uvedeny důvody, které vedly 

k obsazení Bosny a Hercegoviny – řekněme, že podněty k obavám ve Vídni nezavdali 

turečtí revolucionáři, nýbrž dlouhodobá nespokojenost vládních kruhů s tím, že Bosna je 

pouhým okupačním územím, navíc v blízkosti ambiciózního srbského království. Obavy tak 

nezpůsobovala situace v Istanbulu, ale úmysly Bělehradu, potažmo carské vlády 

v Petrohradě. Na druhou stranu je třeba se snažit pochopit Srby, kteří neusilovali jenom o 

balkánskou hegemonii spjatou s vytvořením jednotného jihoslovanského státu. V případě 

rakouského zisku Bosny a Hercegoviny by došlo k obklíčení Srbska Rakouskem z obou 

stran, což by pro jejich existenci i z důvodu trvání celní války (tzv. prasečí války mezi 

Srbským královstvím a Rakouskem-Uherskem) znamenalo vážné potíže.395 Otázkou ovšem 

je, zda Aehrenthal svým činem nezpůsobil otevření nevypočitatelné Pandořiny skříňky                   

a zdali tím nezapříčinil daleko více těžkostí. Říše se sice rozrostla o nové území, ale s tímto 

danajským darem se vyskytl nespočet mezinárodních problémů. Nejkomplikovanější se 

jevila být vnitrostátní scéna vyostření sporů o dualismu a trialismu. Izvolskij i Grey nesli 

těžce svou diplomatickou porážku, což se projevilo v následném ochlazení vzájemných 

                                                           
391 Tamtéž, sv. 1, s. 287 
392 Tamtéž, sv. 1, s. 289 
393 Berlín byl o celé akci s konečnou platností informován až 26. září 1908. Tamtéž, s. 72 
394 Tamtéž, 159-170 
395 Tamtéž, 125-126 



Dr. Josef Redlich, představitel moravských Němců 

| 102 | 
 

vztahů a naopak v utužení spojenectví mezi Ruskem a Británií. Hlasy po vzájemném 

usmíření mezi Rakouskem a Ruskem se ovšem ozývaly z obou stran. V Podunajské 

monarchii k Rusku nevzhlíželi pouze představitelé slovanských národů, nýbrž i několika 

osobnostem začalo docházet, kam by mohlo vést příliš úzké spojenectví s Německem.                 

29. prosince 1909 vystoupil v Říšské radě s proslovem volajícím po zlepšení vztahů 

s carskou říší i Heinrich hrabě Clam-Martinic. Ten očekával vyrovnání mocenských bloků, 

tak jak to platilo za předbřeznového Metternichova režimu.396 Aehrenthal však tuto možnost 

zavrhl: „Aber ein Verhältnis zu Russland mit neoslawischtischer Spitze, wie Kramář will, ist 

einfach unsinnig.“397 Partnerství s Ruskem, i když se o tom vedly vášnivé diskuze, se po 

bosenské krizi jevilo jako absolutně nereálné. Aehrenthal se za cenu sjednocení habsburské 

říše a posílení jejího vlivu, přestože to velmi dobře věděl, rozhodl riskovat právě její rozpad. 

A v případě anexe tak můžeme hovořit víceméně o Pyrrhově vítězství, neboť říše sice 

získala vytoužené území, avšak s důsledkem prohloubení rozštěpení Evropy na mocenské 

bloky, včetně vzrůstající mezinárodní izolace Rakouska. Británie si čím dál tím více 

uvědomovala agresivitu Německa a hodlala při vhodné příležitosti použít problematiky 

Jihoslovanů jako beranidla proti německému spojenci Rakousku.398 I Němci zaujali k Vídni 

rezervovanější vztah – to, že monarchie jednala za jejich zády, nesli těžce a hodlali tomu 

v budoucnu předejít. Redlich hovoří o tom, jak Berlín výrazně zdůrazňoval svou 

nibelungskou věrnost. Rakousko-Uhersko se tak ocitlo pod drobnohledem ostatních 

velmocí. Se vzrůstajícím pocitem osamění si vlády v Berlíně i Vídni uvědomovaly 

vzájemnou spojitost – Berlín byl více než kdy jindy předtím nucen počítat s Rakouskem 

jako se svým spojencem a ochráncem jižní hranice, proto se tuto protislovanskou baštu 

snažil udržet při životě a veřejně dokázat životaschopnost Rakouska.399 „Ihnen brauche ich 

das nicht erst zu sagen, dass über unser Verhältnis zu Berlin seit einem Jahre gewisse 

Schatten gefallen sind. (…) Deutschland hat auf dem Balkan seine eigene Politik und ebenso 

in Kleinasien. Es verfolgt seine wirtschaftliche Interessen und stützt darum jede türkische 

Regierung. Wir sind natürlich seit der Annexion mit Deutschland durch disk und dünn 

gegangen,“400 vzpomíná Josef na rozpravu s Aehrenthalem – oba dva přikládali spolku 

převážně kapitalisticko-industriálně-finanční význam. Pro formování pozdějších rakousko-
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německých vztahů měly význam především dvě události, které Aehrenthalovi a jeho okolí 

unikly. Šéf generálního štábu Hötzendorf dlouhodobě doporučoval definitivní zúčtování se 

Srby, včetně preventivní války proti Itálii. Aherenthal s tímto řešením nesouhlasil. Přesto se 

s odstupem času jeví Hötzendorfovo řešení, i když působí značně radikálně, jako mnohem 

přijatelnější verze pro zachování nikoliv pouze hegemonního postavení Rakouska na 

Balkáně, nýbrž i jeho další existenci.401 Aehrenthal, i když byl bezesporu skvělým 

diplomatem a nejvýraznější osobností rakouské politiky po roce 1900, se rozhodně v taktice 

nemohl rovnat s Metternichem ani rozhodným Bismarckem. Za jeho ministrování se plně u 

něj projevila osobnost konzervativního středového politika. K tomuto názoru lze dospět na 

základě pozorování jeho politických kroků i lidí, jimiž se obklopoval. Je pravdou, že tento 

charakter nesmírně vyhovoval císaři Františkovi Josefovi, jehož smýšlení bylo podobné,                 

a od nějž si císař sliboval, že povedou vzájemný dialog, ovšem v dané době mezinárodního 

napětí bylo třeba ještě razantnějších politických kroků. Ve věci anexe Aehrenthal s císařem 

sice podnikli nečekaný výpad, který ohromil Evropu, ovšem nedotáhli tuto věc do konce. Po 

zisku provincie se Rakousko-Uhersko opět stáhlo a snažilo se vést svým způsobem neutrální 

politiku. Jeho pozice na Balkáně ovšem daleko více utrpěla. Pokud by se provedla v době 

ruské armádní slabosti Hötzendorfova verze destrukční války proti Srbskému království 

spjatá s prevenční válkou proti Itálii, jež měla na Balkáně rovněž své vlastní zájmy, mohlo 

dojít mnohem snadněji k vytvoření mírových podmínek. Takto se Rakousko stáhlo do 

pozadí a ponechalo Srbsko své vlastní vzrůstající nenávisti. Tím, že Německo otevřeně 

podpořilo během bosenské krize balkánskou politiku svého rakouského spojence, učinilo to, 

čemu se Bismarck po celou dobu své vlády snažil vyvarovat – definitivně se připoutalo 

k vyčerpanému Rakousku a uzavřelo si cestu pro případná jednání s Ruskem a Británií.402 

Ačkoliv se tedy na první pohled mohla anexe zdát jako zdárný čin rakouské diplomacie                  

a demonstrace síly vládnoucího režimu, ve skutečnosti se dosáhlo právě opačného výsledku. 

Aehrenthal sice nastolil dynamičtější a agresivnější politiku, ovšem v rozhodujícím 

okamžiku nebyl nikdo v předlitavské vládě ochoten přistoupit k definitivnímu vypořádání se 

se soupeřem. Tato neschopnost pramenila z povahy úřednické Bienerthovy vlády složené 

převážně ze středově orientovaných politiků, víceméně konzervativních aristokratů, kteří se 

vymezovali proti masové politice a parlamentarismu. Aehrenthala nemůžeme považovat za 

válečného štváče, ale spíše za tradičního představitele velkostatkářské vrstvy spatřujícího 

své vlastní uvědomění ve stabilitě moci dynastie, armády a byrokracie, ovšem odmítajícího 
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jakékoliv násilí či válku – tento způsob politického uvažování se ve vypjaté době po roce 

1900 jevil jako zcela nevhodný.403  

Politický boj vyvolaný anexí Bosny a Hercegoviny se projevoval poměrně 

vyhrocenými stavy ve sněmovně. Nacionální a sociální spory, zvláště vyhrocená otázka 

kolem trialismu s Jihoslovany a Čechy, způsobovaly vleklými obstrukcemi destrukci 

rakouského parlamentarismu. Říšská rada paralyzovaná rozhádanými politiky se tak 

postupně měnila v nefunkční orgán, o jehož významu začaly mít značné pochyby vládní 

kruhy v Hofburgu. Bienerthova vláda se rozpadla po volbách do Říšské rady v roce 1911 – 

tehdy Josef Redlich obdržel 4331 hlasů a byl opětovně zvolen poslancem, po vstupu do 

sněmovny se stal členem Německého národního svazu (Deutscher Nationalverband), 

vzniklého roku 1910 a zastřešujícího německé liberální partaje.404 S podobným neúspěchem 

se setkala i několikaměsíční třetí vláda Paula Gautsche, která se rozpadla začátkem listopadu 

1911 po dlouhých obstrukcích českých a polských politiků. Nový ministerský předseda Karl 

von Stürgkh sestavil vládu čistě úřednického typu, snažící se zachovat odstup od 

parlamentních frakcí. Během těchto let se plně poukázalo, že dosavadní představa                     

o nastoleném parlamentarismu je pro Rakousko nevhodná.405  

Alois Lexa von Aehrenthal zůstal i přes Hötzendorfovy intriky a nespokojenost 

arcivévody Františka Ferdinanda ministrem zahraničí až do své smrti 17. února 1912.406 „Er 

ist der Mann gewesen, der mir das alte Österreichertum in seiner Lebenskraft besser 

repräsentiert hat, als irgendein anderer der Männer der franzisko-josephinischen Zeit,“407 

zastával názor Josef Redlich. Aehrenthal, jak úvádí Josef, patřil mezi konzervativce starého 

řádu. Svým způsobem myšlení i strategií se spíše hodil do doby 19. století, proto se 

bezpochyby natolik zamlouval císaři. Přestože upřímně věřil v patriotismus a snažil se 

zlepšit mezinárodní i vnitřní situaci Rakouska, je těžké říci, zda jeho konání skutečně 

monarchii prospělo. „Er ist liebenswürdig, freundlich, sogar urban, aber es macht doch 

alles einen ein whig gezwungenen Eindruck,“408 popisuje Redlich své setkání ze dne 22. 

května 1912 s Aehrenthalovým nástupcem, hrabětem Berchtoldem, na jehož zámku se 

konala známá buchlovická schůzka mezi Aehrenthalem a Izvolským. Leopold hrabě 

Berchtold patřil ke zkušeným rakouským diplomatům naprosto loajálním k vládnoucí 
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dynastii - to byl pravděpodobně důvod pro jeho jmenování na pozici ministra zahraničí.             

I když na něj poválečná historiografie nehleděla zrovna vstřícně, je potřeba uznat, že jeho 

jmenování přišlo do velmi složitého období. Berchtold se musel vypořádat s mezinárodními 

otázkami vyvolanými marockou krizí i turecko-italským konfliktem, do kterých Rakousko 

nemohlo přímo zasáhnout, přesto ovšem výrazně ovlivnily jeho mezinárodní postavení.409 

Monarchie byla kvůli Aehrenthalovým akcím pod mezinárodním dozorem. Každý její pohyb 

na Balkáně neunikl pozornosti ostatních velmocí – svým způsobem Aehrenthal vehnal 

Berchtolda do svízelné situace, kdy měl pro jakékoliv další konání svázané ruce. Stejně jako 

Aehrenthal byl i Berchtold konzervativcem věrným ideálu rakouského patriotismu, jenž měl 

za svůj nejvyšší cíl ozdravění rakouské reputace na mezinárodní scéně. Berchtoldovi ale 

chyběla Aehrenthalova dravost, nikdy nebyl příliš průbojným, jeho politika se tak nesla 

v umírněném duchu. Zatímco Aehrenthal usiloval o postavení Rakouska-Uherska jako 

samostatné nezávislé velmoci, Berchtold se snažil o co největší spolupráci v rámci koncertu 

velmocí. Tento politický kurz se ovšem vzhledem k dřívějším Aehrenthalovým metodám 

v průběhu balkánských válek ukázal jako zcela nemožný. Jeho rozkolísaná politika 

oslabovala v očích ostatních velmocí postavení Rakouska-Uherska ještě více. Edward Grey 

stále více vnímal monarchii jako satelit Německa, vztah s Itálií se značně zhoršil během 

jejího vlastního působení na Balkáně a Paříž s ohledem na partnerství k Rusku neplánovala 

k Vídni vysílat vstřícný signál. Rakousko-Uhersko se dostávalo do stále větší izolace a do 

vleku Německého císařství.410   

„Die politischen Zustände werden in Österreich und in Ungarn, vollends in 

Kroatien, täglich verworrener und wir nähern uns dem Chaos,“411 takové přesvědčení 

panovalo na jaře roku 1912 ve Vídni, ve sněmovně i ve vládě. Po anektování Bosny uspěl 

Josef Redlich ve výběru na pozici referenta parlamentního výboru pro bosenské záležitosti 

(Ausschuss für bosnische Angelegenheiten), stejně jako finančního výboru s úmyslem 

analyzovat ekonomickou a sociální problematiku provincie.412 Výbor si kladl za cíl 

projednat návrhy anekčních zákonů předložených vládou, o nichž se následně ve dnech 16. – 

18. prosince 1908 a v zimních měsících nadcházejícího roku jednalo ve sněmovně. První 

zákon pojednával o vypořádání se s otázkami mezi Rakouskem-Uherskem a Osmanskou říší, 

druhý odmítal přehnané finanční odškodnění Turkům a třetí se zabýval svrchovaným 

právem rakouského císaře na Bosnu Hercegovinu dle Pragmatické sankce. Hlavní podstatu 
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anekčního zákona tvořil až poslední jmenovaný, dva předcházející patřily mezi obvyklé 

diplomatické, obchodní a finanční dohody.413 Josef k připravovaným návrhům prezentoval 

22. listopadu 1908 článek v Neues Wiener Tagblatt s názvem Die Annexionsgesetze.414 

Práci výboru často narušovaly parlamentní obstrukce a pády vlád, přesto dokázal fungovat 

až do odročení jednání Říšské rady vzhledem k dlouhodobým českým obstrukcím na 

počátku března 1914, čímž výbor ukončil svou činnost.415 V průběhu roku 1909 se výbor 

zabýval agrárními otázkami, zejména zřízením speciální uherské agrární banky pro Bosnu 

společně s otázkou změny dosavadních kmetských416 práv a celkovou změnou agrárního 

systému země, proti čemuž se vzedmula opozice ze strany chorvatských a slovinských 

politických stran. „Ablösung des Kmetenrechtes in Bosnien mit Unterstützung aus 

Landesmitteln festgelegt worden ist, worauf als bald die schrittweise Durchführung dieser 

für Bosnien längst erfolgreichen und  höchst wichtigen Grundentlastung durch die 

Landesregierung ins Werk gesetzt wurde,“417 uvádí Josef ve své zprávě o činnosti výboru. 

„Obgleich von verschiedenen Seiten des Abgeordnetenhauses und des Herrenhauses das 

fortdauernde  Hinausschieben der gesetzlichen Verabschiedung des Annexionsaktes als eine 

peinliche und beschämende Erscheinung des österreichischen Parlamentes empfunden und 

bezeichnet wurde,“418 pokračuje nadále Josef líčením postoje poslanců k anekčním 

zákonům. Zejména zástupci německých stran se bránili přijetí návrhů zákona: „(…), der 

möglicherweise die Rechtsstellung Österreichs gegenüber Ungarn in Bezug auf die 

annektierten provinzen behindern oder beeinträchtigen könnte.“419 Jednalo se o starý spor, 

komu vlastně anektované území připadne, mezi Předlitavskem a Zalitavskem již od dob 

okupace Bosny a Hercegoviny v roce 1878. Až do doby okupace země se zdálo, že se 

Rakousko-Uhersko dobře vypořádá s ožehavou problematikou vyrovnání, každopádně zisk 

Bosny a Hercegoviny značně narušil koncept dualismu. Na jednu stranu se sice všichni 

političtí zástupci shodli na expanzi monarchie, ovšem ani Rakousko ani Uhersko nechtělo 

tento danajský dar přijmout pod svou stoprocentní správu.420 Sotva maďarští statkáři získali 
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naprostou kontrolu nad svým územím, včetně početní převahy nad slovanským 

obyvatelstvem, cítili se ze zisku Bosny a Hercegoviny a přílivu dalších dvou milionů 

Slovanů do říše, z nichž navíc poměrně obsáhlé zastoupení měli Chorvaté usazení v Bosně, 

nesmírné rozčarování. Podobně to vnímali dle výše uvedených komentářů i předlitavští 

představitelé Austroněmců, ti se navíc obávali velké hospodářské zátěže, kterou industriálně 

zaostalá Bosna a Hercegovina představovala. Císař společně s válečnou stranou považující 

území Bosny a Hercegoviny za strategické, nehodlal trpět žádnou opozici vůči začlenění 

provincie. V Hofburgu se očekávalo, že Maďaři převezmou část závazků ohledně 

financování a správního dohledu, což ovšem u nacionálních politiků v Budapešti vyvolalo 

vlnu nevole. Ti totiž nehodlali platit za něco, co nechtěli. Současně v Budapešti vládly 

obavy z milionu asimilovaných Srbů, na jejichž loajálnost se nedalo spolehnout, navíc měli 

Maďaři problémy s Rumunskem, které si dělalo nároky na území Transylvánie. Na druhou 

stranu si ale nechtěli připustit, že by území Bosny mělo připadnout Předlitavsku, jež by se 

územně zvětšilo a posílilo své postavení vůči Uhrám. V tomto případě se za ideální 

východisko nakonec zvolila společná správa Bosny a Hercegoviny pod společným 

ministrem financí.421  

25. ledna 1911 přednesl Redlich ve výboru úspěšnou řeč proti Bienerthovu 

prohlášení o pojetí pragmatické sankce ve vztahu k Bosně a suverenitě rakouského císaře. 

Tato řeč se dochovala jako polemika ohledně bosenské autonomie v rámci Redlichovy 

pozůstalosti: „In jedem monarchistischen Staate gilt der Satz, dass Erwerbungen von 

Ländern und Leuten, sei es durch debellatio, sei es durch Abtretungsverträge vom 

Augenblicke der Einverleibung ipso facto unter die Bestimmungen der Thronfolgeordnung 

Allen. Das gilt auch für die Thronfolgeordnung des Houses Habsburg. Es ist aber nicht 

minder irrig ausgedrückt, wenn der Herr Ministerpräsident es als eine Konsequenz jener 

Besonderheit der österreichischen Pragmatischen Sanktion bezeichnet, dass nicht ihre 

Ausdehnung, sondern, nur die darin zum Ausdruck kommende rechtliche Besitznahme der 

Bestätigung durch ein formelles Gesetz bedarf. Was dabai und was auch im vorliegenden 

Falle der parlamentarischen Genehmigung bedarf, sist die Ausdehnung der Souveränität 

und die dadurch eben bedingte Veränderung des Machtgebietes des staatlichen Willens. 

Zahlreiche Beispiele aus dem europäischen Staatsrechte bilden den Beleg für diese 

Anschauung,“ komentuje kriticky Redlich vystoupení ministerstského předsedy.  „Bei uns 

ist aber in Konsequenz der Stellung, welche Bosnien und die Hezegowina als sogennante 
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Reichslande einnehmen, eine Einverleibung unmöglich. Bosnien soll und kann weder 

österreichisch noch ungarisch werden. Dennoch bedarf es aber einer formellen gesetzlichen 

Genehmigung jenes Aktes der Ausdehnung der Souverenität des gemeinsamen Monarchen, 

der zwar keine Einverleibung eines neuen Staatsgebietes in das Staatsterrritorium 

beinhaltet. (…) Das Mandat zur Okkupation Bosnien ist der österreichisch-ungarischen 

Monarchie im Jahre 1878 erteilt worden, deren Verkörperung und Willensträger nach 

aussen der Kaiser von Österreich und König von Ungarn ist. Da dieses Mandat war 

unbegrenz, so wäre, falls während der Wirksamkeit dieses Mandates in Österreich-Ungarn 

ein Thronwechseln stattgefunden hätte, notwendigerweise der auf Grund der Pragmatische 

Sanktion auf den Thron gelangende Erzherzog in dasselbe Rechtsverhältnis zu Bosnien und 

die Herzegowina getrenten, wie es durch das Mandat von 1878 rechtlich begründet worden 

war. Mit anderen Worten: Die Pragmatische Sanktion ist als massgebende Norm, die durch 

die okkupation dem österreich-ungarischen Monarchen verliehenen Befugnisse nicht etwa 

erst jetzt, sondern ich im Jahre mit Bezug auf Bosnien und die Herzegowina in Kraft 

getreten: der Akt der Souveränität hat nichts anderes bewirkt, als dass diese bis dahin 

indirekte Wirkung der Pragmatischen Sanktion, was Bosnien und die Herzegowina betrifft, 

von nun ob auch dort unmittelbar als publizierte Rechtsnorm gilt.“422 Josef dle úryvků 

nezastává tedy názor využití pragmatické sankce na okupaci Bosny a Hercegoviny. 

Pragmatická sankce představovala jeden ze stěžejních ústavních dokumentů celé monarchie, 

skrze niž vyjadřovaly jednotlivé země sounáležitost s vládnoucí dynastií. „Was bedeutet 

also jetzt die ausdrückliche Ausdehnung der Souverenität auf Bosnien und die 

Hercegowina? Heisst das etwa, dass der Kaiser und König Franz Joseph auch König von 

Bosnien geworden ist? Dass er direkter Landesherr dieser Länder geworden ist? Nein, 

gewiss nicht. Vielmehr kann diese Ausdehnung der Souveränitat nur bedeuten, dass der 

Österreich-Ungarn gemeinsame Monarch nun mehr die volle Landesherrlichkeit über 

Bosnien ausübt. Dabei ist er insoweit gebunden, als österreichische und ungarische Gesetze 

seine Präogative einschränken: durch die Erlassung der bosnischen Verfassung hat er diese 

Prärogative überdies auch noch dem bosnischen Volke gegenüber selbst eingeschränkt. (…) 

Die ungarische Regierung und der von ihr verfasste Entwurf betrachten die Ausdehnung der 

Souveränität über Bosnien unverhohlen als eine Revindikation von Gebieten, auf welche 

Ungarn von alters her allein in den rechtlichen Anspruch besitzt. Die österreichische 

Regierung geht von der völkerrechtlichen Basis der Okkupation aus, wieder ziert dann 
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Österreich eine Mitberechtigung und (warum nicht mindestenst eine Gleichberechtigung?) 

und bezeichnet schliesslich das Verhältnis beider Staaten zu Bosnien als eine 

Errungenschaft- und Rechtsgemeinschaft,“423 uzavírá tímto zdůvodněním Redlich svou 

studii o bosenské autonomii.  

Bosenská autonomie sloužila Předlitavsku jako tajné eso, jímž chtěla krotit mocenské 

a separatistické snahy maďarské elity. Zvláště v období po roce 1900 a po vyhlášení 

embarga na obchod se Srbskem na počátku celní války uherští statkáři z dané situace 

výrazně profitovali a neměli zájem na uklidnění poměrů, o nějž usilovala Vídeň.424 Na vznik 

podivného triumvirátu ve složení následníka trůnu arcivévody Františka Ferdinanda, 

náčelníka generálního štábu Conrada von Hötzendorfa a ministra zahraničí Aehrenthala, 

který posiloval svůj mocenský vliv na úkor Františka Josefa, hleděli Maďaři s nedůvěrou. 

Bylo všeobecně známé, že tyto tři muže spojovala neobyčejná nenávist vůči Maďarům,                  

u nichž hledali většinu problémů spjatých s organizací monarchie. Ostatně arcivévodovy 

plány na decentralizaci monarchie se nezakládaly ani zdaleka na zájmu naplnění práv 

malých národů (ve skutečnosti jižní Slovany považoval za Gesindel neboli chátru), nýbrž 

osvobození říše od maďarského autoritářského režimu. Od federalizace si sliboval roztříštění 

moci jednotných Uher a upevnění kompatibility, čímž měl položit základ vysoce 

centralizovanému státu.425 Oproti cholerickému a neoblíbenému Františkovi Ferdinandovi                

a válečnému štváči Hötzendorfovi byl decentní diplomat Aehrenthal mnohem mazanější. 

Anexe zapadala do jeho pragmatického plánu na zkrocení maďarských ambic. Stěžejní 

myšlenka jeho záměru se zakládala na trialistické koncepci – namísto konfrontace bylo třeba 

maďarské politiky přesvědčit, aby i pro své vlastní dobro podpořili celoříšské zájmy. Jeho 

úmysl ležel ve vzniku trojjediného Chorvatského království, které by se sestávalo ze 

samostatného Chorvatska, Dalmácie, jíž by se Předlitavsko v zájmu zachování obecného 

dobra vzdalo, a anektované Bosny a Hercegoviny. Tento celek měl podle Aehrenthalových 

představ přejít pod správu Budapešti, čímž by byly Uhry připoutány k rakouským zájmům 

na jadranském pobřeží. Naopak slovanským menšinám, ať již katolické, protestantské či 

muslimské, Rakousko zaručovalo určitou míru autonomie – Aehrenthal si od toho sliboval 

neutralizaci srbských slibů, vděčnost a větší připoutání jižních Slovanů k dynastii. Anexe dle 
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Aehrenthalova myšlení tak měla působit jako štít proti Maďarsku a Srbsku. Nakolik úspěšná 

byla tato politika, ukázala pozdější doba.426  

 Na přelomu května a června 1910 se účastnil císař František Josef v doprovodu 

Aehrenthala inspekční cesty do Bosny. „Aehrenthal erzählt mir, dass Bosnien auf den 

Kaiser und auf ihn einen ausgezeichneten Eindruck gemacht habe. Die Würde der 

Bevölkerung, vor allem der Moslems, war imponierend,“427 popisuje dojmy Aehrenthala 

Redlich. Rok před císařovou návštěvou Bosny Josef pracoval na komentářích k nově 

připravované bosenské zemské ústavě, dokončené 16. června 1909. Čtyřiceti tří stránkový 

dokument se dnes nachází v jeho pozůstalosti. „Das Problem der bosnischen Verfassung, 

das in den vorliegenden Gesetzentwürfen seine Lösung gefunden hat, besteht vom 

österreichischen Gesichtspunkte aus betrachtet aus zwei Teilproblemen: es muss erstens die 

Frage aufgeworfen werden, wie mit Rücksicht auf die gegenwärtigen politischen, nationalen 

und kulturellen Verhältnisse der Länder Bosnien und Herzegowina die Teilhanme der 

Bevölkerung an der Landesverwaltung und Landesgesetzgebung am besten geregelt werden 

kann. (…) Es muss zweitens das Problem gelöst werden, wie die solchermassen 

ausgearbeitete Landesverfassung am besten vereinbart werden kann mit den Interessen, 

welche die Monarchie als Ganzes, sowie die im Reichsrate vertretenen Königreiche und 

Ländern rücksichtlich der annektierten Länder besitzen. Mit anderen Worten: es handelt 

sich darum, wie die Befugnisse der durch den vorliegenden Verfassungsentwurf georgneten 

Landesregierung von Bosnien und der Herzegowina organisch zu verbinden sind mit den 

Befugnissen der österreichisch-ungarischen Zentralgewalt, wie sie in dem gemeinsamen 

Ministerium und in den Delegationen verkörpert erscheint, sowie mit den Kompetenzen der 

Regierungen und gesetzgebenden Körperschaften der beiden Staaten der Monarchie,“ stojí 

v úvodu Redlichovy studie a dodává: „Die k.k. Regierung wird gut tun, zu erwägen, in 

welcher Form hier 1) die Rechte der derzeit in bosnischen Landesdiensten stehenden 

österreichischen Staatsbürger gewährt werden sollen und 2) wie auch in Hinkunft die 

Berechtigung österreichischer Staatsangehöriger zur Bekleidung von öffentlichen Aemtern 

in den annektierten Ländern gesichert werden kann. Es steht beiden gegenwärtigen 

politischen Strömungen Bosniens zu befürchten, dass in dieser Hinsicht nicht nur 

bestehende Rechte österreichischer Staatsbürger eingeschränkt werden, sondern dass auch 

das lebhafte politische Interesse, welches Österreich daran hat, dass nach wie vor ein 

gewisser Teil der Beamtenschaft aus Österreich sich rekrutiert, verletzt oder vollständig 
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beseitig wird.“428 Josef se rovněž zabýval nacionálním napětím vyvolávaným silnou srbskou 

komunitou a doporučuje neustálý státní dozor nad Srby: „(…) in Bosnien durchwegs als 

Centren serbisch-orthodoxer Propaganda eingerichtet sind. Es müsste also in das 

Landesstatut eine Bestimmung aufgenommen werden, die die Freiheit, Privatschulen zu 

errichten und zu halten unter der Voraussetzung staatlicher Anerkennung und Inspektion 

sichert.“429 Aby se omezil vliv Srbů, zastával názor podpořit kolonizaci Bosny novými 

osadníky z ostatních částí monarchie: „(…) dass den Kolonisten, die sich zum grossen Teile 

aus Deutschen, aber auch aus Polen, Ungarn, Ruthenen und Tschechen rekrutieren.“430 

Josef Redlich jednoznačně podporoval zavedení státních intervencí a kontroly na území 

Bosny a Hercegoviny. Uvědomoval si, že největší nebezpečí pro stabilitu země představuje 

bosenská komunita Srbů: „Der Kaiser spricht immer davon, dass die Bosnier doch 

politische Kinder seien.“431 Zavádění parlamentních praktik v politicky zaostalé Bosně se 

nezamlouvalo ani provinčním rakouským úředníkům v čele s guvernérem Oskarem 

Potiorkem. Josef vzpomíná na svůj rozhovor s Hermenegildem Wagnerem, vydavatelem 

Sarajevoer Tagblatt, během své první bosenské cesty v září 1908, kdy Wagner ostře kritizuje 

rakouskou pasivitu: „Klagt die Regierung der Schwäche an, erzählt leidenschaftlich die 

jüngsten serbischen Vorfälle, hält fest an der Existenz einer grosserbischen Agitation gegen 

die Monarchie, sagt: die Regierung habe seit Kállay überhaupt keine Politik. Schwäche und 

Unfähigkeit des Landeskommandierenden.“432 Zároveň varují i před muslimským 

obyvatelstvem: „Durch die Ungeschicklichkeit der Regierung seien die Moslims auf die 

Seite der Serben gedrängt worden.“433 Muslimové představovali až do roku 1878 v Bosně 

vládnoucí třídu, záruku jejich postavení zaručoval islám, který je odděloval od křesťanských 

nevolníků. Když přešla správa území pod Rakousko-Uhersko, tak jednou z prvních věcí 

bylo vyhlášení náboženské rovnosti – muslimští feudálové propadli panice, že jejich panství, 

kultura i postavení je v ohrožení, neboť se domnívali, že dojde k osvobození křesťanských 

rolníků. Z toho důvodu se proti rakouské nadvládě stavěli negativně.434 Redlich si rovněž 

poznamenává: „Wagner schlimpf auf die Freie Presse, die für die Verfassung eintrete,“                 
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a dodává: „Zwischen Nord- und Südslawen seien in Sarajevo keine gute Beziehungen.“435 

31. května 1912 předložil Josef výboru svou shrnující dvaceti šesti stránkovou zprávu 

Bericht des Referenten im Auschusse für bosnische Angelegenheiten podrobně analyzující 

situaci v Bosně i vládní návrhy, na jejichž základě mohla začít následná parlamentní 

diskuze. O čtyři dny později si poznamenal: Mein bosnischer Bericht hat beträchtliches 

Aufsehen errat. Koerber sprach mir geradezu enthusiastisch in einem langen 

Telefongespräch seine Zustimmung aus. Die erste Ausschussitzung heute war 

unbedeutend.“436  

Mezi 7. a 14. říjnem absolvoval Josef svou další cestu do Bosny, kde se v Sarajevu 

setkal s guvernérem Potiorkem, šéfy místních novin a představiteli elity, aby se od nich 

dozvěděl co nejvíce informací ohledně aktuální politické situace. „Die geschäftliche 

Tätigkeit im Lande wird hauptsächlich von den ungarischen Banken gefördert. Diese 

Banken borgen sich die dazu notwendigen Gelder in Wien aus und machen hier Propaganda 

für schlechte ungarische Exportartikel, die sie auch reichlicher absetzen als die 

österreichische Konkurrenz.“437 I když se k okupaci a následné anexi stavěla maďarská 

politická elita záporně, a to především z důvodu, že očekávali ze strany Vídně nátlak na 

finanční spoluzodpovědnost za tuto provincii, nijak si netajili se svým úmyslem ekonomicky 

připoutat Bosnu k Uhrám a učinit z ní výsostné vody pro vlastní výrobky: „In dem ganzen 

Verhalten der Ungarn zur Eisenbahnfrage liegt die Tendenz, das Land zur ungarischen 

Annexion vorzubereiten.“438 Maďarským statkářům víceméně vyhovoval středověký ráz 

Bosny, kde se na 95% obyvatelstva živilo zemědělstvím a zemí vedla pouze jedna chabá 

úzkokolejná železnice v osmdesátikilometrovém rozsahu.439 O změnu bosenských poměrů 

se pokoušel již jeden z velmi mála dobrých znalců balkánského prostředí Benjámin von 

Kállay, jenž vykonával funkci společného ministra financí Rakouska-Uherska v letech 1882-

1903 a z titulu své funkce měl na starosti i správu Bosny a Hercegoviny. Kállay si 

uvědomoval potenciální nebezpečí, které představovala integrace Bosny a jejího 

obyvatelstva do Rakouska-Uherska, proto se snažil o zlepšení stavu infrastruktury, položení 

základů moderního průmyslu včetně vytvoření nových pracovních pozic. Za svůj největší cíl 

považoval zbudování železniční sítě, která měla zajistit spojení s Chorvatskem a Uherskem 

na severu a s Dalmácií a přístavem Split na západě – tím mělo dojít k oživení místního trhu 
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a napojení Bosny na předlitavskou železnici. Pro Maďary by ale tento počin znamenal ztrátu 

vlivu, proto se vehementně snažili, aby tento projekt ztroskotal. Veškeré obchodní trasy 

měly vést jednoznačně přes uherské území.440 I v době Josefova pobytu se stále vedly 

diskuze o zřízení lepšího železničního spojení, avšak jak sám poznamenává: „Dass die 

Eisenbahnfrage eigentlich noch gar nicht aktuell ist, weil sowohl in Österreich wie in 

Ungarn die Geldmittel fehlen, scheint niemandem bewusst zu sein, wie mir überhaupt die 

finanzielle Seite der hiesigen Politik die allerschwächste zu sein scheint.“441 Jednou 

z dalších příčin pozdějších problému bylo i nedostatečné vyřešení pozemkové reformy, proti 

níž se Maďaři opět hlasitě ozvali. Maďaři nejenom že nejevili sebemenší zájem na zlepšení 

stavu bosenského rolnictva, ale stejně tak hleděli opovržlivě na muslimské pozemkové 

vlastníky.442 „Man hört übrigens von verschiedenen Seiten sehr bittere Äusserungen über 

die Monarchie, die für 10 Heller, die sie dem Lande zukommen lasse, immer 20 Heller 

zurückverlange,“443 popisuje Josef. Uhry přes svou neochotu do Bosny investovat či 

umožnit její hospodářský rozvoj, ba naopak vyvíjením nátlaku na udržení středověkých 

podmínek, zavdávaly podněty k růstu nacionálního hnutí s velikým odporem vůči 

Rakousku-Uhersku. „I have found Dalmatia an excellent place of convalescence for my 

Austrophil sentiments,“444 píše Josefu ve svém dopise z 6. května 1910 Seton-Watson.  

Okupace a následná anexe Bosny a Hercegoviny způsobila Rakousku-Uhersku na 

mezinárodní i domácí scéně nemalé potíže, ovšem daleko větším problémem se jevila její 

správa, ke které se monarchie postavila ne zcela vydařeně. Zájmy Rakouska bezesporu 

nejvíce poškodili maďarští politici s velkostatkáři chránící především vlastní zájmy, ti se 

odmítali zabývat dlouhodobými změnami a namísto toho vnímali pouze krátkodobé dopady 

plánovaných reforem na své vlastní rolníky – tím v Bosně úmyslně udržovali středověké 

feudální podmínky.445 Naopak Kállay i vídeňští politici se domnívali, že pokud zlepší 

životní úroveň, získají si sympatie jejího obyvatelstva. Stal se přesný opak – rovnoprávnost, 

kterou Habsburkové poskytli křesťanským kmetům, se jim jevila nedostatečná, neboť jejich 

feudální povinnosti zůstaly nezměněny. Muslimští vlastníci půdy vše zase vnímali jako útok 

na svou suverenitu, čímž zavdávali podnět k vytváření muslimského boje za bosenskou 

autonomii. Kállay se sice snažil vytvořit určitou formu bosenské národní identity, ovšem 
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tento jeho úmysl naprosto ztroskotal, neboť v Bosně již dávno fungovalo národní hnutí, 

jehož identita byla ovšem založena konfesijně.446 „Wir haben den Bürokratismus gleich bei 

der Geburt mitbekommen!“447 stěžovali si obyvatelé Bosny na zavedení složitého 

rakouského administrativního aparátu podporujícího se svými úředními jazyky v zásadě 

germanizaci či maďarizaci obyvatel a na příliv množství rakouského úřednictva, které byla 

chudá země ztěžka s to uživit. Sociální mobilita mezi venkovem a městy i příliv nových 

kolonizátorů z ostatních oblastí habsburské říše vytvářela v zemi nestabilní až výbušnou 

atmosféru. Zavedení středoškolského vzdělání, kde mohly chudé venkovské děti získat 

patřičné vzdělání, se nepřímo zvrhlo v podporu nacionální ideologie včetně myšlenek 

jugoslávství a odporu proti rakouské správě, jejíž úředníci hleděli na místní obyvatelstvo 

jako necivilizovanou chátru a své pohrdání jim dávali náležitě pocítit. Toto necitlivé konání 

ze strany rakouských úřadů dále odcizovalo obyvatele Bosny a Hercegoviny od vize                     

o společném státu s Rakušany a Maďary. Bosenští Chorvaté se stále více upínali ke slibům 

Srbského království, naopak bosenští muslimové podporovali separatistické tendence, neboť 

si byli jisti, že Chorvaté ani Srbové by neměli dostatek sil, aby je byli schopni k čemukoliv 

nutit. Nenasytnost Habsburské říše přehlušila i případné obavy, které zaznívaly z řad 

rakouské veřejnosti, a nedostatečně odhadla nebezpečí hrozící pohlcením této provincie. 

Anexe Bosny a Hercegoviny se tak ze strany rakouské vlády jevila jako píchnutí do vosího 

hnízda.448    

„Merkwürdig akzentuiert sich die von Russland drohende Kriegsgefahr. (…) Das 

grosse Publikum glaubt nich tan die Möglichkeit eines Krieges zwischen den Grossmächten. 

So sehr hat Liberalismus, Sozialismus, Pazifismus die öffentliche Meinung der Gebildeten 

betäubt. In der Tat ist aber in Russland die primitive Kriegslust des Menschen durch alle 

Schichten der Gesellschaft stark verbreitet!“449 komentuje Josef evropské poměry na 

počátku vypuknutí balkánských válek. Italský konflikt s Tureckem v Tripolsku v roce 1911 

prokázal slabost Osmanské říše, čehož hodlaly využít vzmáhající se balkánské státy v čele se 

Srbskem a Bulharskem. Především Srbsko aspirující na pozici balkánské velmoci si hodlalo 

probít cestu až k moři, aby se zapojilo do mezinárodního obchodu a vytvořilo si vlastní 

obchodní, především však válečnou flotilu. Tomuto plánu bylo Rakousko-Uhersko 

odhodláno zabránit – nejschůdnější cestu k Jadranskému moři vnitrozemskému Srbsku 

zahradilo anexí bosenského území. Rakousko mělo rovněž výrazný podíl na mezinárodním 
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uznání Černé Hory a jejím povýšení na království v roce 1910. Jaké nečekané bylo 

překvapení vídeňské vlády, když Černá Hora na místo vděku k Rakousku zahájila spolupráci 

se Srbskem.450 Srbsko hodlalo využít slabosti rozpadající se Osmanské říše, aby na její úkor 

získalo pod svůj vliv Albánii. Srbské ambice kolem roku 1912 představovaly čím dál větší 

hrozbu pro světový mír. Ve Vídni si uvědomovali toto nebezpečí a dokonce i po válce 

toužící Hötzendorf usiloval o udržení statu quo na Balkáně.451 Hrabě Berchtold vytvořil 

politický program zaručující stabilitu, jenž následně s pomocí spojenců hodlal prosadit. 

Záměrem tohoto programu byla tvorba hospodářského propojení mezi Rakouskem                         

a balkánskými státy, zejména Srbskem, za účelem obecného prospěchu a vzájemného 

položení zbraní. Mělo dojít k zajištění železničního spojení se Soluní, jež by byla vyhlášena 

svobodným přístavem. Rumunsko by získalo územní kompenzace na úkor Bulharska, 

naopak v otázce přístupu Srbska k moři či albánské autonomie nehodlala monarchie 

ustoupit. S Berchtoldovým plánem sympatizoval i císař Vilém II., který si představoval 

vznik Spojených států Balkánu pod patronátem Trojspolku, jenž by byl zainteresován 

zejména proti Rusku. Naopak Hötzendorf zastával názor, aby balkánské státy, jakmile 

zvítězí nad Tureckem a rozparcelují si jeho evropské území mezi sebou, uzavřely 

s Rakouskem-Uherskem Balkánský spolek na bázi Německého císařství, přičemž hlavou 

tohoto spolku by se stal rakouský císař či případně spolková rada. Tento spolek měl 

fungovat na bázi celního společenství, jehož spolková rada by byla tvořena delegovanými 

ministry zahraničí, války, financí a šéfy generálního štábu jednotlivých států. Společně se 

měla řešit zahraniční politika, finanční a obchodní záležitosti, stejně jako válečná ochrana. 

Členem spolku se mělo stát Srbsko, Černá Hora, Řecko a Bulharsko, v Albánii by došlo ke 

zřízení rakouského protektorátu a Rumunsko by bylo přizváno k jednání. Všechny tyto 

představy, ať již vznikaly ve Vídni nebo Berlíně, se vzhledem ke skutečným událostem 

jevily naprosto utopické. Ve skutečnosti ze strany Srbska nepřišel žádný impulz k přátelství 

s Rakouskem. Politika balkánských států se jednoznačně orientovala východním směrem 

k carské říši, kde se až do vypuknutí první balkánské války domnívali, že mají Balkán zcela 

pod svým vlivem a jeho politika vzniká v Petrohradě. Rusové se brzy měli přesvědčit                    

o opaku.452  

První balkánská válka začala 26. září 1912. Postup vojenských jednotek spojených 

balkánských států bez větších potíží skoncoval se zbytky osmanského území na evropském 
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kontinentu. Problém nastal poté, co Srbsko dobylo území Albánie a obsadilo přístav Drač, 

čímž si zajistilo přístup k Jaderskému moři. Rychlý vojenský postup i úspěch balkánských 

států zneklidnil evropské velmoci. Zejména Rakušané se nehodlali spokojit s obsazením 

Albánie a přístavu Drač, kde hrozilo potenciální nebezpečí, že bude využit k srbským                       

i ruským vojenským účelům. Pokud by Srbové získali přístav u Jaderského moře, bylo 

naprosto jasné, že by sloužil Rusům ke kontrole Jadranu. Rakousko si rozhodně nepřálo, aby 

vládu nad Jadranem a jeho přístavy převzali Italové společně s Rusy.453 Od počátku 

listopadu 1912 se jednání delegací přesunula do Budapešti. Zejména čeští politici 

doporučovali nebránit Srbsku v získání přístavu a vyzývali k přeorientování Rakouska 

z Turecka na balkánské státy. Masaryk podnikl do konce roku 1912 třikrát cestu do 

Bělehradu a ujal se v Rakousku role neoficiálního tlumočníka srbského ministerského 

předsedy Nikoli Pašiće.454 Jednáním za rakousko-uherskou stranu byl oficiálně pověřen 

právě Josef Redlich, který mezi 4. až 10. listopadem dlel v Bělehradě, kde se setkal 

s premiérem Pašićem, ministrem financí Lazarem Paču, ministrem vnitra Stojanem Protićem 

a dalšími srbskými politiky. Josef následně Pašiće popsal: „(…) einmal der glühende 

Russophile und als solcher glühender Serbe, sodann auf der anderen Seite der habsüchtige 

Beutepolitiker, der immer wieder Ministerpräsident war (…). Pašić möchte daher gerne 

Frieden halten. Auch in den Krieg ist er eigentlich ohne sein Zutung hineingekommen. Er 

hat nach dem Tode des Dr. Milanović trotz Drängens das Kabinett nicht bilden wollen, 

obgleich er das zu jeder Zeit kann, denn er ist der wahre König Serbiens. (…) Weder Pašić 

noch Serbien wollte den Krieg.“455 Vzpomíná i na rozhovor s ministrem financí Paču: „Auf 

meine Bemerkung, ich glaubte, dass die Annexion in Serbien nicht verwunden sei, und man 

glaube in Österreich, dass das grössere Serbien die Gefühlspolitik noch stärker treiben 

werde, erwiderte Paču freimütig, er glaube auch, dass dies in den nächsten Jahren der Fall 

sein werde, aber ebenso sicher sei er, dass, wenn sich Österreich wirklich als 

uneigennütziger Freund jetzt erweisen würde, diese Gefühle abnehmen würden. (…) Über 

Bosnien wolle er jetzt nicht reden, aber das wolle er sagen, dass es die Brutalität gewesen 

sei, mit der die Annexion vollzogen wurde, was die Serbien tief verletzte. Das Volk hatte sich 

immer mit dem gedanken getragen, dass Bosnien, das ebenso serbiích sei wie Serbien, ihm 

zufallen werde. Und dann hat man mit Serbien gar nicht geredet und einfach annektiert!“456 

Během konečného rozhovoru, který se odehrál 6. listopadu, Josefovi Pašić řekl:                       
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„Die radikale Partei hat Serbien demokratisiert – gegen die Könige. – Wir sind von der 

Meinung des Volkes abhängig – das Volk will zum Meer, das Volk würde heute eine 

Zollunion nicht verstehen und zurückzuweisen. (…) Der Grossstaat Österreich muss sich 

das Vertrauen erwerben. (…) – Dann kann serbien allein mit Österreich über Zollunion 

unterhandeln. Unsere Konföderation bindet uns in keiner Weise, aber wenn Österreich uns 

feindlich begegnet, dann müssen wir natürlich uns an die anderen Staaten halten, an den 

Osten.“457Ačkoliv se jednání mezi vládními představiteli Srbska a Rakouska o zřízení celní 

unie zdála býti na dobré cestě, ztroskotala na podmínce přístavu na Jadranu, ze kterého 

Srbsko nehodlalo slevit, stejně jako ho Rakousko z výše uvedených důvodů nehodlalo 

tolerovat. Jednalo se opět zejména o mezinárodní problém mezi Rakouskem a Ruskem. Tato 

neústupnost na obou stranách nakonec stála za vyvoláním evropské krize, kdy 13. prosince 

Vídeň vyzvala Srby a Černohorce, aby vyklidili albánský prostor. Ti to však odmítli a i když 

Rusko zprvu zdůrazňovalo, že nepůjde kvůli Drači do války, mobilizovalo. Následně 

Německem podpořené Rakousko rovněž mobilizovalo. Rusko naopak podpořila Francie. 

Británie si nepřála válku, proto Sir Edward Grey nabádal Rusko, aby nepodnikalo dalších 

kroků, jež by vyostřily atmosféru. Naopak o řešení eskalace problému se mělo rozhodnout 

na mezinárodní konferenci velvyslanců v Londýně.458       

„Ich habe das Gefühl, dass Österreich-Ungarn knapp vor einer riesigen Katastrophe 

steht. Wir sind finanziell desorganisiert, wirtschaftlich deroutiert; der serbische Konflikt 

über Albanien, der rumänische mit Bulgarien könnte leicht den Krieg mit Russland 

bringen,“459 poznamenal si do deníku Josef 12. ledna 1913. Na rakouském ministerstvu 

války se pracovalo dnem i nocí. Josef popisuje rozladění Hötzendorfa: „Unentschlossenheit 

des Kaisers, Furcht vor der Katastrophe im Falle eines unglücklichen Krieges. Der Kaiser 

ist, wie Conrad sagt, ruhig und resigniert. Erzherzog Franz Ferdinand nach wie vor sehr 

unkriegerisch; Berchtold, ein feiner Mensch, ganz klug, aber ohne jede Kraft des 

Willens.“460 Na rakouském ministerstvu zahraničí si nikdo válku velmocí nepřál. Přesto 

mírová jednání na londýnské konferenci neprobíhala zdárně – největší problém 

představovalo vytvoření samostatné Albánie a srbské nároky na přístup k moři. Od 1. do 15. 

dubna 1913 se Josef zdržoval v Londýně, kde se setkal s rakouským velvyslancem hrabětem 

Mensdorffem.  Mensdorff si stěžoval na špatný průběh jednání: „Der ganze Kongress war 
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sehr schlecht organisiert.“461 Hrabě se rovněž stavěl proti válce: „Dieser Krieg könnte uns 

selbst im Falle des Sieges nichts Gutes bringen, denn was soll man mit Serbien 

anfangen?“462 Válka s Ruskem, do níž by balkánské státy Rakousko s Německem zavlekly, 

by znamenala definitivní rozklad tehdejšího politického systému. Tento fakt si uvědomovalo 

mnoho lidí z německých a zvláště rakouských vládních kruhů. Dokonce i Hötzendorf 

považoval ruský carismus za pozitivní pro fungování Rakouska-Uherska. Pokud by Rusko 

bylo zavlečeno do války, bezpochyby by to pro něj znamenalo definitivní rozklad carské 

moci, který by přinesl revoluce. Liberální Rusko by ovšem bylo mnohem atraktivnější pro 

rakouské Slovany než spojenectví se Srby, čímž se vznášela i nad monarchií hrozba 

revoluce. Z toho důvodu usilovalo rakouské vedení o udržení ruského carismu a o uklidnění 

balkánských poměrů.463 Josef ovšem popisuje britskou náladu: „Die grosse Masse ist 

germanofob – viel mehr, als sie ja gallophob war, und wird es sehr lange bleiben. 

Deutschland ist den Engländern zu stark und beunruhigt sie in ihrem Gefühl als europäische 

Weltmacht. Deshalb wurde der Vertrag von 1908 mit Russland geschlossen, deshalb opfert 

man Persien und China dem Zarismus! Österreich-Ungarn wird zwar als sehr schwach 

angesehen, aber doch auch als höchst unbequem: wieder vor allem im Hinblick auf 

Deutschland, als dessen Satellit es erscheint. Man Worde in London eine Zertrümmerung 

der Monarchie gerne sehen: denn das Ideal der englischen Politik ist die Bildung kleiner 

Staaten in Europa, die man gegeneinander benützen kann. Darum ist man jetzt für Serbien, 

Griechenland, Bulgarien, selbst Montenegro begeistert, darum Worde man dort auch einen 

selbständigen magyarischen Staat fördern, wenn dann nicht die Gefahr einer Bildung eines 

deutschen Grossreiches imminent wäre.“464 

Ve Vídni se ministr Berchtold nacházel mezi dvěma mlýnskými kameny – na jednu 

stranu na něj velvyslanci tlačili s ústupky, na druhou stranu ministerstvo války nehodlalo 

snížit počet vojáků v Bosně s poukazem na ztrátu vlivu na Balkáně. K podpisu míru došlo 

30. května 1913. Na jeho základě přestalo turecké panství, až na malé území v okolí 

Istanbulu, existovat. Na londýnské konferenci byla uznána nezávislost Albánie, Srbsko 

přišlo o přístup k moři.465 Druhou balkánskou válku rozpoutaly rozpory mezi vítěznými 

státy o vytyčení hranic, zejména v oblasti Makedonie – a to konkrétně mezi Srbskem, 

Řeckem na jedné straně a Bulharskem na straně druhé. Bulharsko vzdorovalo silné přesile 
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srbsko-řecké koalice posílené navíc ještě o Rumuny a Turky pouhý měsíc, když                          

29. července 1913 kapitulovalo.466 Zatímco Rakousko podporovalo Bulhary, kteří jako 

jediní nenarušovali jejich zájmy na Balkáně, německý císař vzhledem ke špatným vztahům 

s bulharským carem stál na straně Rumunska. Politické vedení ve Vídni bylo doslova 

šokováno postojem svého německého spojence, jenž nepodpořil rakouské zájmy                             

a uplatňoval na Balkánu vlastní politiku.467 Podpisem Bukurešťského míru 10. srpna 1915 

přišlo Bulharsko nejenom o většinu zisků z první balkánské války, nýbrž i podstatný díl 

vlastního území. Tím, že Německo mír podpořilo, zabránilo Františku Josefovi a ministru 

Berchtoldovi smlouvy revidovat.468 V důsledku neblahé německé politiky vyšlo Srbsko 

z balkánských válek jako vítězná velmoc, která se po získání většinového území Makedonie 

rozrostla o 81% se ziskem 1, 6 milionu obyvatelstva. Došlo tak k tomu, čemu se hrabě 

Aehrenthal i Berchtold snažili zabránit – vytvoření „Velkého Srbska“, jehož nynějším cílem 

se stalo sdružení balkánských Slovanů a vytvoření velkého jugoslávského státu. Překážkou 

v těchto ambicích mu byla již finančně vyčerpaná rakousko-uherská monarchie. Balkánské 

války mimo jiné ukázaly, že koncert velmocí není schopen kontrolovat jednání svých 

balkánských klientů – osud celé Evropy od té doby ležel v rukách nevypočitatelných                      

a vášněmi zmítaných obyvatel Balkánu. Došlo k definitivní polarizaci mezinárodní politické 

scény do dvou mocenských bloků – ke státům Dohody se připojilo Srbsko s Černou Horou, 

Řeckem a Rumunskem, naopak po bok centrálních mocností se postavilo Bulharsko 

s Tureckem.469  

Josef Redlich si jako spousta dalších intelektuálů uvědomoval závažnost situace                    

a všímal si smrtelné smyčky, jež se stahovala kolem Rakouska-Uherska. Ve svém přiznání 

příteli a spolupracovníkovi z ministerstva zahraničí, diplomatu Alexandrovi hraběti 

Hoyosovi, víceméně vystihl náladu uvědomělých jedinců během této těžké krize: „Ich kann 

mir nicht helfen: ich versinke täglich in tieferen Pessimismus. Wie soll dieses Reich, in dem 

niemand mehr ein Reichsgefühl hat, zusammengehalten Arden, wie soll es auch nur erhalten 

Arden, wenn man den gegenwärtigen Zustand der Verwaltung, der inneren Politik, der 

Diplomatie betrachtet, die unfähigkeit des greisen Herrschers, die unbeschrieblich 

schwierige Persönlichkeit und Position des Thronfolgers, die Unmöglichkeit des 67er 

Dualismus, die zum Verzweifeln grosse Fülle unsagbar schwieriger Probleme auf allen 

seiten, dazu die geweckte Begehrlichkeit der Massen in nationaler, finanzieller und 
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politischer Hinsicht, die ihren Ausdruck findet in dem Zerrbild von Parlamentarismus hier 

und in Budapest. Alles das lässt keine rechte Hoffnung auf Besserung aufkommen. Und 

doch: Wie und wo sollten alle diese Völker, Kulturen, Menschen leben, wenn nicht – in 

diesem unmöglichen Österreich-Ungarn, das Slawen und Magyaren doch die deutsche 

Kultur gebracht hat und noch bringt! Wie wäre ein unabhähgiges Ungarn der Magyaren 

denkbar nach dem Erstehen starker südslawischer Staaten! Wo wollen die Tschechen, wie 

die Polen es besser als in Österreich finden!“470       
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4. 
ZÁVĚR 

 
„Auch für Österreich-Ungarn gilt der Satz: dass nur der starke Wille siegen wird, und 

starkerer Wille in der Politik bedeutet: Gewalt durch Blut und Eisen. Ich bin seit jeher ein 

Feind des 67er-Ausgleichs, ich bin seit jeher ein Befürworter der Unabhängigkeit Ungarns; 

aber ich knüpfe zwei kleine Bedingungen daran: auch wir wollen unabhängig werden von 

den Ungarn, und die Slowaken, Kroaten und Rumänen sollen auch unabhängig werden, 

freigemacht werden von dem Phantom der Stephanskrone! Weg mit dem falschen 

historischen Plunder der Kronen! Ungarn ist das letzte Stück konstitutionellen 

Feudalismus´im christlichen Europa! Es muss und wird verschwinden!“471 Není pochyb, že 

za většinou problémů v monarchii stáli přímo či nepřímo Maďaři. Vznik dualní monarchie 

stát jako celek ve výsledku výrazně oslabil. Přestože Předlitavsko prožívalo za františko-

josefínské éry období neobvyklého hospodářského, kulturního i společenského rozkvětu, 

uherské oblasti pro svůj převážně agrární charakter rozvoj říše zbrzďovaly. Tím, že se říše 

rozdělila na dva samostatné celky, přišli Austroněmci v Předlitavsku o své hegemoní 

postavení. Ačkoliv se z umírněné české i austroněmecké strany ozývaly hlasy s návrhy 

kompromisního jednání mezi Němci a Slovany, mezi zastánce česko-rakouského vyrovnání 

patřil i Josef Redlich, tyto snahy vždy ztroskotaly na odporu Uherska. Na základě 

ztroskotání vyjednávání umírněných politiků byla následně říše vydána všanc šovinistickým 

vášním radikálních populistů.  

Stojíme ale před otázkou, kdo stál u počátku všech příčin. Kdo v rakouské 

společnosti sehrál roli mytické Pandory? Osobně za postupným rozkladem rakouského 

státního systému vidím hnutí austroliberalismu. Kapitalismus importovaný ze západu neměl 

v rakouském středoevropském prostředí historickou kontinuitu. Teorie laissez faire, tržní 

hospodářství, to, co bylo typické pro Británii, se těžko uplatňovalo v sociálních podmínkách 

tradičního katolického Rakouska. Liberálové společně s dravými buržoasními vrstvami 

naplněni vidinou brzkého zbohatnutí i zlepšení své společenské prestiže byli ochotni 

riskovat ohrožení stability říše. Metternichův poloautoritativní režim se nehodil do tržní 

společnosti a inovátoři na druhou stranu neměli čas ani chuť čekat na pozvolný vývoj. Bylo 
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potřeba prosadit nový režim rychlou cestou, ovšem odstraněním tradičních zásad, na kterých 

metternichův režim stavěl čili katolicko-feudálním řádu, byla uvolněna pojistka udržující 

celý mnohonárodnostní moloch pohromadě. Rakousko pod vládou liberálů a pod patronátem 

konstitučního císaře hospodářsky rozkvetlo, nastalo neobvyklé gründerské období, během 

něhož mohli podnikaví jedinci v poměrně krátkém čase dosáhnout svých osobních ambic. 

Stavěly se průmyslové komplexy, železnice, prováděly se regulace říčních toků, takzvaná 

industriální města se dynamicky vyvíjela – na místě zbouraných hradeb vznikaly bulváry 

s četnými parky, honosnými činžovními domy palácového typu, budovaly se měšťanské 

instituce a zejména divadla. Celá doba svým zrychleným tempem i maloměšťáckým 

pokrytectvím připomínala jedno velké divadlo, kde hlavní role připadla zámožné buržoasii. 

Tento svět hnaný samoregulujícím se trhem byl stvořen pro bohaté. Lidové vrstvy po 

odstranění staletími zavedených jistot naráz tápaly. Nevěděly, kde spočívá v tomto novém 

světě stvořeném liberály jejich místo ve společnosti. Po krachu na vídeňské burze roku 1873 

následované největší ekonomickou recesí 19. století došlo k selhání zásad liberalismu. Krize 

vytvořila podhoubí pro pozdější sociální nepokoje, státní intervencionismus a nastolením 

konzervativní Taaffeho vlády sice došlo ke zklidnění poměrů, ovšem za cenu omezování 

ústřední moci. Volebními reformami završenými přijetím všeobecného rovného volebního 

práva v roce 1907 si pod sebou rakouská ústřední moc podřezávala větev. Ačkoliv byl Josef 

Redlich při historicky prvních všeobecných volbách zvolen za poslance Říšské rady, 

k myšlence všeobecného hlasovacího práva se stavěl poměrně kriticky. Z poslanecké 

sněmovny zcela zmizeli zástupci aristokracie a jemnou kabinetní politiku uhlazených 

gentlemanů vystřídalo hlasité překřikování politiků z lidu znalých jen pouličních manýrů. 

Masová politika a veřejnost, která nebyla politicky dostatečně vyspělá, se tak stala rukojmím 

populistických vůdců eskalujících z důvodu vlastních zájmů vzájemnou sociální i nacionální 

nesnášenlivost do maxima. Liberalismus nastolil svobodu, na kterou většinová společnost 

nebyla připravena. Nedokázal podchytit nižší společenské vrstvy a nebyl schopen jim dát 

adekvátní náhradu starého řádu. Důsledným popíráním předbřeznového režimu nakonec 

zdiskreditoval i sám sebe a stal se svým vlastním stínem. Důkazem nefunkčnosti liberálního 

systému v rakouských poměrech byl právě onen duální systém správy monarchie, který 

nakonec absolutně selhal po okupaci a následné anexi Bosny a Hercegoviny.  

Rodina Redlichů využila příležitosti hospodářského boomu i výdobytků, které 

liberální režim přinesl. Ovšem již následující generace na rozdíl od otců zakladatelů 

gründerské doby, Friedrich a Josef, měla pocítit dopady, které souvisely s rozpadem 

rakouského liberalismu. Není divu, že podobně jako Josef i ostatní vnímali osobnost císaře 
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Františka Josefa za jediný záchytný bod kolabujícího systému. Z toho vyplývá otázka, zda-li 

Josef Redlich byl přesvědčením monarchistou. Těžko říci, zda v oné době můžeme 

přemýšlet o nějakém monarchismu či si svůj monarchismus uvědomil až zpětně za období 

republiky. „Ich fühlte mich als Österreicher und daher war ich im Grunde kaiserlich 

gesinnt,“472 vypisuje se ze svých pocitů. Jako příslušník židovství se dokázal velmi dobře 

ztotožnit s ideálem nadnárodního státu – za domácí prostředí vždy považoval poklidné 

Slovácko, oproti tomu jeho otčinu představovalo Rakousko. Redlich určitě nebyl 

monarchistou dnešního významu, velmi dobře si uvědomoval kontinuitu mezi císařem                 

a vlastí, skrze jeho osobu vnímal i své vlastní zakotvení – vztah k císaři bychom mohli u něj 

považovat za vztah osobní. Redlich věřil v Rakousko, uvědomoval si jeho historické poslání 

vůči malým středoevropským národům, proto nikdy neměl pochopení pro nacionální vášně. 

Jak uvádí jeho úvodní úryvek, uvědomoval si potřebu silného vedení země – z toho důvodu 

patřil mezi stoupence hraběte Aehrenthala. Ministr zahraničí byl bezesporu brilantním 

taktikem, ovšem oproti Metternichovi měl jednu velkou nevýhodu – neměl pod sebou 

sjednocenou říši. Za dob bosenské krize nestála za Aehrenthalem silná habsburská říše, která 

si dokázala poradit i s Napoleonem, nýbrž rozvrácený duální paskvil, který se nebyl schopen 

domluvit ani na základních otázkách správy země. Toto bylo dědictvím liberálního věku – 

za krásným pozlátkem, které liberalismus zpočátku nabízel, se nacházela odvrácená krutá 

pravda, že liberalismus je dlouhodobě těžko udržitelný, což si však v Rakousku-Uhersku 

nechtěl nikdo připustit. Rakouští liberálové nebyli schopni situaci zvládnout, vymkla se jim 

kontrole a následovala postupná řetězová reakce ústící v první světovou válku a definitivní 

rozklad rakouské společnosti završený rozpadem monarchie roku 1918.    
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budova synagogy, č. 24 tzv. zámeček (správní sídlo velkostatku) a č. 26 vodní mlýny, 
které byly později v majetku Redlichů 

 
 
 
 
 
 

 
   obr.č.3 Pohled na ghetto z kostelní věže 
 



| 131 | 
 

 
    obr.č.4 Židovský historizující templ postavený v roce 1863 
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  obr.č.6 Nejstarší dochovaná fotografie Hodonína je z poloviny 19. století a zachycuje  

město  před industrializací  
 
 

 
  obr.č.7 Nádraží Severní Ferdinandovy dráhy zřízené v polovině 19. století 
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  obr.č.13 Rynkové náměstí – jednopatrový dům uprostřed vlastnil Ignác Leopold Redlich 
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obr.č.14 Rabín Josua Hermann Polach (ve funkci  obr.č.15 Dr. Ludwig Körner (ve funkci   
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7.2. Podniky rodiny Redlichů 
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7.3. Redlichova vila 
 

 
    obr.č.21 Průčelí domu inspirované vídeňskými příměstskými vilami 
 

 
   obr.č.22 Pohled na zadní stranu vily s přilehlým parkem 
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        obr.č.23 Zahrada vily tolik opěvovaná Gustavem Mahlerem 
 

 
        obr.č.24 Palác Falkenstein sloužil jako vídeňská adresa Friedricha Redlicha 
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  obr.č.25 a 26 Dubové schodiště ve vstupní hale vily 
 
 
 
 
 
 

 
  obr.č.27 a 28 Dekorované zábradlí 
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       obr.č.29 Stav vily před jejím zbouráním roku 2005 
 

 
         obr.č.30 Zbytky dochované výzdoby 
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7.4. Friedrich Redlich 
 

 
     obr.č.31 Friedrich Redlich jako starosta obr.č.32 Starosta Leopold Ammer (ve funkci      

(ve funkci 1913-1918)                                 1886-1910) zakladatel hodonínské  
        Fortschrittspartei   

 

 
   obr.č.33 Manželka Emmy von Taussig    obr.č.34 Adolf Guido Redlich, prvorozený syn 
               Friedricha Redlicha 



| 143 | 
 

 
   obr.č.35 a 36 Fotografie Friedricha Redlicha 
 
 

 
obr.č.37 Fritzova narozeninová oslava v Mariánských Lázních 18. 7. 1921 – uprostřed Fritz 

a Emmy, za Fritzem Josef se synem Hansem Ferdinandem, za Emmy Maria Weinmann  
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obr.č.38 Friedrichův hrob na hodonínském hřbitově 
 
 

 
obr.č.39 a 40 Hroby Adolfa a Ignáce Leopolda Redlicha na hřbitově v Döblingu 
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7.5. Josef Redlich 
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obr.č.44 Manželka Alix Simon         obr.č.45 Alix Simon v pozdním věku 

 
 
 

 
obr.č.46 Josef Redlich ve společnosti syna Hanse Ferdinanda (uprostřed) a synovce          

Adolfa Guida, kolem roku 1917 
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obr.č.47 Přátelské sezení – zleva sedící: Gertrud von Homannsthal, Alix Redlich, baron 

Georg Franckenstein, paní Schlesinger (matka Gertrud von Hofmannsthal), sedící 
Hugo von Hofmannsthal, Baron Erhart, Josef Redlich, Rose von Rosthorrn-
Friedmann, mezi léty 1901-1908 

 

 
obr.č.48 Josef Redlich ve společnosti Huga von Hofmannsthala a Jakoba Wassermanna   

v Altaussee kolem roku 1916 
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  obr.č.49 Josef Redlich v zahradě své vily 

 

 
  obr.č.50 Josefova vila na ulici Armbrustergasse v Heiligenstadtu 
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                obr.č.51 Zahradní část domu 

 
 

 
               obr.č.52 Zasedání Říšské rady 
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7.6. Listiny 
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      obr.č.56 Sdělení Friedricha Redlicha o slavnostní výzdobě města 

 

 
      obr.č.57 Fritzovo sdělení o válečných úspěších rakouské armády ze 4. května 1915 
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   obr.č.58 Úmrtní parte Ignáce Leopolda Redlicha zveřejněné v deníku Neue Freie Presse            

5. 6. 1891 
 
 
 

 
    obr.č.59 Úmrtní parte Adolfa Redlicha zveřejněné v deníku Neue Freie Presse 21. 2. 1896 
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       obr.č.60 Úmrtní parte Friedricha Redlicha zveřejněné v deníku Neue Freie Presse      

17. 11. 1921 
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7. 
   DOKUMENTACE OBRAZOVÉ 

MATERIÁLU 

 
 

obr.č.1 Mapa Hodonína z roku 1745 znázorňující Židovské město obtékané Jalovou strouhou 

        (Hodonín-nostalgický) 

obr.č.2 Židovské město na hodonínské vedutě namalované v letech 1728-1730 – pod č. 23 

budova synagogy, č. 24 tzv. zámeček (správní sídlo velkostatku) a č. 26 vodní mlýny, 

které byly později v majetku Redlichů (Hodonín-nostalgický) 

obr.č.3 Pohled na ghetto z kostelní věže (Hodonín-nostalgický) 

obr.č.4 Židovský historizující templ postavený v roce 1863 (Hodonín-nostalgický) 

obr.č.5 Vstup do ghetta, po levé straně se nachází dům Nathana Redlicha (Hodonín-

nostalgický) 

obr.č.6 Nejstarší dochovaná fotografie Hodonína je z poloviny 19. století a zachycuje město  

před industrializací (Hodonín-nostalgický) 

obr.č.7 Nádraží Severní Ferdinandovy dráhy zřízené v polovině 19. století (Hodonín-

nostalgický) 

obr.č.8 Hlavní městská třída – Ringgase z roku 1909 s nárožním palácem židovského 

obchodníka Gustava Sterna napravo (Hodonín-nostalgický) 

obr.č.9 Kolorované pohlednice dosvědčují vídeňskou orientaci města (Hodonín-nostalgický) 

obr.č.10 Radnice z roku 1904 postavená vídeňským architektem Ernstem von Gotthilfem – za 

jeho syna se provdala Fritzova dcera Lisbeth Redlich (Hodonín-nostalgický) 

obr.č.11 Budova německé reálky postavená stejným architektem (Hodonín-nostalgický) 

obr.č.12 Dům umění Sdružení výtvarných umělců Moravských postavený z cihel vyrobených 

v Redlichově cihelně (Hodonín-nostalgický) 

obr.č.13 Rynkové náměstí – jednopatrový dům uprostřed vlastnil Ignác Leopold Redlich 

(Hodonín-nostalgický) 

obr.č.14 Rabín Josua Hermann Polach (ve funkci 1852-1899) za nějž došlo k vybudování 

nového templu (TREIXLER, Gustav. Geschichte der Juden in Göding. In Die Juden und 
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Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Hugo Gold, Brno: 

Jüdischer Buch und Kunstverlag, 1929, s. 221) 

obr.č.15 Dr. Ludwig Körner (ve funkci 1901-1916) – předseda ŽNO a městský radní 

(TREIXLER, Gustav. Geschichte der Juden in Göding, s. 221) 

obr.č.16 Fritz Frankl (ve funkci 1916-1919) továrník a předseda ŽNO (TREIXLER, Gustav. 

Geschichte der Juden in Göding, s. 221)   

obr.č.17 Továrník Adolf Kohn, který stál roku 1898 u založení hodonínské Chewra Kadischa 

(TREIXLER, Gustav. Geschichte der Juden in Göding, s. 221) 

obr.č.18 Mlýny na Židovském ostrově, které však roku 1904 vyhořely (Hodonín-nostalgický) 

obr.č.19 Cihelna na Brněnské ulici (Hodonín-nostalgický) 

obr.č.20 Cukrovar s Redlichovou vilou v popředí (Hodonín-nostalgický) 

obr.č.21 Průčelí domu inspirované vídeňskými příměstskými vilami (Hodonín-nostalgický) 

obr.č.22 Pohled na zadní stranu vily s přilehlým parkem (fotoarchiv Masarykova muzea 

v Hodoníně) 

obr.č.23 Zahrada vily tolik opěvovaná Gustavem Mahlerem (fotoarchiv Masarykova muzea 

v Hodoníně) 

obr.č.24 Palác Falkenstein sloužil jako vídeňská adresa Friedricha Redlicha (Wikipedia.org, 

10. 8. 2015) 

obr.č.25 a 26 Dubové schodiště ve vstupní hale vily (Archiv Stavebního úřadu Hodonín, 

Redlichova vila) 

obr.č.27 a 28 Dekorované zábradlí (Archiv Stavebního úřadu Hodonín, Redlichova vila) 

obr.č.29 Stav vily před jejím zbouráním roku 2005 (Archiv Stavebního úřadu Hodonín, 

Redlichova vila) 

obr.č.30 Zbytky dochované výzdoby (Archiv Stavebního úřadu Hodonín, Redlichova vila) 

obr.č.31 Friedrich Redlich jako starosta (ve funkci 1913-1918)  (MyHeritage, Family Redlich)                 

obr.č.32 Starosta Leopold Ammer (ve funkci 1886-1910) zakladatel hodonínské   

Fortschrittspartei  (Městský úřad Hodonín) 

obr.č.33 Manželka Emmy von Taussig (MyHeritage, Family Redlich)                    

obr.č.34 Adolf Guido Redlich, prvorozený syn Friedricha Redlicha (MyHeritage, Family 

Redlich)             

obr.č.35 a 36 Fotografie Friedricha Redlicha (ÖNB, Bildarchiv, sg. 203508-D, 20440-D) 

obr.č.37 Fritzova narozeninová oslava v Mariánských Lázních 18. 7. 1921 – uprostřed Fritz a 

Emmy, za Fritzem Josef se synem Hansem Ferdinandem, za Emmy Maria Weinmann 

(ÖNB, Nachlass Josef Redlich, cod. ser. n. 53700 Photographien)  
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obr.č.38 Friedrichův hrob na hodonínském hřbitově (MyHeritage, Family Redlich)             

obr.č.39 a 40 Hroby Adolfa a Ignáce Leopolda Redlicha na hřbitově v Döblingu 

obr.č.41 Fotografie z roku 1897 (ÖNB, Nachlass Josef Redlich, cod. ser. n. 53697 

Photographien)   

obr.č.42 Fotografie z 90. let 19. století (ÖNB, Nachlass Josef Redlich, cod. ser. n. 53697 

Photographien)   

obr.č.43 Fotografie z 90. let 19. století (ÖNB, Nachlass Josef Redlich, cod. ser. n. 53697 

Photographien)   

obr.č.44 Manželka Alix Simon (MyHeritage, Family Redlich)                      

obr.č.45 Alix Simon v pozdním věku (MyHeritage, Family Redlich)             

obr.č.46 Josef Redlich ve společnosti syna Hanse Ferdinanda (uprostřed) a synovce          

Adolfa Guida, kolem roku 1917 (MyHeritage, Family Redlich)             

obr.č.47 Přátelské sezení – zleva sedící: Gertrud von Homannsthal, Alix Redlich, baron Georg 

Franckenstein, paní Schlesinger (matka Gertrud von Hofmannsthal), sedící Hugo von 

Hofmannsthal, Baron Erhart, Josef Redlich, Rose von Rosthorrn-Friedmann, mezi léty 

1901-1908 (ÖNB, Nachlass Josef Redlich, cod. ser. n. 53700 Photographien)  

obr.č.48 Josef Redlich ve společnosti Huga von Hofmannsthala a Jakoba Wassermanna   

v Altaussee kolem roku 1916 (ÖNB, Nachlass Josef Redlich, cod. ser. n. 53700 

Photographien)  

obr.č.49 Josef Redlich v zahradě své vily (ÖNB, Nachlass Josef Redlich, cod. ser. n. 53700 

Photographien)  

obr.č.50 Josefova vila na ulici Armbrustergasse v Heiligenstadtu (Kreisky Villa, Google 

Maps) 

obr.č.51 Zahradní část domu (ÖNB, Nachlass Josef Redlich, cod. ser. n. 53699 

Photographien)  

obr.č.52 Zasedání Říšské rady (ÖNB, Nachlass Josef Redlich, cod. ser. n. 53707 

Photographien)  

obr.č.53 Familiantský list Jakoba Wellera z roku 1810 (AŽMP, ŽNO Hodonín) 

obr.č.54 Reklama židovského obchodníka Gustava Sterna v regionálním tisku Slovácko 

(SOkA Hodonín, Slovácko) 

obr.č.55 Reklama firmy Brüder Redlich & Berger na cihlářské výrobky (SOkA Hodonín, 

Gödinger Zeitung) 

obr.č.56 Sdělení Friedricha Redlicha o slavnostní výzdobě města (ÖNB, Bildarchiv, sg. 

KS16215708) 
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obr.č.57 Fritzovo sdělení o válečných úspěších rakouské armády ze 4. května 1915 (ÖNB, 

Bildarchiv, sg. KS16211626) 

obr.č.58 Úmrtní parte Ignáce Leopolda Redlicha zveřejněné v deníku Neue Freie Presse            

5. 6. 1891 (ÖNB, ANNO Zeitungen, Neue Freie Presse) 

obr.č.59 Úmrtní parte Adolfa Redlicha zveřejněné v deníku Neue Freie Presse 21. 2. 1896 

(ÖNB, ANNO Zeitungen, Neue Freie Presse) 

obr.č.60 Úmrtní parte Friedricha Redlicha zveřejněné v deníku Neue Freie Presse 17. 11. 

1921 (ÖNB, ANNO Zeitungen, Neue Freie Presse) 

 


