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Úvod
Vymezení tématu
Léta 1897 – 1907 představují v dějinách habsburské monarchie údobí, jeţ je
charakteristické především rostoucím vlivem nejširších skupin obyvatelstva na chod
společnosti a s tím související demokratisací politického systému, nástupem masových
politických hnutí a intensivní nacionalisací veřejného ţivota. Rok 1897 přinesl první
parlamentní volby, do nichţ byli, byť ještě v omezené míře kuriového systému, zapojeni
příslušníci všech vrstev rakouské společnosti. Poprvé v historii státu do parlamentních lavic
zasedli poslanci revoluční sociální demokracie. V této době se sociální otázka nemajetných a
chudších vrstev společnosti, dělníků, maloţivnostníků ale i drobných majitelů venkovské půdy
stává nedílnou součástí veřejného diskursu stejně jako zaměstnanecké stávky a nejrůznější
veřejné protesty běţným výrazem sdílené nespokojenosti. Na jaře téhoţ roku také došlo
vydáním známých Badeniho jazykových nařízení k zásadnímu zlomu ve vzájemném vztahu
českého a německého etnika v českých zemích. Dosavadní nejrůznějšími konflikty protkané
souţití se změnilo v otevřený boj všemi prostředky jedněch proti druhým, jenţ vyústil
aţ v zásadní politické zvraty konce první světové války a nešťastné události následujících
desetiletí. Druhý mezník, rok 1907, je opět rokem volebním. Po zavedení nového volebního
systému však nejen říšská rada ale vůbec celá politická krajina skýtá zcela odlišný pohled.
Uplynulých deset let prodělalo Rakousko a jeho společnost značný rozvoj a parabola mezi
dvěma sedmými roky ukazuje, jak významný krok v dějinách země toto krátké období
představuje.
Historické Chebsko, jeţ v průběhu 18. století ztratilo zbytky svých posledních
formálních privilegií a stalo se regulérní součástí českého království, nebylo na konci 19. století
více neţ pouhou historickou reminiscencí. Přesto pouţití tohoto pojmu v názvu práce nelze
označit za čirý anachronismus. Pojem historického Chebska ve smyslu říšské zástavy z roku
1322 byl totiţ aktualisován nejen v revolučním roce 1848, nýbrţ intensivně také ve
sledovaném období let 1897 – 1907 jako důleţitý argument v boji proti rozšiřování úředního
českého jazyka v nejzápadnějším cípu Čech. Navíc, chápeme-li tento pojem doslovně,
disponuje vůči mnohoznačnému výrazu Chebsko (německy Egerland) uţším geografickým
vymezením.1 Při zohlednění linie státní hranice a tehdejšího správního členění země se jedná
Ještě větší nejednoznačnost neţli u českého slova „Chebsko“, vnímaného předně jako okolí města Chebu bez
historické konotace, panuje v případě německého výrazu „Egerland“, jímţ je (ve vysídlenecké literatuře)
označována etnografická oblast západních Čech, jejíţ rozsah se nejčastěji shoduje s územím vládního okresu Eger
z let 1938 – 1945, který sahal od Aše aţ po Horšovský Týn na jihu a Postoloprty na východě. Panující nejednotu
1
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přibliţně o oblast politického okresu Cheb.2 Politickým okresem Cheb, resp. soudními okresy
Cheb a Vildštejn (dnes Skalná) zahrnujícími města Cheb, Františkovy Lázně, Vildštejn,
Schönbach (dnes Luby) a Plesná je také v zásadě vymezen geografický rozsah této práce.3
Díky specifickému historickému vývoji, proklamovanému a do jisté míry i faktickému
zvláštnímu postavení Chebska mezi německými oblastmi Čech je tato drobná zeměpisná
jednotka významným činitelem politické geografie českých zemí 19. století. Politickohistorický výzkum tohoto regionu má navíc vzhledem k úzké hospodářské a kulturní
provázanosti s přilehlými oblastmi Bavorska a Saska významný potenciál k obohacení
historického poznání dobových sociálních, hospodářských a kulturních fenoménů i v širším
středoevropském kontextu neţli pouze v rámci dějin Němců v Čechách.

Metodologie
Je-li smyslem regionálního politicko-historického výzkumu dokumentovat procesy
určité státní společnosti na jedné její místní části, musí základní osu takového výzkumu tvořit
vztah regionu vůči celku. V podmínkách rakouského parlamentarismu na konci 19. století se
jedná konkrétně o zastoupení regionu v zákonodárných sborech, tedy zemském sněmu
a říšské radě, a dalších významných politických a hospodářských grémiích typu obchodních
a ţivnostenských komor či zemské zemědělské rady. Místní zastupitelstva společně
s nejrůznějšími volenými komisemi jsou pouze druhou – regionální – stranou téţe mince.
Tento vztah je třeba promítnout také do světa politických směrů a organisací jak na jejich
celostátní úrovni, tak na stupni místních spolků a jejich reflexe u jednotlivých společenských
vrstev. Nikoli však za účelem výzkumu samotné výstavby konkrétních organisací, nýbrţ
s důrazem na jejich profilaci, vzájemné konflikty, jimi hájená stanoviska a zastoupení ve
společnosti.
Předkládaná práce si proto za primární cíl klade zdokumentovat na území historického
Chebska v období let 1897 – 1907 volby do českého zemského sněmu a poslanecké sněmovny
říšské rady se všemi jejich zásadními aspekty, tj. předvolební agitace, průběh a výsledek
v uţívání pojmů dokládá práce E. Neblich nesoucí v názvu pojem „historisches Egerland“, v jejímţ závěru
ovšem nalezneme mapku právě zmiňovaného vládního okresu ze 30. let. Viz: NEBLICH, Esther. Die Auswirkungen
der Badenischen Sprachenverordnungen von 1897 auf die deutsche und tschechische Bevölkerung des historischen Egerlandes.
Marburg: Tectum Verlag, 2002, s. 288.
2 Správně by k historickému Chebsku na rakouské straně hranic měl být počítán i někdejší politický okres Aš.
Předkládaná práce jej zcela záměrně pro svůj omezený rozsah a výrazná specifika této oblasti vynechává, aniţ by
tím mělo být naznačeno, ţe si Aš a okolí nezaslouţí vlastní historicko-politické studie nebo porovnání se
sousedními oblastmi.
3 Mnohé české názvy obcí v regionu pocházejí aţ z doby po roce 1945. V textu je pro zachování logické jednoty a
usnadnění práce s prameny uţíváno názvů dobových, resp. původních (německých) názvů a v případě moţnosti
českých označení pocházejících nejpozději z doby meziválečné, jeţ jsou méně zatíţena nacionalistickou ideologií
upravování historie a neodráţí v sobě pozdější kulturní diskontinuitu. Srovnání s dnešním stavem nabízí
přiloţený přehled.
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vlastních voleb, profil poslanců a jejich konkurentů z hlediska politického směřování a
sociálního postavení, jejich veřejná činnost a zapojení do místních společenských struktur.
K dosaţení tohoto cíle je samozřejmě zapotřebí rozšířit zorný úhel téţ na paralelní děje
v rámci zmíněných obecních a okresních zastupitelstev, nejdůleţitější hospodářské organisace
a přední politické a zájmové spolky v regionu. Jací kandidáti měli moţnost v regionu uspět,
které politické směry zastupovali, jak jako poslanci hájili zájmy svých voličů a kterých
společenských skupin, jakou měrou zpětně působili na místní veřejnost a jakým způsobem se
účastnili místního veřejného dění, tak zní otázky vedoucí k tomuto cíli. Vlastním účelem
rozhodně není vytvořit sbírku ţivotopisů několika politiků nýbrţ naopak, na základě znalostí
obecných dějin uţší střední Evropy a místních událostí, jejich působení začlenit do širších
souvislostí a vyuţít jejich osobností jako spojnice mezi zemskou, resp. státní a regionální
rovinou. V tomto světle se pak pokusit o sestavení obrazu politické krajiny jednoho regionu –
v daném případě politického okresu Cheb v letech 1897 – 1907.

Pramenná základna a literatura
Základním pramenem k tomuto výzkumu je bezesporu místní tisk, v němţ nalézáme
vedle zpráv o nejdůleţitějších regionálních událostech především zásadní témata a konfliktní
linie tehdejšího veřejného diskursu. Rozšiřující se spektrum politických směrů konce 19. století
s sebou přináší také rozmach politických zpravodajů nejrozličnějších stranických zabarvení.
Na Chebsku se vedle tradičních zpravodajů vydávaných v Praze či v regionu objevují
od 90. let nové především nacionálně radikální ale téţ katolické a socialistické listy.4
Nejstarším místním periodikem vycházejícím jiţ od roku 1846 bylo Egerer Zeitung.
Tento tradiční list nesoucí aţ do roku 1868 označení Egerer Anzeiger byl po dlouhá léta
jediným, poloúředním zpravodajem na Chebsku a i navzdory postupující segmentaci
německého politického tábora si zachoval své dominantní postavení coby liberální zpravodaj
pro celé německé západní Čechy a jako takový poskytuje základní přehled informací této práci.
Ke své politické orientaci projevované běţně nanejvýš v úvodnících se noviny hlásily doslovně
pouze v poměrně krátké době od ledna 1906, kdy oslavily 60 let své existence, do
parlamentních voleb v červnu 1907, a sice podtitulem Deutschfortschrittliches Organ für
Westböhmen. Zjevným smyslem tohoto počinu však bylo vymezení se vůči chebským
schöneriánům. Čistě apolitickým listem téţe redakce byl Franzensbader Tagblatt vycházející
denně pouze během lázeňské sezóny od června 1898.

Z praţských listů prodávaných v Chebu lze jmenovat Bohemii, Prager Tagblatt a Prager Zeitung (s přílohou Prager
Abendblatt) diskutovanými v době Badeniho krise pro svou nacionální umírněnost.
4
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Dle dostupných informací je druhým nejstarším zpravodajem vydávaným v Chebu aţ
roku 1880 zaloţený Nordwestböhmischer Anzeiger, který ovšem po jedné změně názvu město
roku 1890 opustil a jako Egerer Volkszeitung vycházel aţ do roku 1936 v Karlových Varech. Za
pendant Egerer Zeitung tak lze povaţovat spíše ašský zpravodaj vycházející od roku 1864 pod
různými názvy, jenţ se roku 1893 transformoval v deník Ascher Zeitung. Podobně jako mladší,
roku 1905 zaloţené a vysloveně schöneriánsky orientované Ascher Nachrichten však patřil spíše
do nacionálně radikálního tábora, jenţ měl u místního tisku vůbec velké zastoupení.
V seznamu spolehlivých německo-nacionálních (deutsch-völkisch) periodik v Čechách
zveřejněném roku 1899 nalézáme vedle zmíněného Ascher Zeitung téţ karlovarskou Wacht an der
Eger (pozdější Karlsbader Nachrichten), listy Falkenau-Königsberger Volksblatt (zal. 1896), Graslitzer
Volksblatt (zal. 1897) a další nejdecké, falknovské, a chebské noviny.5 Těmi posledními jsou
jednak významné schöneriánské noviny Egerer Nachrichten (od r. 1907 Egerer Neueste Nachrichten)
vycházející od roku 1896 a sesterský list pro německé dělnictvo Der Hammer (zal. 1894,
v Chebu od r. 1898), jeţ si zaslouţí naši pozornost především z toho důvodu, ţe jejich
vydavatelé a redaktoři Johann Laurenz Hofer a Franz Stein na Chebsku uspěli také jako
poslanečtí kandidáti Schönererova hnutí.
Všechna tato periodika předkládané práci poslouţila pouze výběrově pro svou
vyhraněnou názorovou orientaci podobně jako listy dalších politických směrů. Ty nebyly
dlouhou dobu novinami vydávanými přímo v Chebu vůbec zastoupeny. Katolický, politicky
angaţovaný list Das Egerland – Christlich-deutsches Volksblatt für Westböhmen, vycházející od roku
1897, byl doma ve Varnsdorfu a vlastní katolické noviny dostali Chebští v podobě Egertaler
Zeitung teprve roku 1904. Sociálnědemokratická Volkswille (zal. 1894 a vydávaná necelý rok v
Chebu) vycházela ve Falknově a od roku 1906 v Karlových Varech, Freie Worte – Zeitschrift der
freien Sozialisten Österreichs vydával pozdější poslanec Simon Starck od roku 1902 ve Falknově a
téţ více s místními národovci neţli agrárníky spjatý Egerländer Bauernführer (zal. 1909) vycházel
v Aši. Krátké tři roky (1892-94) přeţivší měsíčník místního zemědělského spolku pro chov
zvířat Egerländer Landbote jednak nespadá do sledovaného období a navíc lze o jeho politické
orientaci uvaţovat pouze v závislosti na praktických zájmech cílové skupiny. Pro doplnění této
části politického spektra proto lze pouţít spíše list zemědělského centrálního svazu Der deutsche
Landwirt (zal. 1882), list Německorakouského selského svazu Der Dorfbote (v Budějovicích od
r. 1896) nebo agrárnický stranický orgán Deutsches Agrarblatt (v Praze od r. 1906).
Středostavovské hospodářské zájmy a politické poţadavky ţivnostníků dokumentuje
od r. 1888 v Chomutově vydávaný list Handwerksmeister pro oblast chebské obchodní komory,
5

Deutsche Wacht 3. 8. 1899
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jenţ od ledna 1899 vycházel jako oficiální orgán německých ţivnostníků v Čechách pod
názvem Deutsche Gewerbezeitung.
Vyjma Egerer Zeitung nejsou jmenovaná regionální periodika zatím dostupná v digitální
podobě a jejich studium je ztíţeno velkou roztříštěností dochovaných exemplářů v okresních
archivech.6 Ucelenější sbírku nabízí pouze praţská Národní knihovna, jeţ získala inventář
někdejší knihovny františkánského kláštera v Chebu.
Dalším důleţitým zdroje pramenů jsou zprávy o činnosti místních obecních a
okresních zastupitelstev. Ty jsou v podobě protokolů zveřejňovaných v tisku do jisté míry
zachovány i mimo dosud často nepřístupné archivní fondy obcí, měst a okresních komisí.
K disposici jsou navíc všechny ročníky chebského úředního zpravodaje Gemeinde-Amtsblatt der
Stadt Eger (zal. 1886). Podobně je tomu i v případě jednání chebské obchodní a ţivnostenské
komory.7 Vzhledem k torsovitosti archivních fondů politických ale i zájmových spolků na
Chebsku v daném období je nutno se spokojit s údaji, jeţ lze vyčíst z novin a které nám můţe
poskytnout agenda státních úřadů, tj. především chebského okresního hejtmanství, policejního
úřadu a krajského soudu. Především presidiální spisy hejtmanství poslouţily krom ověřování
novinových zpráv mnoha cennými informacemi o spolcích, předních osobnostech a
společensko-politické situaci vůbec. K chebskému táboru lidu, jenţ je z hlediska této práce
pouze jednou z mnoha událostí, zaloţila městská rada samostatný fond obsahující dotyčnou
korespondenci, zápisy rozhodnutí rady a jejího kontaktu s okresním hejtmanstvím.
Informace o působení poslanců mimo region skýtají vedle novinových zpráv
stenografické protokoly z jednání říšské rady a českého zemského sněmu, osobní memoáry
některých z nich a vzhledem k vlivu schöneriánů na Chebsku, Ašsku a severozápadní oblasti
Čech nelze rozhodně opomenout šestisvazkovou edici Eduarda Pichla o politickém působení
Georga Schönerera.8
Téměř na pomezí mezi historickými prameny a historickou literaturou stojí rozsahem
drobné, ovšem významem cenné dílo někdejšího chebského archiváře Karla Siegla vydané u
příleţitosti stopadesátého výročí jeho narození obsahující soupis majitelů starých měšťanských
domů v Chebu, a co je pro tuto práci důleţitější, také přehled starostů města dovedený aţ do

Převáţnou část ročníků Egerer Zeitung lze prohlíţet na webových stránkách Muzea Cheb, kompletní sbírkou
disponuje SOkA Cheb.
7 Protokoly z jednání komory byly pravidelně otiskovány na stránkách Egerer Zeitung a současně téţ samostatně
publikovány – ročníky 1885 – 1902, 1905-7 uchovává Studijní a vědecká knihovna Plzeň: Protokoll der ordentlichen
öffentlichen Sitzung vom ... Obchodní a ţivnostenská komora. Eger: Handels- und Gewerbekammer.
8 BAERNREITHER, Josef Maria. Der Verfall des Habsburgerreiches und die Deutschen: Fragmente eines politischen Tagebuches
1897 – 1917. Ed. Oskar Mitis. Wien: 1938. PICHL, Eduard. Georg Schönerer. Hrsg. mit Unterst. d. Reichsinst. f.
Geschichte d. Neuen Deutschlands. Sv. 1-6. Berlin 1938.
6
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roku 1926.9 Kromě několika dalších publikací místní provenience však historici k tématu dějin
historického Chebska v 19. století spíše mlčí.10 Výjimku představuje jiţ zmiňovaná disertační
práce bavorské historičky Esther Neblich o vlivu Badeniho jazykových nařízení na
obyvatelstvo historického Chebska a starší práce vysídleného chebského historika Heriberta
Sturma.11 Cennou dokumentaci k charakteru regionu a vhled do jeho historie poskytuje místní
„Heimatbuch“ sestavený odborným způsobem pod vedením Lorenze Schreinera či kulturněhistorická esej Franka Boldta.12 Osnovu celostátních a zemských událostí předkládaná práce
přebírá

ze

syntéz

Helmuta

Rumplera,

Otty

Urbana

a

monumentální

řady

Habsburgermonarchie. K orientaci v prostoru politických směrů rakouských Němců
poslouţila především dosud nepřekonaná práce Lothara Höbelta Kornblume und Kaiseradler ale
téţ moderní regionální studie.13

11

SIEGL, Karl. Verzeichnis von Besitzern Alt-Egerer Häuser. Bürgermeister der Stadt Eger von 1282 bis 1926. Ratsherren,
Gerichtsherren und Gemeindeherren in Alt-Eger von 1384 bis 1777. Ed. Josef Hájek. Cheb: Muzeum Cheb a SOkA
Cheb, 2001.
10 K tehdejším majitelům významných domů v centru Chebu: ČERNÝ, Zbyňěk, Karel HALLA a Hana KNETLOVÁ.
QUE PROCEDIT: Historie pěší zóny v Chebu. Cheb: Město Cheb, 2010. K historii chebských oddílů: ČERNÝ,
Zbyněk a Tomáš DOSTÁL. Bolest v Kameni: Pomníky vojákům z chebských jednotek padlým v první světové válce. Cheb:
Muzeum Cheb, 2007.
11 Např. STURM, Heribert. Bayern und Eger seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts. In: Böhmen und Bayern, Vorträge der
Arbeitstagung des Collegium Carolinum in Cham. München 1958, s. 109 – 127. STURM, Heribert. Der Egerer
Volkstag von 1897. In: Sonderdruck aus den Mitteilungen des Vereins für vogtl. Geschichte und Altertumskunde
zu Plauen i.V., 42. Jahresschrift auf die Jahre 1939 u. 1940. STURM, Heribert. Eger – Geschichte einer Reichsstadt. Sv.
I, II. Augsburg: Kraft: 1951/2.
12 SCHREINER, Lorenz. Heimatkreis Eger: Geschichte einer deutschen Landschaft in Dokumentationen und Erinnerungen.
Amberg: Egerer Landtag, 1997. BOLDT, Frank. Eger – Stadt der europäischen Geschichte: Ein Essay über die deutschtschechische Koexistenz. Praha-Litomyšl: Paseka, 2010.
13 Např. MARKEL, Martin. Svoboda a demokracie v regionu rakouského impéria: Politika jihomoravských Němců v letech 1848
– 1919. Brno: Matice Moravská, 2010.
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Historické Chebsko na konci 19. století
Malebná zemědělská krajina, selská stavení s barevným hrázděním ve štítě, světnice
plné usměvavých dívenek v krojích, dudáci s bílými podkolenkami a sedláci popíjející pivo.
Tak vypadá Chebsko přelomu století na pohlednicích Spolku pro chebský národopis
zaloţeného roku 1897. Tehdejší realita, jeţ dala také podnět k zachycení vytrácejícího se
venkovského ţivota, však proti této idyle stála v ostrém kontrastu. Navzdory přetrvávajícímu
zemědělskému charakteru regionu se jeho podoba pod vlivem modernisace a narůstající
industrialisace společnosti od poloviny 19. století výrazně změnila. Zásadní vliv v tomto směru
přinesla ţeleznice, jeţ z Chebu napojeného od roku 1865 postupně na bavorskou, saskou a
rakouskou ţelezniční síť učinila do konce 19. století dopravní uzel mezinárodního významu
o kapacitě 200 pravidelných vlaků denně.14 Své strategické polohy však město díky
ochranářskému vlivu měšťanských struktur nedokázalo dlouho vyuţít. K tradičnímu
pivovarnictví se teprve počátkem 20. století připojil ve větší míře také lehký strojní a textilní
průmysl. To samé ovšem neplatilo pro celé Chebsko. Po vzoru expandujícího saského
Krušnohoří a v souvislosti s činností ašských textilních továrníků se především Plesná úspěšně
zapojila do procesu industrialisace, s čímţ souviselo také její povýšení na městys roku 1900.15
Kromě zemědělství, tradičních řemesel v podobě výroby hudebních nástrojů a lehkého
zpracovatelského průmyslu na utváření charakteru regionu měla vliv i jiná, moderní
hospodářská odvětví rozvíjející se výrazněji od konce 19. století. Těmi bylo lázeňství a s ním
související cestovní ruch. Františkolázeňské léčivé prameny nejenţe přinesly regionu světový
věhlas, ale jejich ochrana zamezila rovněţ rozšíření hnědouhelné těţby v Chebské pánvi.
Město Cheb všech těchto aspektů vyuţívalo jako zmíněný dopravní uzel a obchodní
centrum oblasti. Jeho politický význam však spočíval v samotných základech rakouské
občanské společnosti. Při jejím formování v polovině 19. století se městu zásluhou místního
rodáka, pozdějšího poslance a vicepresidenta vrchního zemského soudu v Praze, Ferdinanda
Kaspara von Forstera podařilo vedle krajského úřadu získat také krajský soud. Ten navázal na
dlouhou tradici místního magistrátního soudu a přetrval od roku 1850 resp. 1854 aţ do roku
1938. Zahrnoval celkem 20 soudních okresů, vedle Chebu a Vildštejna to byly okresy Aš,
Kraslice, Falknov, Kynţvart, Planá, Tachov, Přimda, Nejdek, Loket, Bečov, Mariánské Lázně,
Teplá, Bezdruţice, Horní Blatná, Jáchymov, Karlovy Vary, Bochov a Ţlutice.16
Egerer Zeitung 4. 10. 1905
PELANT, Jan. Města a městečka Západočeského kraje: Stručné dějiny, současnost a výběrová bibliografie 129 míst. Plzeň:
Západočeské nakladatelství, 1984, s. 224.
16 SCHREINER, Lorenz. Heimatkreis Eger: Geschichte einer deutschen Landschaft in Dokumentationen und Erinnerungen.
Amberg: Egerer Landtag, 1997, s. 163. Viz mapu v příloze.
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Bouřlivý rok 1897
Do nového roku 1897 vstupovalo Chebsko stejně jako celé Rakousko s napjatým
očekáváním. Hlavním důvodem byly volby do říšské rady, jejichţ výsledkem měla být
poslanecká sněmovna rozšířená o dalších 72 křesel pro zástupce nejširších vrstev společnosti.
Nešlo však tolik o vůli zásadně demokratisovat rakouský politický systém, jako spíše o snahu
ministerského předsedy hraběte Badeniho rozhýbat ustrnulý stav parlamentu a umoţnit vznik
nové provládní většiny. Na základě spolupráce s umírněnými politiky, tedy všemi kromě
klerikálů, německých nacionálů a antisemitů, jeţ povaţoval za extrémní, hodlal Badeni jiţ od
svého nástupu do úřadu roku 1895 provádět „politiku silné ruky“ napříč politickým spektrem
a vzdor národním kontroversím. S tímto cílem se mu během necelých dvou let podařilo po
způsobu šachové hry vystavět na politickém hřišti komplikovaný spletenec vzájemných
závislostí a oposic, jehoţ rozvinutí měly přinést právě očekávané jarní volby. Silnou rukou,
tedy prostřednictvím ministerských nařízení, se také rozhodl řešit vleklý národnostní spor
v českých zemích, zač očekával podporu při nadcházejících jednáních o rakousko-uherském
vyrovnání ze strany svobodomyslných poslanců z Čech, jak z německého tak českého tábora.17
Co se německých stran týče, podpořila Badeniho politika jiţ započatý proces rozkladu
sjednocené německé levice. V Čechách se nespokojenost s tradiční liberální politikou mísila
s národnostní problematikou, umocňovanou od 80. let českým přistěhovalectvím do
industriálního pohraničí, čímţ byl fakticky předznamenán další vývoj politických preferencí
místního obyvatelstva. Volby do zemského sněmu roku 1895 sice ještě neznamenaly zásadní
poráţku liberálů, ovšem ztráta mandátů v severozápadních Čechách a na Chebsku ve
prospěch německých nacionálů a několika schöneriánů ohlašovala zřetelně nastupující změny.
Preventivní reakcí na tento vývoj představoval vystoupení ze strany německé levice několika
poslanců z Čech, kteří v červnu 1896 zaloţili německou pokrokovou stranu.18 Slibovaná
spolupráce obou stran v říšské radě však vydrţela jen do listopadu, kdy se jejich cesty při
schvalování rozpočtu na příští rok zcela rozešly. Pokrokáři nehodlali dále zůstávat ve spojení s
Badeniho vládou, a podporovat tak další propad svých posic u voličů. Své postavení tím
němečtí liberálové z Čech ale skutečně pouze nezhoršili. Jejich nový program lišící se vůči
Steinwenderově německo-nacionální straně zásadně pouze v odmítání antisemitismu a
v prvořadé obraně národního vlastnictví namísto středního stavu, mohl v době, kdy karty byly
jiţ rozdány, málokoho oslovit. Stejně jako doposud mohli totiţ počítat s jistými hlasy pouze
MOLISCH, Paul. Zur Geschichte der Badenischen Sprachenverordnungen vom 5. und 22. April 1897. Wien: Verlag des
Wissenschaftlichen Institutes für Kultur und Geschichte des Sudetendeutschtums, 1923, s. 7.
18 HÖBELT, Lothar. Kornblume und Kaiseradler: Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 1882 – 1918. Wien: Verlag
für Geschichte und Politik / München: Oldenbourg, 1993, s. 121.
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hospodářsky silné ovšem politicky slábnoucí skupiny movitých a vzdělaných občanů.
Organisované dělnictvo jiţ delší dobu patřilo sociální demokracii, jeţ se nyní chystala na svou
parlamentní premiéru, a boj za ochranu „malého středostavovského člověka“ před monopoly
a bezmezným kapitalismem si v Rakousku úspěšně osvojili antisemitští křesťanští sociálové a
zmínění němečtí nacionálové. Ti se pod vlivem událostí v německém liberálním táboře taktéţ
v létě 1896 rozhodli pro důslednější sledování svých politických cílů, přičemţ své členy vybídli
k opuštění jednotných německo-liberálních frakcí na úrovni zemí. Strana schválila
antisemitský, sociálně reformistický a antikapitalistický program vídeňského střihu a dostala
nový název – německá lidová strana (Deutsche Volkspartei). V jejím nově zvoleném výboru
zasedl vedle Steinwendera také chebský poslanec Ernst Bareuther, jenţ staroliberální politiku
opustil jiţ roku 1887.19

Chebsko před volbami do říšské rady
Situace na Chebsku popsaný vývoj zcela potvrzuje. Při volbách do říšské rady v březnu
1891 zde jako v předchozích letech s jasnou převahou získali všechny mandáty liberální
kandidáti. Ernst Bareuther, ašský rodák a dlouholetý poslanec za města chebského a ašského
okresu, jenţ se koncem 80. let přidal ke Steinwenderově německo-nacionální jednotě
(Deutschnationale Vereinigung) v tomto případě nepředstavoval výjimku, neboť byl oficiálně
20

kandidován praţskou komisí sjednocené německé levice. Jeho drtivé vítězství v poměru 1233
ku 73 hlasům druhého kandidáta naopak potvrzovalo tradiční politickou orientaci místních
voličů, stejně jako opětovný úspěch Ernsta von Plenera v obchodní a ţivnostenské komoře.21
Neochvějným postavením liberálů na Chebsku výrazně otřásly aţ zmiňované volby do
českého zemského sněmu v listopadu 1895. Hned v prvním kole zde liberálové naráz přišli
fakticky o čtyři ze svých dosavadních sedmi mandátů. K původně pokrokově orientovanému
Josephu Walterovi, jenţ svůj mandát ve venkovské kurii nyní obhájil v barvách německých
antisemitských nacionálů, přibyli další dva nacionálové v kurii měst a jeden za obchodní a
ţivnostenskou komoru. Největším překvapením byla volba poslance za město Cheb.
V nevídaném předvolebním boji se zde utkal dosavadní poslanec Zdenko Schücker
s nacionálem Schönererova raţení Karlem Irem, který pro sebe jiţ od léta intensivně agitoval
mezi drobnými ţivnostníky. Výmluvně zní komentář místního tisku, který hovoří o velkém
zklamání a obavách v řadách inteligence, zatímco spodina jásá. Dalším úspěšným poslancem
HÖBELT, Lothar. Kornblume und Kaiseradler: Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 1882 – 1918. Wien: Verlag
für Geschichte und Politik / München: Oldenbourg, 1993, s. 123.
20 Na předvolební schůzi vpředvečer voleb Bareuther výslovně potvrdil shodnost programů nacionální strany
a sjednocené německé levice, na jednotě s níţ se hodlal v novém parlamentu aktivně podílet. Egerer Zeitung
4. 3. 1891
21 Egerer Zeitung 7. 3. 1891
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nacionálně-lidové strany byl chebský advokát dr. Heinrich Reiniger, jenţ získal mandát po
Andreasi Buberlovi za město Vildštejn. Jediný částečně uspokojivý výsledek přinesla volba
v obchodní a ţivnostenské komoře, kde nacionální směr sice taktéţ prorazil, ovšem s tím, ţe
nově zvolený poslanec Wolfgang Ludwig dobrovolně přislíbil svůj vstup do zemského
německého klubu. Zbylé dva mandáty si nově rozdělili pokrokoví liberálové Zdenko Schücker
a smíchovský fabrikant chebského původu Alexander Richter.22
Symbolickou tečkou za obdobím liberální politiky na Chebsku byl uprostřed 90. let
odchod Ernsta von Plenera z politické scény. Poté, co v létě 1895 sloţil svůj mandát poslance
říšské rady, ve zdejší obchodní komoře uţ ani neusiloval o znovuzvolení do zemského sněmu.
Své opětovné zvolení do říšské rady 25. září téhoţ roku naopak odmítl a přijal nabízený post
presidenta účetního dvora.23

Volební boj počátkem roku 1897
Badeniho úsilí o rozklad sjednocené německé levice tedy i na Chebsku neslo své plody,
a tak jiţ koncem roku 1896 bylo zřejmé, ţe při nadcházejících volbách půjde o těţký boj nově
konstituované pokrokové strany s celou řadou protivníků. K běţně kandidujícím a zcela
bezúspěšným zástupcům katolického kléru, resp. křesťanských sociálů, se s nově zavedenou
V. kurií do boje o poslanecká křesla zapojila vlivná sociální demokracie, jejímţ největším
vyzyvatelem byli ke všemu odhodlaní Schönererovi nacionálové. Ti na Chebsku po svém
posledním úspěchu hodlali udeřit se vší silou, neboť sám jejich vůdce Georg Schönerer se
prostřednictvím chebských sedláků rozhodl vrátit do světa velké politiky. Ţe se mu tento kus
nakonec podařil, za to vděčil především samotnému hraběti Badenimu a jeho jazykovým
nařízením. Nejasné zvěsti o jejich vyhlášení a podobě schöneriánům velmi dobře poslouţily,
neboť dodaly váţnost nacionalistické rétorice a s ní sluchu jejich agitaci.
Význam a společenský rozsah politického souboje před blíţícími se volbami dokládají
nově zakládané stranické orgány, z nichţ některé nepřeţily rok 1897. K sociálnědemokratické
Volkswille se na krátko připojují listy Graslitzer Volksbote a Der Wähler.24 Katolicky orientovaný
politický list pro západní Čechy začíná roku 1897 pod názvem Das Egerland vydávat ve
Varnsdorfu tamní poslanec P. Ambros Opitz. V Kraslicích se roku 1896 objevuje oficiální list
německé lidové strany Graslitzer-Volkszeitung, jenţ je pro neshody s ašským majitelem tiskárny
A. Gugathem od 1. ledna 1897 nahrazen Graslitzer Volksblatt a přibývají k němu současně další
Egerer Zeitung 23. a 27. 11. 1895
HÖBELT, Lothar. Kornblume und Kaiseradler: Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 1882 – 1918. Wien: Verlag
für Geschichte und Politik / München: Oldenbourg, 1993, s. 119. Egerer Zeitung 20. 11. 1895
24 SCHÖFFER, Peter. Der Wahlrechtskampf der österreichischen Sozialdemokratie (1888,89 – 1897): vom Hainfelder
Einigungsparteitag bis zur Wahlreform Badenis und zum Einzug der ersten Sozialdemokraten in den Reichsrat. Stuttgart: Franz
Steiner-Verlag, 1986, s. 787-8
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tři sesterské listy pro Falknov, Nejdek a Loket.25 Schöneriáni v Chebu roku 1896 velí „nasadit
všechny páky“ a začínají zde vydávat svůj oficiálně nestranický zpravodaj Egerer Nachrichten.26
Jako první do boje o mandát v V. kurii postavili svého kandidáta sociální demokraté.
Podpořit kandidaturu vídeňského advokáta dr. Lea Verkaufa a přednést voličům program
strany přijel v polovině ledna do Chebu také jeden z předních muţů strany Engelbert
Pernerstorfer ucházející se o městský mandát ve Falknově. Na četně navštívené schůzi
místního sociálnědemokratického spolku Vorwärts vyloţil program strany sestávající
v hlavních bodech z rovného hlasovacího práva a odstranění kurií při volbách do parlamentu
i všech zemských a místních zastupitelstev, bezplatného vzdělání na všech úrovních, svobody
tisku, osmihodinového pracovního dne, zaměstnaneckých pojištění, ale téţ ochrany drobných
rolníků před monopoly a daňovým přetěţováním. Zcela příznačně pro chebské podmínky
však podobně jako na následujících stranických schůzích nebyl mezi sociálnědemokratickými
řečníky nikdo z Chebu, nýbrţ zástupci kynšperských, falknovských a karlovarských
stranických buněk. Z Chebských stran dorazil naopak Verkaufův schöneriánský protikandidát,
vydavatel a redaktor Egerer Nachrichten Johann Laurenz Hofer. Konfrontace mezi ním
a sociálnědemokratickým vydavatelem falknovské Volkswille Johannem Antonem Jobstem
dotýkající se Georga Schönerera, jeho zásluh o dělnictvo, Bismarcka a antisemitismu na sebe
nenechala dlouho čekat. Zde je třeba zmínit velký důraz, s nímţ Pernerstorfer v Chebu
oponoval názoru, ţe je sociální demokracie mezinárodní stranou. Její internacionalitu spojoval
pouze se základními ideami a sebe označil za národně smýšlejícího muţe.27 Tehdy nepřítomný
Verkauf se chebské veřejnosti presentoval aţ na další schůzi začátkem února, kde jej opět
doprovázel Jobst a redaktor listu Glück auf! Simon Starck z Falknova. Dohnat náskok obou
stran se počátkem roku 1897 pokusili křesťanští sociálové zaloţením vlastního politického
spolku v Chebu, jenţ voličům doporučil majitele tiskárny v Bílině Johanna Dreschera.28
Všechny tři strany navrhly kandidáty téţ v kurii venkovských obcí. Hlavními tématy
zde kromě situace v zemědělství byly otázky státního hospodářství, národního postavení
Němců v Čechách a školství. V posledním případě se samozřejmě všichni shodli s pokrokáři v
jejich obavách před klerikální školskou reformou permanentně hrozící ze strany křesťanských
sociálů. Obraně národního vlastnictví se nejvíce pozornosti dostalo v souboji mezi nacionály
Falkenau-Königsberger / Neudeker / Elbogen-Schlaggenwalder Volks-Blatt; Výzva kraslických zástupců německé strany
lidové v zastoupení dr. Karla rytíře Kriegelsteina von Sternfeld vloţená ve zkušebním čísle FalkenauKönigsberger Volksblatt z 17. 12. 1896.
26 Egerer Nachrichten 4. 1. 1896
27 Egerer Zeitung 20. 1. 1897
28 Egerer Zeitung 6. 2. a 23. 1. 1897; Ke zmíněným kandidátům přibyl v únoru ještě K. Jentscher z Chomutova
navrţený ţivnostenskou stranou, jehoţ kraslický lidovecký orgán s odkazem na kandidaturu J. L. Hofera odmítá a
označuje za „ţidoliberála“ tj. pokrokáře. Falkenau-Königsberger Volksblatt 20. 2. 1897
25
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kandidovaným Georgem Schönererem a pokrokáři. Lidovecký tisk hlásající probuzení národní
hrdosti, pozvednutí stavovského povědomí německých ţivnostníků a zlepšení hospodářské
situace rolníků a dělnictva varoval voliče před koruptním liberalismem, manchesterskou
politikou a zhoubným ţidovstvím pokrokářů, jejichţ jedinou dosavadní zásluhou je, ţe
ţivnostníky a rolníky dovedli na okraj existenční propasti.29 Pokrokáři bránicí urputně své
členy a program před těmito výpady a osočováním z ţidovství však nabízeli chudou
alternativu – poţadavek národní samosprávy obou zemských národů a podporu jednoty
Němců v Rakousku.30 Odhodlané pokrokářské úvodníky o zdravém národním citu obyvatel
chebského venkova, z nichţ se jistě všichni nesehnou před Schönererovým terorismem
těţícím pouze ze všeobecné nespokojenosti, zněly jiţ dva měsíce před volbami jako labutí
píseň.31 Jak měly blíţící se volby ukázat, nebyly dosavadní poslanecké zásluhy, stavovská
příslušnost a český zemský původ pro chebské sedláky dostatečnými důvody k volbě jejich
kandidáta Antona Tauscheho.
O udrţení pokrokářského mandátu za města Schönbach a Vildštejn se namísto
dosavadního dr. Otty Polaka měl pokusit loketský poslanec v zemském sněmu Leo Theumer,
proti němuţ krasličtí lidovci společně s ţivnostníky kandidovali tamního stavitele Wenzela
Geblera.32 V chebském městském okrsku pokrokáři proti Ernstu Bareutherovi nikoho
nepostavili a stejně jako ve všeobecné kurii svým voličům doporučili zdrţet se hlasování. Ráno
v den voleb byla oznámena ještě kandidatura františkolázeňského faráře Josefa Zwittlingera.
Bareutherův pevný mandát se však stejně jako před šesti lety ani nezakolísal, byť ho těţké
onemocnění zcela vyloučilo z předvolebního klání.
Výsledek voleb nakonec na Chebsku ţádné překvapení nepřinesl. V novinách
zveřejňované zprávy o volbách volitelů ve IV. a V. kurii jasně naznačovaly vyznění vlastního
volebního aktu. V obou případech na Chebsku zvítězili s převahou zástupci nejradikálnějšího
křídla lidové strany – J. L. Hofer a jeho vůdce Goerg Schönerer. Pouze díky velké rozloze
místního volebního okrsku převáţily ve všeobecné kurii sociálnědemokratické hlasy, jeţ do
říšské rady navzdory výsledku v okresech Cheb a Vildštejn vyslaly dr. Verkaufa. V kurii měst
však k Ernstu Bareutherovi přibyl další kandidát lidovců a člen ţivnostenské strany, antisemita
Wenzel Gebler. Faktický neúspěch nacionálové zaznamenali pouze v obchodní a ţivnostenské
komoře, kde Plenerův mandát převzal karlovarský pokrokář dr. Rudolf Knoll, a kurii
velkostatku, kde samozřejmě vůbec nekandidovali.

Falkenau-Königsberger Volksblatt 30. 1. 1897, Egerer Nachrichten 13. 1. 1897
Egerer Zeitung 13. 2. 1897
31 Egerer Zeitung 16. 1. 1897
32 Falkenau-Königsberger Volksblatt 13. 3. 1897
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Celkem (1930)

Kurie obchodních a
živnostenských komor
20. 3. 1897

Zvolen Rudolf Knoll
Přítomno 29 z 32 členů

Cheb

59

5

2

438
70
58
203
852

44
1
18
22
75

130
6
10
3

1621 160

77

Kurie měst a indust. obcí

Leo Theumer (pokr.)

Hazlov
Roßbach
Aš

236

1306 547

319

19. 3. 1897

Zvolen Wenzel Gebler
Volilo 2177 oprávněných
Města / Kandidáti
Falknov, Loket, H. Slavkov,
Kraslice, Nejdek,
Schönbach, Vildštejn,
Kynšperk (2172)

18

149

Kurie velkostatku

Volilo 40 ze 101 oprávněných
Zvoleni zástupci strany
ústavověrného velkostatku:

18

11

Volební místo Cheb

(nefideikomisního)
22. 3. 1897

K. M. hrabě Zedtwitz

Cheb
Františkovy Lázně

5
-

R. Fürstl v. Teichek

Volilo 1932 oprávněných
Města / Kandidáti

4
3
32
17
3

E. Pernerstorfer (s.d.)

Zvolen Ernst Bareuther

3
2
32
27
13

Hans Damm

19. 3. 1897

11

67
23
26
91
29

W. Gebler (lidov.)

Kurie měst a indust. obcí

224

Aš
Kraslice, Nejdek
Falknov, Loket
Bečov
Celkem (377)

J. M. Baernreither

356

Cheb, Vildštejn

Anton Brandl (k. s.)

2
-

Volilo 377z 383 oprávněných
Soudní okresy / Kandidáti

Franz Ebert (s. d.)

3
4
2
2
-

Zvolen Georg Schönerer

A. Tausche (pokr.)

Karl Jentscher (ţivn.)

118
50
2
25
7
9
13
-

17. 3. 1897

G. Schönerer (schön.)

Joh. Drescher (k. s.)

20
14
54
49
89
41
23
66

P. Jos. Zwittlinger

Aš
Kraslice
Falknov
Karlovy Vary
Jáchymov, Horní Blatná
Nejdek
Loket
Celkem (593)

Kurie venkovských obcí

E. Holstein (lidov.)

Cheb, Vildštejn, Kynţvart

J. L. Hofer (schöner.)

Volilo 593 z 624 oprávněných
Soudní okresy / Kandidáti

Anton Schöner (s. d.)

Zvolen Leo Verkauf

E. Bareuther (lidov.)

12. 3. 1897

Rudolf Knoll (pokr.)

Všeobecná kurie

Leo Verkauf (s. d.)

Výsledky voleb do říšské rady 1897:

40

40

40

40

Badeniho jazyková nařízení
Aby Badeni jako předseda vlády splnil svůj důleţitý úkol, jímţ bylo projednání a
odsouhlasení rakousko-uherského vyrovnání na další desetiletí, rozhodl se sáhnout
k prostředku, od něhoţ očekával, ţe vyřeší nebo alespoň zmírní další dlouhodobý problém,
totiţ česko-německé vyrovnání v Čechách. O aktuálnosti této otázky se všichni mohli
přesvědčit naposledy 9. února, kdy mladočeský poslanec Herold v českém zemském sněmu
opětně navrhl volbu adresní komise k předání státoprávních poţadavků císaři, načeţ zástupci
českých Němců pod vedením kraslického poslance Scharschmida von Adlertreu korporativně
opustili sněmovnu.33 Vzhledem k rozloţení a zájmům politických sil se dosaţení daného cíle
prostřednictvím jazykových nařízení nezdálo být nemoţným. Nabízeje kompromisní řešení
počítal Badeni se sňatkem z rozumu mezi mladočechy a německou levicí. Ani jedna strana
však pro věc nebyla zcela získána. Vůči státoprávním a národním poţadavkům mladočechů
představovala navrhovaná jazyková nařízení zajišťující němčině v některých ohledech de facto
nadále status vnitřního úředního jazyka pouze drobný úspěch a němečtí poslanci měli
souhlasit jen díky tomu, ţe jim vzhledem k hrozbě klerikální vlády nic jiného nezbude.
Slibované národní kurie v českém zemském sněmu, volební reformu a zřízení německé
akademie věd v Praze nešlo brát příliš váţně, neboť z větší části spadaly do kompetence
zemské samosprávy.
Svá očekávání od českých Němců Badeni vyjádřil jasně v rozhovoru s vídeňským
dopisovatelem Bohemie koncem března, jehoţ upozornil na nevyhnutelnost nařízení, neboť
nevydá-li je vláda tato, udělá to jiná a Němci pak budou muset strpět jazyková nařízení
společně s klerikalismem.34 Konsternováni volebním bojem s lidovci, schöneriány a
křesťanskými sociály nebyli němečtí pokrokáři do března s to zaujmout k vládním záměrům
pevné stanovisko. Volební neúspěch jim na kuráţi nepřidal, a tak se aţ na ojedinělé výjimky
ţádný ze zasvěcených poslanců pro ani proti jazykovým nařízením jasně nevyjádřil. Jedině
Alois Funke, jenţ původně prohlásil, ţe jsou mu rozhodně milejší jazyková nařízení neţli
klerikální školství, poté, co mu byly sděleny podrobnosti o podobě připravených nařízení,
s návrhem nesouhlasil a předvídal, ţe se stanou příčinnou nepokojů.35 Neboť s pokrokářským
odmítnutím zmizely poslední naděje na oţivení sjednocené levice, odřekli vládě svou
Egerer Zeitung 13. 2. 1897
Bohemia 27. 3. 1897, Egerer Zeitung 31. 3. 1897
35 Höbelt charakterizuje postoj německých poslanců jako pštrosí politiku – v rozhodujícím okamţiku jednání o
jazykových nařízeních, postaveni před dilema státní nutnosti utvoření liberální vlády za cenu jazykových nařízení
či vlády klerikální a nespokojenosti vlastních voličů v obou případech, zaujali vyčkávací posici. HÖBELT, Lothar.
Kornblume und Kaiseradler: Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 1882 – 1918. Wien: Verlag für Geschichte und
Politik / München: Oldenbourg, 1993, s. 153.
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jednoznačnou podporu téţ poslanci ústavověrného velkostatku, načeţ Badeni s troskami
svého plánu podal demisi. Císař však Badeniho pokus zastavit rozjetý vlak společně s demisí
odmítl. Badeniho vláda se vydala vstříc nechtěné klerikální většině a dosud neznámým
oblastem národních bojů.
V Čechách téma jazykových nařízení nabývalo na významu s mnoţícími se zprávami o
jejich skutečné podobě od poloviny března. Vzrůstající pobouření postupně přerostlo v
celospolečenský odpor, jehoţ hráze povolily s publikací nařízení 5. dubna 1897.36 Události
v regionech vykazující svou vlastní dynamiku jasně vyvracejí představu, ţe by zrno
nespokojenosti u německé veřejnosti zasévali teprve nacionalističtí poslanci svými výstupy.
První debatě o jazykových nařízeních v říšské radě 9. dubna předcházela bezprostřední reakce
v zemi, jíţ poté chebský rodák Karl Hermann Wolf s patosem jemu blízkým označil jako
„strašlivé rozčilení, sahající aţ do nejhlubšího nitra národní duše“.37
Na Chebsku se oficiální odmítnutí jazykových nařízení datují jiţ před jejich vlastním
vydáním. Z podnětu Chebského advokáta, městského a okresního zastupitele, dr. Friedricha
Majora odsoudilo místní okresní zastupitelstvo 2. dubna chystaná nařízení jako bezdůvodné
„znásilnění uzavřené německé jazykové oblasti“ a poškozování „práv Němců v Čechách ve prospěch
národního nepřítele“, přičemţ upozornilo na fakt, ţe jazyková nařízení mohou navzdory
zamýšlenému zmírnění národní protiklady pouze silně vyostřit. Na popud téhoţ muţe přijali
přímo v pondělí 5. dubna další resoluci zastupitelé města Chebu. Vyslovili v ní svůj nesouhlas
se zaváděním češtiny v okresech spadajících pod chebský krajský soud, v nichţ není ani jedna
česká ves, a vybídli německé poslance všech politických směrů, aby své národní soudruhy
v Čechách nezanechali bez pomoci a bojovali všemi dostupnými právními prostředky proti
provádění těchto jazykových nařízení.38 Další podobná prohlášení obecních a okresních
zastupitelstev z německých Čech na sebe nenechala dlouho čekat. Aš se připojila hned
7. dubna a jen na Chebsku lze za prvních čtrnáct dní jmenovat Libštejn (9. 4.), Plesnou (14. 4.)
nebo Starý Kynšperk (19. 4.).39
Širší veřejnost byla do protestů zapojena prostřednictvím veřejných shromáţdění, na
nichţ jiţ figurovali ve větší míře také poslanci. V Chebu byla na večer 12. dubna svolána
Ministerská nařízení resortů vnitra, spravedlnosti, financí, obchodu a zemědělství o uţívání zemských jazyků a
jazykové vybavenosti všech dotyčných úředníků v zemi zaváděly povinnost vyřizovat veškeré úřední úkony i
uvnitř jednotlivých úřadů v jazyce podání, čímţ byla stanovena nutnost dvoujazyčné kvalifikace zaměstnanců
úřadů, jeţ ji měli nabýt nejpozději do července 1901. Aţ 21. dubna bylo upřesněno, ţe se nařízení nevztahují na
vnitřní záleţitosti, tj. na věci presidiální, registraturní a administrativního účetnictví. Více: SUTTER, Berthold. Die
Badenischen Sprachenverordnungen von 1897: Ihre Genesis und ihre Auswirkungen vornehmlich auf die innerösterreichischen
Alpenländer. Graz-Köln: Böhlau, 1960/5.
37 Stenografické protokoly XII. zasedání poslanecké sněmovny říšské rady, 6. jednání 9. dubna 1897, s. 240.
38 Egerer Zeitung 3. a 7. 4. 1897
39 Ascher Zeitung 10. 4. 1897, Egerer Zeitung 17. a 21. 4. 1897
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veřejná schůze lidoveckým poslancem zemského sněmu za město Vildštejn Heinrichem
Reinigerem. Společně se zastupiteli města a okresu, starostou Gustavem Gschierem a
předsedou okresního zastupitelstva Casparem Krämlingem se jí zúčastnili téţ zástupci dalších
stran – za pokrokáře poslanec Zdenko Schücker a schönerián J. L. Hofer. Svou neúčast
omluvili pouze členové křesťansko-sociálního spolku, zač se jim dostalo halasného volání
„fuj“. Hned poté se ujal slova hlavní řečník a svolavatel Reiniger. Jeho referát patřil aktuální
politické situaci pod tlakem jazykových nařízení, jejich neoprávněnosti a útlaku německého
úřednictva, díky jehoţ úbytku se Němci brzy ocitnou vůči státní moci pod cizí nadvládou.
Proto je vůči této hrozbě třeba, apeloval Schücker, postupovat jednotně: „Stejně jako jsme my
všichni v poslanecké sněmovně, kteří skutečně německy cítíme a za náš národ vystupujeme, byli v této otázce
ihned jednotní (sic!), musí za námi jednotně stát i národ.“ Z Schückerových úst znovu zazněly výčitky
vůči křesťanským sociálům, kteří národní jednotu nepodporují, a výzva, ţe všechna vyrovnání
mohou být vţdy pouze na úkor Němců, tudíţ je třeba v boji proti Čechům lačnícím po
bohatství německých Čech odloţit stranou všechny ohledy. Bojovat všemi prostředky je věcí
národní cti, doplnil svého předřečníka Hofer a prohlásil, ţe všichni, kteří tomuto boji bez
zájmu přihlíţejí, nemohou být povaţováni za Němce. Závěrem se poslanec Reiniger připojil
k návrhu dr. Lauterera uspořádat jako výraz nesouhlasu velké shromáţdění pod širým nebem a
upozornil, ţe přijímání resolucí je třeba přenechat stranickému sjezdu.40
Tato schůze je ukázkovým příkladem podobných shromáţdění na jaře roku 1897 a
zřetelně ukazuje na další vývoj událostí. Ukazuje úsilí poslanců a místních stranických vůdců
ovládnout situaci a ujmout se vedení národního boje. Soutěţ v ostentativním hlásání národní
jednoty a proklínání všech, kteří s ní nedrţí krok, dokládá snahu německých poslanců z Čech
drţet krok s radikály, kteří svým skandálním výstupem o tři dny dříve v poslanecké sněmovně
jasně udali směr. Stejně jako 9. dubna ve Vídni zaznělo i v Chebu Schönererovo heslo „německé
národní právo prolamuje české státní právo“ a varování před nejtuţším německým odporem, jenţ se
můţe obrátit i proti nespravedlivému státu.41 Liberálové, kteří ještě situaci těsně po vydání
jazykových nařízení hodnotili za lepší neţli s česko-polsko-klerikální vládou a Dipaulim, se
nyní neodváţili vystoupit z nacionalistické fronty. Ve vypjaté chvíli národního ohroţení
dokázali schöneriáni zásluhou svého zdatného řečníka a agitátora K. H. Wolfa vyuţít
okamţiku a v roli jediných pravých zastánců německého lidu se chopili vedení národní

Egerer Zeitung 14. 4. 1897, Egerer Nachrichten 14. 4. 1897
„Deutsches Volksrecht bricht böhmisches Staatsrecht“; Reinigerova parafráze Wolfova obratu Germania Irredenta na
sebe strhla první censurní zásah okresního hejtmanství ve věci jazykových nařízení na Chebsku. Křesťanskosociální list Das Egerland se jako jeden z mála ve své zprávě ze 17. 4. censuře vyhnul opisnými slovy: „Durch solche
Verfügungen verschulde es die Regierung, wenn der Patriotismus der Deutschen in Böhmen schwinde.“
40
41
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jednoty. Pokrokářům a lidovcům, kterým tak ubyla půda pod nohama, nezbylo neţli s vlky
výti. (Mit den Wölfen heulen.)42
Georg Schönerer se na Chebsku objevil jiţ o dva dny dříve 10. dubna ve Vildštejně na
plánované schůzi Svazu německých zemědělců ve Východní marce (Bund der deutschen
Landwirte in der Ostmark). Vzhledem k charakteru setkání zde ovšem společně se starostou
Georgem Sandnerem ze Steingrub řečnil především o hospodářských záleţitostech, daních,
zneuţívání kazatelny k politické agitaci a aţ ve spojitosti s vládním programem také o
jazykových nařízeních.43

Veřejná shromáždění a chebský tábor lidu
Otázka jazykových nařízení na jaře roku 1897 hýbala veřejným děním. K hlásanému
národnímu boji se svými resolucemi připojovaly stále další obce a od poloviny dubna začali
poslanci a politické spolky svolávat kromě veřejných schůzí manifestace pod širým nebem.
První tohoto druhu na Chebsku uspořádali 19. dubna na česko-saské hranici v místě zvaném
Agnesruh v bezprostřední blízkosti městečka Bad Elster schönerián Franz Stein a redaktor
Ascher Zeitung Carl Tins. Pod jejich vedením zde údajně několikatisícové shromáţdění
z Rakouska i Německa demonstrovalo národní soudrţnost Němců na obou stranách hranice.44
Protivládní charakter shromáţdění měl za následek významnou úřední dohru. Carl
Tins byl za své vlastizrádné řeči odsouzen k vězení a praţské místodrţitelství předalo
chebskému a ašskému hejtmanství instrukce, jak v případě podobných manifestací postupovat.
Důsledné kontrole podléhaly aktivity všech politických spolků a uskupení. V případě
shromáţdění přesouvaných na říšskoněmeckou stranu měl být zesílen dozor hranic a podle
hejtmanstvím zveřejněných pravidel pro ohlašování politických shromáţdění musely být
pozvánky a prohlášení vţdy včas předloţeny ke schválení. Z toho důvodu byla zvýšená
pozornost věnována také dodrţování ustanovení tiskového zákona o šíření a vyvěšování
tiskovin.45
Zpřísněný reţim měl za následek zákazy většiny shromáţdění, kterým ale bylo v praxi
těţko skutečně předejít. Navzdory zákazu se v Chebu uskutečnil také protest svolaný
chebskými nacionály na neděli 2. května, při němţ muselo být shromáţdění čítající na dva
tisíce osob za asistence četnictva opakovaně vyzýváno k rozchodu.46 Na postup úřadů
HÖBELT, Lothar. Kornblume und Kaiseradler: Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 1882 – 1918. Wien: Verlag
für Geschichte und Politik / München: Oldenbourg, 1993, s. 159.
43 Egerer Zeitung 14. 4. 1897, Egerer Nachrichten 14. 4. 1897
44 Egerer Zeitung 24. 4. 1897
45 NEBLICH, Esther. Die Auswirkungen der Badenischen Sprachenverordnungen von 1897 auf die deutsche und tschechische
Bevölkerung des historischen Egerlandes. Marburg: Tectum Verlag, 2002, s. 75.
46 Egerer Nachrichten 28. 4. 1897, Egerer Zeitung 5. 5. 1897
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reagovali němečtí poslanci několika interpelacemi. Vedle samotného zákazu kritisoval Zdenko
Schücker 6. května neodůvodněné zapojení četnictva s nasazenými bajonety, jímţ byl
omezován svobodný pohyb občanů a pouze podpořil převládající rozhořčení obyvatelstva.47
Na stranických sjezdech 2. května v Teplicích a Liberci, pořádaných odděleně pouze
kvůli neshodě v otázce antisemitismu, si pokrokářští a lidovečtí poslanci oficiálně stanovili
za svůj jednotný cíl odpor proti jazykovým nařízením všemi dostupnými prostředky.
Z rozhodnutí libereckého sjezdu měla být vyslána delegace obecních a okresních zástupců
s protestem říšské radě, jeţ se měla v případě neúspěchu doţadovat audience u císaře. Chebská
radnice na výzvu odpověděla delegováním starosty Gschiera, jehoţ pověřili pozváním
zástupců místních samospráv a politiků do Chebu k projednání plánovaného pozastavení
součinnosti úřadů se státem v oblasti přenesené působnosti.48 Město se 19. května připojilo
také k petičnímu hnutí za odstranění jazykových nařízení, které jen do konce května presidium
říšské rady zahrnulo dvěma tisíci peticemi místních a okresních zastupitelstev.49
Neboť bylo ve Vídni od audience nakonec upuštěno, rozhodlo na sto padesát
zástupců německých oblastí Čech společně s poslanci podpořit chebský návrh a uspořádat ve
městě 13. června poradní shromáţdění. O jeho zásadním významu měl svědčit zvolený název
„Deutscher Volkstag“.50
Starosta Gschier rozeslal pozvánky všem poslancům obstruujících stran a zástupcům
německých obcí, měst a okresů. Navzdory snaze obejít jmenovitým pozváním ohlašovací
povinnost byl tábor lidu pro svůj charakter všeobecně přístupného shromáţdění
místodrţitelským radou Voglem 10. června zakázán. Neboť se do města přes zákaz v určený
den mnozí poslanci dostavili, bylo rozhodnuto stanovit nový termín na 11. července a zvolit
přípravný výbor s Gustavem Gschierem v čele, jehoţ členy se stali pokrokáři Alois Funke,
Anton Pergelt, Zdenko Schücker, lidovec Heinrich Prade a schönerián Franz Kittel. Tentokrát
byli hosté pozváni jménem všech 73 pokrokářských, lidoveckých a radikálních poslanců z
Čech s poznámkou, aby do Chebu dorazili i vzdor úřední nevoli.51
Okresní hejtman Stadler von Wolfersgrün, jenţ do úřadu nastoupil teprve 26. června,
na připravovaný tábor lidu zareagoval 6. července zákazem, v němţ starostu Gschiera vybídl,
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aby pozvané od cesty do Chebu odradil.52 Nový představitel státní moci měl vládní politiku
obhajovat se vší rozhodností a hodlal v případě nedodrţování úředních nařízení rázně
zakročit, pročeţ byla do Chebu povolána posila praţské policejní jízdy. Byť zákaz přes
opakované protesty poslanců a starosty nebyl odvolán, dorazilo na 11. července do Chebu
s desítkami poslanců také na deset tisíc návštěvníků.53
V této situaci se poslanci na večerní schůzi 10. července rozhodli tábor lidu uskutečnit
a jeho zákaz proměnili v důvod k sestavení politického manifestu. V něm přítomní poslanci
označili zákaz tábora lidu za další výraz nespravedlivosti a nepřátelského postoje vlády vůči
Němcům, jenţ je nutí k bezohlednému uţití všech prostředků, aby zjednali zadostiučinění
německému lidu, toliko poškozenému v jeho právech. Podepsaní poslanci prohlásili, ţe budou
klást odhodlaný odpor kaţdé vládě do té doby, dokud zůstanou jazyková nařízení v platnosti.
Manifest byl následujícího dne za zavřenými dveřmi městského domu poslancem Pergeltem
přednesen shromáţděným zástupcům německých Čech a slavnostně přijat.54 Paradoxně to
byly opět vládní orgány, které tuto resoluci v očích německé veřejnosti zpečetily. Nešťastný
zásah policejních jednotek v Chebských ulicích a násilí s ním spojené dodalo celé události na
významu a poslaneckému prohlášení se brzy začalo pateticky přezdívat „Schwur von Eger“.55

Německé politické strany a jazyková otázka
Vyhrocená politická situace v Rakousku v průběhu roku 1897 v jistém smyslu vytříbila
a zpřehlednila německou politickou scénu. Otázka jazykových nařízení, pojímaná jako
nacionální boj o zachování jazyka – podstaty národa, vyzýval všechny německé politiky
k zaujetí jasného stanoviska vůči národní politice a vládě. Za ochranu národního bohatství se
jak známo jako první brala německá levice, kterou tento boj v létě 1897 ještě jednou nakrátko
sjednotil. Konkrétní případy jako chebský tábor lidu však ukazují jak vrtkavá a jaké podstaty
tato prozatímní jednota byla.
Hybnou silou chebské přehlídky národního cítění českých Němců byla jednak
spolupráce ale téţ konkurence německých pokrokářů a nacionálů, jejichţ představitelé si
myšlenku chebské radnice k uspořádání tábora lidu hned v květnu vzali za vlastní. V létě 1897
také panovala později jiţ jen výjimečná jednomyslnost chebských zastupitelů z řad měšťanské
(liberální) a nacionální (radikální a antisemitské) strany, kteří se v obou případech projevovali
Místodrţitelský rada Friedrich Stadler von Wolfersgrün v Chebu působil pouze tři měsíce, během nichţ si
vyslouţil u místních obyvatel velkou neoblíbenost. 26. 9. 1897 jej nahradil dr. Heinrich Czerny. Amtsblatt der k. k.
Bezirkshauptmannschaft und des k. k. Bezirksschulrates in Eger 1897, Stück 12, 17
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velkou servilitou vůči snahám svých stranických vůdců. Přes stavovské a názorové rozdíly
liberálové po dobu několika měsíců ochotně spolupracují s radikály, jimţ nedávají vyniknout
ani ve věcech národních zájmů. Vedle zmiňovaného Friedricha Majora, člena měšťanské
strany, vycházela iniciativa v této oblasti od právníka dr. Josefa Karga, kandidovaného
v dalších obecních volbách oběma stranami, jenţ byl kromě jiného původcem návrhu pozvat
německé poslance do Chebu a později prosadil téţ zřízení památníku táboru lidu v městském
domě.56 Přes vytíţenou městskou pokladnu radnice jednohlasně schválila i pokrytí všech
nákladů spojených s uskutečněním tábora lidu z vlastních peněz.57
Jedinečným příkladem je v tomto směru osoba starosty Gustava Gschiera, který se
v létě 1897 projevil obdivuhodnou angaţovaností. Jeho zásluhy o chebský tábor lidu měly
velký ohlas u německé veřejnosti v Čechách a jako starosta si v Chebu navzdory původu
z rodiny staroliberálního poslance Antona Julia Gschiera a svému vlastnímu zapojení
v liberální politice získal podporu radikálů, jíţ neztratil ani po dobu dalších více neţ deseti let v
úřadě.58
11. červenec se odehrával ve stejném duchu. Ţe pokrokáři nehodlali pustit otěţe
z rukou, dokládá jejich převaha v přípravném výboru vedeném právě Gschierem. Byť tedy
Schönerer nechyběl u ţádných zásadních rozhodnutí, a na jeho hlas byl vţdy brán ohled, patřil
oficiální program zástupcům německých pokrokářů. Hlavním řečníkem dopoledního setkání
v městském domě byla vůdčí osobnost progresivního křídla strany Alois Funke a manifest
přijatý poslanci vpředvečer 11. července přednesl další pokrokář Anton Pergelt.59 Také proto
celá oficiální část programu přes nacionálně vyhraněná slova neměla všeněmecký charakter.
Schönerer a jeho skupina ovšem vyuţívali všech moţností k vlastní presentaci a ukázce svého
ryzího němectví. Stejně jako v případě zakázaného tábora lidu 13. června uspořádali i tentokrát
neoficiální pokračování programu. Místními úřady nepovolené shromáţdění v nedalekém
Waldsassen na bavorské straně hranice odpoledne 11. července schöneriánské skupině
poslanců poskytlo dostatek prostoru k deklaraci jejich nacionálního úsilí vzdor rakouské vládě
a státním úřadům. Nepřekvapí, ţe na náměstí před bazilikou řečnili taktéţ zástupci lidové
strany.60 Její vyhraněné křídlo okolo Bareuthera a Reinigera totiţ jiţ delší dobu s schöneriány
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sympatisovalo a s ohledem na oblast, za níţ byli tito poslanci zvoleni, lze tvrdit, ţe byli přímou
spojnicí mezi lidovci a schöneriány.61
Chebský tábor lidu poskytuje zajímavou optiku i při pohledu na ostatní německé
strany. Das Egerland otiskl znění jazykových nařízení s umírněným komentářem hodnotícím
tento vládní krok za nevhodný z několika důvodů. Bez ohledu na skutečnost, ţe se
v německých oblastech Čech nachází na sedm desítek čistě německých okresů, zavádějí
jazyková nařízení češtinu prakticky všude jako vnitřní úřední jazyk s nerealistickým
předpokladem, ţe se stávající němečtí úředníci tak sloţitý jazyk naučí v krátké době tří let.
Lépe na tom nejsou ani studenti z německých okresů, kteří si češtinu nemají kde dostatečně
osvojit.62
Stejné argumenty zazněly téţ na schůzi pořádané Křesťansko-sociálním svazem pro
německé Čechy (Christlichsozialer Verband für Deutschböhmen) 25. dubna ve Varnsdorfu.
Oč byla kritika jazykových nařízení mírná, o to více hlavní řečník, zakladatel svazu a vydavatel
zmíněných novin, P. Ambros Opitz útočil na štvavou kampaň pokrokářů a schöneriánů. Jejich
resoluce prý pouze ţalují vlastní hříchy, neboť liberálové sami daný stav spoluzavinili a ještě si
dovolují kdejakého uherského a ruského Ţida označovat za Němce, zatímco katolíkům
věrným svému náboţenskému přesvědčení němectví upírají.63 Ostudné je podle něj téţ
chování lidovců, kteří se nechávají ovládat malou skupinou schöneriánů a společně pořádají
protestní shromáţdění v zahraničí, jako například v saském Bad Elster. V resoluci přijaté
závěrem schůze svaz za jediné smírné řešení situace označil vzájemnou kompromisní dohodu
upevněnou zákonnou cestou, tj. po způsobu roku 1890 plánovaných punktací, neboť
současná
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jednostranně

ujednaná

s mladočechy

znevýhodňují a rozhořčují německé obyvatelstvo Čech, čímţ vyostřují národní protiklady a
podporují pouze rozšiřování nacionálního radikalismu. Resoluce se také přihlásila k nutnosti
zavést v budoucnu výuku obou jazyků na všech školách německých Čech, coţ by vyřešilo
mnohé problémy, a s odsudkem nacionálně radikálních demonstrací hledajících oporu
v zahraničí projevila vlasteneckou důvěru německého lidu Čech v císařovu ochranu před
agresivními nacionálními poţadavky české majority.64
Docela jinak vyznívá protest chebského křesťansko-sociálního spolku přijatý
13. dubna, jenţ podobně jako pokrokáři a liberálové předchozího dne vyjádřil rozhořčení

Bareuther se v létě ţádných veřejných událostí nezúčastnil pro trvající nemoc.
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z vydaných jazykových nařízení, která poškozují německé úřednictvo i ostatní společenské
vrstvy, a vyzval všechny Němce, jedno kterých politických směrů, stejně jako své politické
zástupce, aby proti nim zaujali stanovisko.65 Navzdory této národní solidaritě, jíţ za velkého
potlesku levice v říšské radě demonstroval 8. května dolnorakouský poslanec Josef Scheicher,
zůstali křesťanští sociálové nepřáteli svobodomyslných stran. Schöneriáni svou nelibost
demonstrovali vpodvečer 13. června, kdy svým pokřikem přerušili probíhající program
v restauraci Mayergarten, jeţ byla domovským hostincem katolického muţského a
mládeţnického spolku. Odcházející hosty pak ještě vyprovázeli nadávkami a výhruţkami.66 Ani
konflikty s schöneriány a liberály však nic nezměnil na posunu křesťansko-sociální strany
směrem k oposici. Opitzův Egerland jednoznačně odsoudil úřední násilí během chebského
tábora lidu 11. července a svůj nový postoj k vládě strana vyjádřila 1. prosince spoluúčastí
v tzv. Gemeinbürgschaft.67
Také sociální demokracie nezůstala zcela stranou od bouřlivých politických událostí
roku 1897. „Zatímco se páni pokrokáři, nacionálové, mladočeši a jak se vůbec všichni nazývají, nikdy
nezajímají o váţné hospodářské otázky, jeţ jsou pro lid ţivotně důleţité, a rozlítí se pouze při nacionálních
třenicích, nechává nás srdečně chladné, zda si na nás úředníci otvírají hubu česky nebo německy a zda jsme
soudci odsuzováni v češtině nebo němčině,“ psala falknovská Volkswille v reakci na Wolfův dubnový
výstup v říšské radě a ještě vyhraněněji neţ křesťanští sociálové zdůrazňovala, ţe je třeba
namísto státoprávních řešit hlavně otázky sociální.68 Toto stanovisko potvrdila i krajská
konference 19. dubna ve Falknově, na níţ na rozdíl od chystaného 1. máje a volebního práva
o jazykových nařízeních nepadlo ani slova.69 V Chebu sociálnědemokratický spolek uspořádal
13. června veřejnou schůzi, na níţ místní dělnictvo pod vedením krajského důvěrníka strany
J. A. Jobsta vyslovilo své odmítavé stanovisko ke způsobu dekretování jazykových nařízení,
jeţ měla být odsouhlasena a vydána jako zákon. Současně byla přijata resoluce proti jednání
obecních zástupců jménem všech obyvatel jejich měst a vsí, neboť nikdo z nich doposud
neprojevil snahu dopomoci chudým národním soudruhům k politickým právům. Především
starostu Gschiera upozornili, ţe chudí obyvatelé města navzdory vysoké činţi, vodnému a
jiným poplatkům, nemohou ke správě města říci ani slovo.70
Postup okresního hejtmana proti chebskému táboru lidu, byť se zjevným potěšením,
ţe si páni burţoové alespoň mohou vyzkoušet, jak svobodně se díky jimi prosazovaným
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zákonům v Rakousku ţije, však sociálnědemokratický tisk ostře zkritisoval jako krach
Badeniho vlády, jeţ by se měla zodpovídat ze své viny, povedou-li podobné neuváţenosti ke
skutečné vzpouře.71 Na stranu protivládní oposice se sociální demokraté aţ neuváţeně prudce
vrhli 26. listopadu, kdy svým přepadením tribuny předsedy sněmovny protestovali proti
nezákonně prosazené změně jednacího řádu, tzv. Lex Falkenhayn. Paradoxně tak sociální
demokracie jiţ podruhé v bouřlivém roce 1897 opustila svou roli revolucionáře. Obraně
parlamentarismu totiţ jiţ v létě předcházela iniciativa k česko-německému smíru v Čechách.
Čeští a němečtí představitelé strany společně 4. září vyhlásili mírový manifest pracujícímu lidu
v Čechách, který vybízel k boji proti burţoasii rozněcující rasový boj a na nějţ následujícího
dne navázalo všedělnické setkání v Praze.72 V Chebu sociální demokraté vystoupili za ochranu
české menšiny, jejíţ příslušníci byli z národnostních důvodů vypovídáni z bytů a hostinců.73

Národnostní boj a úspěchy radikálních nacionálů na Chebsku
Těţko říci, co předseda vlády od nadcházejících týdnů očekával, kdyţ 2. června
uzavíral neúspěšné XII. zasedání říšské rady. Jistě i on musel vědět, ţe uzavření poslanecké
sněmovny rozčilení německé levice neuklidní a poslanci se naopak bez jakéhokoli omezení
budou moci vrhnout do práce mezi veřejností. Poţár konfliktu podníceného jazykovými
nařízeními rozhodně nenechával doufat v brzké usmíření a napětí z něho plynoucí do víru
událostí postupně strhávalo stále více a více obyvatel země. Měl-li Badeni v úmyslu potlačit
vření ve společnosti silou, podařil se mu úplný opak. Zakazování protestních shromáţdění a
pronásledování řečníků působilo na české Němce jako bodnutí vosy. Ti se s přesvědčením, ţe
jediným záměrem česko-polské vládní kliky je potlačování němectví v Rakousku a pošlapávání
občanských práv, nechali strhnout k reakci ještě ostřejší. Právě všeobecně přijímaná zpráva, ţe
za jazykovými nařízeními stojí české nacionální zájmy, způsobilo, ţe se nevole českých Němců
od počátku obracela především proti všemu českému. Nebylo-li menšině německých
levicových stran v parlamentě moţno prosadit odvolání jazykových nařízení, začalo se
v německých oblastech Čech brojit proti kaţdému náznaku čechisace.
Na Chebsku, které při sčítání lidu aţ do první světové války vykazovalo méně neţ
jedno procento česky hovořícího obyvatelstva, tento obranný boj nabýval v některých
aspektech ofensivního charakteru.74 Zlomovým okamţikem byl násilný zásah českých policistů
Volkswille a Arbeiter-Presse 17. 7. 1897
Arbeiter-Presse 4. 9. 1897
73 Volkswille 7. 8. 1897
74 Chebský okres roku 1900 čítal celkem 62 203 obyvatele, z nichţ se pouze 176 hlásilo k českému obcovacímu
jazyku, o deset let později toto číslo navzdory přírůstku 6 859 obyvatel kleslo na 161. V obou případech připadly
více neţ 4/5 Čechů na samotné město Cheb. SCHREINER, Lorenz. Heimatkreis Eger: Geschichte einer deutschen
Landschaft in Dokumentationen und Erinnerungen. Amberg: Egerer Landtag, 1997, s. 552 – 553.
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z Prahy 11. července. Nevole obyvatelstva vyjadřovaná do té doby resolucemi a protesty vůči
státu se obrátila proti konkrétním spoluobyvatelům města, většinou státním zaměstnanců drah
a pošt, ale téţ česky mluvícím návštěvníkům města. Chebské noviny opakovaně zveřejňovaly
seznamy českých partají a vybízely majitele domů k vypovídání nájmů. Radikálové také nutili
hostinské, aby na výlohách svých restaurací vyvěšovali plakáty zapovídající Čechům vstup či
hovořit u stolu česky.75 Na rozdíl od této šikany, s níţ okresní hejtmanství bojovalo
intensivními konfiskacemi, bylo těţko co pořídit s oficiálními prohlášeními spolků a města.
Chebské kasino 15. října pod vedením fabrikanta Karla Bareuthera přijalo změnu stanov,
podle níţ mohli být a pro příště se stát členy pouze Němci.76 Město údajně ve snaze
zachovávat veřejný klid na podzim odmítlo připustit české prodejce na chebský jarmark
a noviny nabádaly k nákupu u německých firem, aby tak z německých peněz nebyl
hospodářsky podporován český ţivel.77 Zprávy o srpnových kraválech v Mostě, kde Češi
v ulicích napadali německé chodce, o útoku na hasiče z Nové Vsi u Chrastavy, při němţ byl
zabit velitel Franz Richter, a o dalších v kaţdém čísle novin ohlašovaných násilnostech
chebskou veřejnost pouze utvrzovaly v jejím obranném postoji.78
Němečtí poslanci své stanovisko k řešení situace vyjádřili jednotnou resolucí přijatou
na praţské konferenci 23. srpna, jeţ byla současně negativní odpovědí na Badeniho pozvání
k jednání o jazykových nařízeních. Podle jejich shodného přesvědčení lze jazykové poměry
upravovat pouze prostřednictvím zákonodárství, a proto budou i nadále setrvávat
v nejodhodlanějším odporu vůči dosavadnímu vládnímu systému, „který se na úkor stát
zachovávajícího němectví snaţí uspokojit nároky ostatních národů vedoucí ke slavisaci a rozkladu monarchie“.
Z popudu Zdenka Schückera byl přijat také dodatek, v němţ poslanci jednomyslně odsoudili
„neslýchané útoky a krvavé násilí, jehoţ se k nacionální nenávisti poštvaní Češi na Němcích dopouštějí“, a
konstatovali, ţe Němcům v Čechách není dostatečně poskytována osobní bezpečnost, ba ţe
vláda Němcům na německé půdě naopak za pomoci ozbrojené síly upírá právo na svobodné
vyjádření názoru, zatímco je Čechům na jazykové hranici dovolováno konat pobuřující
shromáţdění pod širým nebem, coţ dohromady pouze přispívá ke stoupajícímu rozhořčení
mezi německým obyvatelstvem.79
Jak jiţ bylo několikrát zmíněno, nejlépe vypjaté situace věděli vyuţít nacionální
radikálové, kteří po vzoru chebského 11. července uspořádali další tábor lidu 22. srpna v Aši.
NEBLICH, Esther. Die Auswirkungen der Badenischen Sprachenverordnungen von 1897 auf die deutsche und tschechische
Bevölkerung des historischen Egerlandes. Marburg: Tectum Verlag, 2002, s. 99 – 101, 188.
76 Egerer Zeitung 20. 10. 1897
77 NEBLICH, Esther. Die Auswirkungen der Badenischen Sprachenverordnungen von 1897 auf die deutsche und tschechische
Bevölkerung des historischen Egerlandes. Marburg: Tectum Verlag, 2002, s. 148 – 149.; Egerer Zeitung 15. 12. 1897
78 Egerer Zeitung 11. a 14. 8. 1897
79 Egerer Zeitung 28. 8. 1897
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Za účasti jen několika málo poslanců zde místní schöneriáni přes zákaz úřadů jménem
německého lidu protestovali proti „brutálnímu násilnickému vystupování Čechů nejen ve smíšených,
nýbrţ i v uzavřených jazykových oblastech Čech skrze cílené potlačování němectví“, načeţ „zatratili“
jazyková nařízení a nepřímo i jejich původce Badeniho.80 Nesporným úspěchem schöneriánské
agitace na Chebsku byl kromě desítek hojně navštěvovaných schůzí především fakt, ţe se
jejich vůdci Georgu Schönererovi zcela nepozorovaně podařilo přivlastnit si veškeré zásluhy
za chebský tábor lidu a postavit se do role stráţce Chebské přísahy. V říjnu na putovní schůzi
Svazu německých zemědělců ve Východní marce na Antonínově výšině nedaleko
Františkových Lázní ve spojitosti s politikou lidové strany prohlásil: „Nebudu Vás unavovat
výklady o dějinách Chebska. Jednu věc mě však nechte vyvolat ve Vaší paměti, ţe páni poslanci, kteří
11. července dleli v Chebu, na můj návrh neprodleně a dobrovolně sloţili přísahu (sic!): My vytrváme a
budeme tak dlouho klást kaţdé vládě nejodhodlanější odpor, dokud zůstanou jazyková nařízení
v platnosti.“81 Takto upravenou pravdou se Schönerer zmocnil nejen veřejné vzpomínky na
chebský tábor lidu, nýbrţ především skvělého prostředku proti zúčastněným poslancům,
o jejichţ politickém ţivotě či smrti mohl podoben římským imperátorům aţ do odvolání
jazykových nařízení rozhodovat. Ve stejné době přibývá náznaků končícího souladu mezi
německou levicí a radikály, kteří proti sobě svou nevybíravostí jiţ v polovině září obrátili
kritiku listu Egerer Zeitung, jenţ se postavil jednoznačně za jednotu německých stran.82
Nejsilněji však vládní vítr do plachet německých nacionálů zadul na podzim roku 1897
se zatčením vydavatele Egerer Nachrichten. Hofer, proti němuţ byla v srpnu podána u krajského
soudu v Chebu vůbec první ţaloba v češtině podle jazykových nařízení (kvůli uráţce), byl nyní
stíhán pro vlastizradu.83 Té se měl dopustit svým proslovem na oslavách vítězství u Sedanu
pořádaných ve dnech 1. a 2. září v Lipsku, na které společně s Karlem Irem vypravili
hromadný výlet z Chebska. Přestoţe krajský soud pro nedostatek podkladů ţalobu odmítl,
zrušil Vrchní zemský soud v Praze na popud chebského státního zastupitelství jeho
rozhodnutí a rozhodl pokračovat ve vyšetřovací vazbě. Proti Hoferově stíhání se v interpelaci
ministra spravedlnosti 30. září ohradil Karl Iro a jeho schöneriánští kolegové, kteří zpochybnili
neodůvodněnou vazbu a napadli praţský soud pro jeho národní zaujatost a kabinetní justici.84
4. října byla nakonec ţaloba staţena a Hofer propuštěn z vazby. Stejně jako v případě jeho
zatčení začátkem září došlo v Chebu i tentokrát k demonstracím, na nichţ, jak jiţ bylo při
Egerer Nachrichten 25. 8. 1897
Egerer Nachrichten 30. 10. 1897
82 Egerer Zeitung 18. 9. 1897 brání svého šéfredaktora Isidora (Josefa) Melzera, jenţ se stal terčem antisemitských
výpadů Hoferova listu proti „ţidoliberálům“ a jejich tisku.
83 NEBLICH, Esther. Die Auswirkungen der Badenischen Sprachenverordnungen von 1897 auf die deutsche und tschechische
Bevölkerung des historischen Egerlandes. Marburg: Tectum Verlag, 2002, s. 128.
84 Stenografické protokoly XIII. zasedání poslanecké sněmovny říšské rady, 4. jednání 30. září 1897, s. 229 – 232.
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podobných shromáţděních zvykem, zazněla píseň Wacht am Rhein, pozdravná zvolání
„Heil Hofer!“ a propuštěnému redaktorovi se prý od obyvatel města dostalo uvítání
rozsvícením všech oken v ulici.85 V době Hoferovy vazby se o jeho noviny staral nejdříve
redaktor Otto Kunz a od konce září Franz Stein.
Hofer svého mučednictví rozhodně nemusel litovat, neboť přispělo k jeho popularitě
a bezesporu také nepřímo k úspěchu při doplňovací volbě do říšské rady za kraslického
poslance Wenzela Geblera v březnu 1898.86 Na rozdíl od loňských voleb se pro něj totiţ
nevyslovili pouze Schönererovi věrní, ale i značná část lidovců v kraji. U té příleţitosti se opět
projevil déle trvající rozpor hlavního proudu lidové strany s jeho radikálně nacionálním
křídlem. Kdyţ Raphael Pacher odmítl nabízenou kandidaturu, zřekl se další moţný kandidát
Heinrich Reiniger účasti na volbách ve prospěch J. L. Hofera, který se do volebního boje
pustil nezávisle na krajském vedení strany. Lidovci jiţ ale nominovali ţivnostníka Josefa
Webera z Klášterce, zač se jim prostřednictvím Hoferova listu dostalo ostré kritiky, která
vyústila v nevybíravou kampaň proti jejich předákovi Karlu Kriegelsteinovi a celé ţivnostenské
straně.87 Volby 24. února vzestupnou tendenci Schönererova hnutí na Chebsku pouze
potvrdily a Hofer svými 1 198 hlasy s jasnou převahou porazil jak Webera (435 hl.) tak
sociálního demokrata Simona Starcka (400 hl.).
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Setkání akademiků v Chebu
Očekávaný pád Badeniho vlády přišel 30. listopadu 1897. Po dlouhých měsících
bezpříkladného rozkladu veřejného ţivota přiměl císaře k dokonání klinické smrti vlády
aţ nepodařený parlamentní puč, jenţ do dějin vstoupil pod označením „Lex Falkenhayn“. Ten
společně s policejními zásahy v poslanecké sněmovně zapadal do kontextu Badeniho
bezhlavého jednání vůči obstruující minoritě, a měl za následek nevídané kravály v ulicích
Vídně a dalších rakouských měst.88 Je s podivem, ţe Badeniho odvolání čekalo aţ na takto
vyhraněnou situaci, nikoli nepodobnou revoluci, o níţ Baernreither přiléhavě prohlásil:
„Metternichův případ v malém!“89
Egerer Zeitung 6. 10. 1897
W. Gebler mandát sloţil pravděpodobně ze zdravotních důvodů duševního charakteru, o jejichţ odeznění se
stranický tisk zmiňoval jiţ před volbami v březnu 1897 (Falkenau-Königsberger Volksblatt 23. 1. 1897) a kvůli kterým
se neúčastnil části jednání říšské rady. Bohemia 5. 7. 1897 podává krátkou zprávu o jeho vyšinutém chování
v Budějovicích, kde se údajně v parku dotazoval na poslance Jos. Taschka, pronesl několik uráţek na jeho účet a
vůči A. Funkemu, načeţ odjel do Lince a po příjezdu zpět byl pro střelbu z revolveru z okna vlaku zadrţen policií
a odveden do místní nemocnice. Svého mandátu v zemském sněmu za Kraslice-venkov se však nevzdal.
87 Egerer Nachrichten 22. 1., 22. a 26. 3. 1898, Handwerksmeister 15. 1. a 15. 3. 1898
88 V Chebu proti událostem v říšské radě protestovali ve dnech od 26. do 28. listopadu kaţdý den
několikasethlavé davy. NEBLICH, Esther. Die Auswirkungen der Badenischen Sprachenverordnungen von 1897 auf die
deutsche und tschechische Bevölkerung des historischen Egerlandes. Marburg: Tectum Verlag, 2002, s. 167.
89 „Im kleinen der Fall Metternichs!“ BAERNREITHER, Josef Maria. Der Verfall des Habsburgerreiches und die Deutschen:
Fragmente eines politischen Tagebuches 1897 – 1917. Ed. Oskar Mitis. Wien: 1938, s. 31.
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Zatímco v Chebu německé strany včetně sociálních demokratů pád vlády, coby dílčí
úspěch své politiky, oslavily jiţ 29. listopadu velkým shromáţděním, uvolnila 1. prosince
zpráva o Badeniho propuštění vlnu českého zklamání a rozhořčení, jeţ si v Praze následujícího
dne vyţádala vyhlášení stanného práva. Česká agrese se obracela především proti německým
studentům a jejich provokativním výrazům národní příslušnosti. Studentské bitky se pojily
s rozbíjením oken a nápisů německých škol, rabování spolkových prostor jako například
nedávno dokončené budovy „Schlaraffia“ nebo studentského spolku Germania a brzy došlo i
na sráţky s četnictvem a armádou. Souboj, v němţ ani jedna strana nehodlala ustupovat, se
ihned rozšířil do ostatních oblastí Čech. V Plzni Češi volali po vymýcení němčiny z veřejného
prostoru odstraněním dvojjazyčných názvů ulic a vykázání všech Němců z města, aby tak bylo
dosaţeno veřejného pořádku.90
Obyvatele Chebu zprávy z Prahy opět vyburcovaly k veřejnému protestu a městští
zastupitelé přijali resoluci, v níţ vyjádřili svůj „nejhlubší odpor nad hanebnostmi praţských neohusitů“,
označili administrativní oddělení německých oblastí v Čechách za neodkladnou nutnost
a s odmítnutím frivolní výtky místodrţitelství, ţe situaci způsobila německá provokace,
poţádali o okamţité přeloţení přednášek německé university do německé jazykové oblasti.91
Hrůzostrašné obrazy dalších událostí v Praze a prohlášení profesorů líčící jejich obavy o trvání
praţské německé university, otiskované v místních novinách, vedly k apokalyptickému závěru,
ţe němectví v Praze jiţ ani umělými prostředky není moţno udrţet. List Egerer Zeitung proto
15. prosince vyhlásil bojkot všemu českému, především zboţí, neboť nejmocnější německou
zbraní je podle pisatele hospodářství. „Bojkot všemu praţskému. Ţádnou praţskou šunku, praţský
papír atd. […] Přenechme klidně Prahu jejímu luznému osudu a obraťme svou pozornost na posílení německé
jazykové oblasti. To je národní povinnost.“ 92 Byť je s ohledem na datum zřejmé, ţe tento projev
národního uvědomění cílil zcela záměrně především na vánoční nákupy, dostalo se podobné
logice místa i v otázce praţské university. Poradní schůze chebských absolventů a posluchačů
university svolaná na 11. prosince vyústila ve výzvu uspořádat akademické setkání
k projednání otázky přeloţení německé university do Chebu.93
Přípravný výbor, v jehoţ čele stanul opět starosta Gschier, dále inţenýr Josef Pascher,
advokát Josef Giebisch a lékař Adam Lohr, ohlásil na 29. prosince shromáţdění pro pozvané
zástupce universit a vysokých škol, za účelem projednání a rozhodnutí otázky přeloţení
NEBLICH, Esther. Die Auswirkungen der Badenischen Sprachenverordnungen von 1897 auf die deutsche und tschechische
Bevölkerung des historischen Egerlandes. Marburg: Tectum Verlag, 2002, s. 174.
91 Egerer Zeitung 4. 12. 1897
92 Síla Českých Němců byla nejen v roce 1897 dokládána statistikou zaplacených přímých daní, v nichţ německý
ţivel předháněl početnější české obyvatelstvo. Tradičně tento argument slouţil k obraně kuriového systému, který
německá levice včetně schöneriánů aţ do roku 1907 neochvějně hájila. Egerer Zeitung 15. 12. 1897
93 Egerer Zeitung 11. a 15. 12. 1897
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německé vysoké školy v Praze do německé jazykové oblasti a dalších opatření dotýkajících
se ochrany této vysoké školy. Místodrţitelstvím bylo setkání povoleno s výhradou, ţe budou
vyloučeni návštěvníci ze zahraničí a diskuse nebude rozebírat současnou politickou situaci ani
přijímat ţádné revoltující resoluce. Absolutně vyloučen měl být zpěv písně „Deutschland,
Deutschland, über alles“ na nápěv rakouské lidové hymny, jenţ se na Chebsku od léta
především na radikálně-nacionalistických setkáních pomyslně rozšířil.94
Dne 29. prosince do Chebu na setkání akademiků uspořádané jako obvykle
v prostorách restaurace Frankenthal podle novinové zprávy dorazilo na 600 zástupců universit
a studentských spolků z Vídně, Prahy a dalších českých měst.95 V čestném předsednictvu
schůze vedle starosty Gschiera zasedl, zastupuje rektora Karlo-Ferdinandovy university, Prof.
Adolf Bachmann, prorektor německé techniky Prof. Uhlig a zástupci studentstva. Zatímco se
studenti podporovaní poslancem Reinigerem jasně vyjádřili heslem „Los von Prag!“, zastával
Bachmann stanovisko formulované rektorem Ulbrichem v jeho zaslaném dopise. Ten
s odkazem na historický význam praţské university a na praktické překáţky jejího přeloţení
vyjádřil své očekávání, ţe universita i nadále v Praze zůstane. Naopak apeloval na národní
povinnost trvat na jejím prastarém kulturním stanovišti s tím, ţe čím více studentů ji bude
navštěvovat, o to více vzroste její význam. Rektorův příslib jménem celého akademického
senátu a všech profesorů, ţe bude vynaloţeno veškeré úsilí pro zajištění ochrany studentů,
potvrdil poslanec Schücker svými slovy, v nichţ tuto záruku označil za nutnou, neboť
skutečné centrum českého němectví se jiţ před lety přesunulo z Prahy do německých Čech.
Názorový nesoulad mezi profesory hájícími universitu v Praze, jeţ přispívá k zachovávání
německého charakteru Rakouska a radikálně smýšlejícími studenty byl nakonec přijat
i do závěrečné resoluce. Podle ní měl být uvaţovaný přesun university uskutečněn aţ
v případě, pokud nebudou provedena opatření k jejímu dalšímu nerušenému prospívání.
K resoluci, jeţ se dále ohradila proti nařčení německých studentů z vyprovokování praţských
násilností a která ţádala zajištění jejich občanských práv a akademických svobod, byl na návrh
Heinricha Reinigera připojen dodatek ustavující stálou komisi, jejímţ úkolem bylo bedlivě
sledovat vývoj situace a v případě potřeby svolat další akademické shromáţdění.96
Skutečný význam akademického setkání v Chebu byl však podstatně menší, neţ jak jej
líčil dobový tisk. Samo praţské místodrţitelství si pro nepřesnosti informací uveřejněných
NEBLICH, Esther. Die Auswirkungen der Badenischen Sprachenverordnungen von 1897 auf die deutsche und tschechische
Bevölkerung des historischen Egerlandes. Marburg: Tectum Verlag, 2002, s. 180.
95 Němeký výraz „Akademikertag“ vypovídá o dobové módě nazývat významná setkání „sněmem“ stejně jako
zmiňovaný Volkstag.
96 Z hlediska národnostních poměrů v Čechách 19. století je důleţité, ţe se resoluce krom zajištění občanských a
historických akademických práv studentů doţadovala především jejich jazykového a národnostního
zrovnoprávnění v plném rozsahu v hlavním městě, kde ţije na dva miliony Němců. Egerer Zeitung 1. 1. 1898
94
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v novinách nechalo z Chebu zaslat zprávu místodrţitelského rady Czernyho, jenţ se jako
zástupce státní správy setkání osobně zúčastnil. Podle jeho zprávy ve Frankenthal ani zdaleka
nebylo zastoupeno tolik studentských organisací a ani popisovaná výzdoba města
v německých národních barvách neodpovídala skutečnosti. Druhý 11. červenec se v Chebu na
konci roku nekonal a celá událost nakonec spíše zapadla v bezpočtu dalších veřejných schůzí a
shromáţdění pod širým nebem.97 Především zůstalo jednání zcela bez výsledku a to i navzdory
jeho zopakování přesně o měsíc později v Litoměřicích. V Chebu si v létě roku 1898 jiţ jen
posteskli, ţe jsou němečtí studenti přes veškeré resoluce a prohlášení nakonec stejně odkázáni
pouze sami na sebe. To ovšem nebyla docela pravda, neboť akademický senát KarloFerdinandovy university v souladu s chebskou resolucí demonstrativně resignoval 22. ledna
na protest proti zákazu studentského nošení barev.98 O den později se připojila také německá
technika, jeţ pozastavila konání přednášek.99
Nový pokus uspořádat ve městě slavnost na podporu praţských studentů učinila
městská rada aţ s novými studentskými střety v Praze na jaře roku 1904. Ke slavnosti na
počest německé akademické mládeţe ohlášené na 7. Ostermond, jak „švarní“ nacionálové
označovali na přelomu století duben, rozeslali radní pozvánky skutečně všem představitelům
německých universit ve střední Evropě, tedy nejen v Rakousku, ale téţ Německu.100 Stejně
jako zástupci říšskoněmeckých buršáckých spolků se ovšem prakticky všichni z účasti omluvili,
nejčastěji z důvodu akademických prázdnin, pobytu na cestách či příliš dlouhé cesty do Chebu.
Jediným zástupcem profesorského stavu tak nakonec byl člen praţské německé techniky
Prof. Mikolaschek, jenţ řečnický pult nesdílel s nikým jiným neţ se vţdy a všude přítomným
starostou Gschierem.101
Krom toho měly studentské bouře v Praze ještě ten efekt, ţe byly v novinách od léta
1898 pravidelně zveřejňovány výzvy k chebským maturantům, aby svým studiem na praţských
vysokých školách podpořili německé studentstvo v českém zemském hlavním městě.102

SOA Plzeň, SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 22, sloţ. č. 1110 pres. 1897, 30. 12. 1897.
Policejní ředitelství vyhlásilo 20. 1. zákaz veřejného nošení odznaků a spolkových stejnokrojů, jenţ byl odvolán
aţ 3. 3. 1898. Egerer Zeitung 5. 3. 1898
99 Egerer Zeitung 26. 1. 1898
100 Za „stramm deutsch“ byl na pozvánce označen radními postoj německých studentů bojujících s češstvím
v Praze.
101 SOA Plzeň, SOkA Cheb, Fond č. 1, Archiv města Cheb, kart. 1480, fasc. č. 381, 1904.
102 Egerer Zeitung 25. 6. 1898
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Následky Badeniho krise
Událostmi v Praze byla počátkem prosince 1897 upozaděna důleţitá zpráva o nové
podobě německé jednoty. Tři dny po uzavření práce neschopného parlamentu vyhlásila
německá levice tzv. Gemeinbürgschaft, všeobecnou záruku, v níţ se poslanci zúčastněných
stran zavázali k jednotnému postupu v otevřených otázkách. V postupně zveřejňovaných
prohlášeních odůvodňovaly strany německé levice svůj krok pokračujícím bojem proti
jazykovým nařízením, kvůli nimţ také odmítly dohodu s novým ministerským předsedou
svobodným pánem Paulem Gautschem von Frankenthurn.103 Novou orientaci této jednoty
však značilo vyloučení Schönererovy skupiny a spolupráce s křesťanskými sociály. Přesto, jak
sám zúčastněný Baernreither v únoru 1898 napsal, nebyly díky této spolupráci odstraněny
všechny divergence, ba naopak.104 Německá levice, lapena do černobílého schématu – buď
radikálně proti vládě či umírněně s vládou, se aţ do odvolání jazykových nařízení nemohla
zcela vymanit z vlivu nyní zdánlivě isolovaných schöneriánů. Snaha manévrovat mezi těmito
dvěma úskalími měla zásadní vliv především na stranu lidovou, v níţ delší dobu trvající
názorové rozdíly vyústily k úplnému rozchodu dosavadních politických souputníků a následné
proměně strany. Kvůli postoji k vládě lidovecký klub v říjnu 1898 opustil chebský poslanec
Ernst Bareuther, jenţ se o půl roku později oficiálně přihlásil k Schönererovi. Přestoţe stranu
jeden z jejích nejradikálnějších členů opustil, nešli lidovci dále směrem opačným, nýbrţ taktéţ
do leva, poté co se rozešli se svou dosavadní ikonou Otto Steinwenderem. Podobné tendence,
byť s menší odstředivou silou, zasáhly téţ německou pokrokovou stranu, v níţ především
poslanci z německých Čech volali po levicovější, tj. výrazně oposiční ale téţ sociálně
reformističtější politice.105
Navzdory rozkladnému působení politiků nejrůznějších stran a národností se ovšem
projevila skálopevná resistentnost rakouského parlamentarismu a kaţdodenní veřejně-politická
krise spěla směle zítřkům vstříc. Udatní kavalíři v čele rakouské vlády dokázali neuvěřitelných
dva a půl roku udrţet neudrţitelná jazyková nařízení v platnosti. Odměnou za tento výkon
byla dokonalá bezvýchodnost česko-německého národnostního sporu v Čechách, jehoţ
zpečetění za německou stranu provedla obnovená Gemeinbürgschaft na jaře roku 1899.
Národně-politické poţadavky zveřejněné 20. května, známé jako tzv. svatodušní program, byly
po letech jasně vysloveným odmítnutím především českým národním a státoprávním
Egerer Zeitung 11. 12. 1897
BAERNREITHER, Josef Maria. Der Verfall des Habsburgerreiches und die Deutschen: Fragmente eines politischen
Tagebuches 1897 – 1917. Ed. Oskar Mitis. Wien: 1938, s. 33.
105 HÖBELT, Lothar. Kornblume und Kaiseradler: Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 1882 – 1918. Wien: Verlag
für Geschichte und Politik / München: Oldenbourg, 1993, s. 176.
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nárokům. V situaci roku 1899 však volání po oţivení Schmerlingova centralistického systému
vylepšeného o pilíře německého jednacího jazyka v celorakouském měřítku a národní
samosprávu na úrovni zemí znělo jako labutí píseň.106 Snaha majority německých stran sebrat
Wolfovi a Schönererovi vítr z plachet tak přivalila ke skalisku českých nacionalistických
poţadavků jen další kámen, jímţ byl dotvořen útes, na kterém měla všechna další smiřovací
jednání ztroskotávat.107

Nástup Schönererova hnutí na Chebsku
Aby demonstroval své vlastní představy o německé národní jednotě, svolal Georg
Schönerer na 12. prosince 1897 do Vídně tábor lidu. Shromáţdění, jehoţ se zúčastnilo také
několik málo zástupci lidovců a pokrokářů však bylo především vyjádřením nevraţivého
schöneriánského postoje k Luegerově straně. Proto také K. H. Wolf vyslovil své potěšení nad
tím, ţe se německý tábor lidu uskutečnil právě v „křesťanskými sociály zamořené Vídni“, kde tato
strana v čele s Luegerem „činí z lidu politickou lůzu udrţovanou daleko od samostatného myšlení“.108
Dlouhodobý spor schöneriánů s křesťanskými sociály a posléze všemi ostatními
stranami se přirozeně projevil i na Chebsku, kde Schönererovi stoupenci získávali obdobné
postavení jako Luegerova strana ve Vídni. Zprávy okresního hejtmanství praţskému
místodrţitelství z listopadu 1897 podávají ucelený obraz o veřejné činnosti nacionálních
radikálů v Chebu na konci roku. Podle těchto zpráv nebylo lze ve městě očekávat návrat
klidných poměrů, neboť značná část jeho obyvatelstva byla radikálními nacionály udrţována
v permanentním stavu rozčilení.109 Hlavním prostředkem neutuchající nacionálně radikální
agitace byl Hoferův list Egerer Nachrichten, jemuţ místní úřady vyhlásili doslova konfiskační
válku. Jejich boj však přinášel pramálo úspěchu, neboť ani umírněná většina neměla ze strachu
před schöneriánským „terorismem“ vůli úřední snahu podporovat. Hejtmanství si naopak
stěţovalo, ţe speciálně v Chebu státní úřady pozbývají veřejné autority.110
Ukázkovým případem schöneriánské šikany byl případ z přelomu března a dubna
následujícího roku, jehoţ obětí byl dosavadní souputník radikálů v boji za národní práva

Egerer Zeitung 24. 5. 1898
PRINZ, Friedrich. Geschichte Böhmens 1848 – 1948. Frankfurt a. M.: Ullstein, 1991, s. 178.
108 PICHL, Eduard. Georg Schönerer. Hrsg. mit Unterst. d. Reichsinst. f. Geschichte d. Neuen Deutschlands. Sv. 6.
Oldenburg i. O.-Berlin: Gerhard Stalling Verlag, 1938, s. 42. Zajímavé je, ţe se na shromáţdění nedostavil sám
Schönerer. Důvodem byla absence jeho věrného kolegy Karla Ira, jenţ nebyl pozván pro právě probíhající spor
s křesťanským sociálem Josefem Gregorigem, kterého ve slovním duelu v parlamentě 7. října urazil netaktním
útokem na jeho soukromý ţivot. Iro kvůli této aféře sloţil svůj venkovský mandát za Planou a Tachov, aby byl
následně 18. prosince opětně zvolen. Jeho protikandidátem byl Karl Hermann Wolf (sic!). WLADIKA, Michael.
Hitlers Vätergeneration: die Ursprünge des Nationalsozialismus in der k. u. k. Monarchie. Wien: Böhlau, 2005, s. 378. Egerer
Zeitung 22. 12. 1897
109 SOA Plzeň, SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 22, sloţ. č. 982 pres. 1897, 13. 11. 1897.
110 SOA Plzeň, SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 22, sloţ. č. 991 pres. 1897, 16. 11. 1897.
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Němců Zdenko Schücker. Osudovou se mu stala vstřícnost jeho strany v rámci
Gemeinbürgschaft vůči vládě kníţete Thuna, jeţ nabyla konkrétní podoby v Baernreitherově
přijetí postu ministra obchodu. Kdyţ pak byla otevřena sněmovna a Schücker byl společně
s Karlem Maxem hrabětem Zedtwitzem z Schönbachu u Aše 24. března 1898 zvolen za české
království do delegace, spustila se na liberály, lidovce a Schückera osobně vlna útoků a
denunciací.111 „Lid byl zapomenut, Chebská přísaha popřena, beze cti jsou ti lidé nyní v očích voličstva a to
vše jen pro vlastní profit,“ psaly Egerer Nachrichten 30. března, kdyţ poslance Gemeinbürgschaft
označily za zrádce národa a křivopříseţníky. Zároveň nabádaly obyvatele německých obcí a
měst, aby si od svých zástupců zmíněných stran vyţádali vysvětlení, proč se hned od počátku
nového zasedání říšské rady jasně nepostavili proti jazykovým nařízením a nepodpořili
Schönererův návrh ministerské ţaloby proti Paulu Gautschovi.112 Schöneriánská lidová
spravedlnost samozřejmě neskončila u novinových výhruţek. Chebští radikálové si brzy začali
dávat hlučná dostaveníčka před Schückerovým domem a zároveň rozšiřovali petiční formulář,
v němţ se podepsaní vyjádřili proti ústupkům německých stran vůči vládě, jeţ porušují
usnesení z 11. července 1897, a výslovně se ohradili proti účasti německých poslanců ve
vládních záleţitostech do té doby, dokud nebudou odstraněna jazyková nařízení a němčině
zajištěno postavení státního jazyka, tj. proti Zdenko Schückerovi, jenţ se nechal zvolit za člena
delegace. Petice určená městskému zastupitelstvu ţádala, aby se zastupitelé proti jednání
tohoto svého člena taktéţ ohradili a rozhodně odmítli společenství s ním., neboť se jinak
vystavují podezření, ţe se celá radnice zřekla svého závazku z 11. července, a s ním spojeného
nebezpečí bouřlivých projevů lidové nespokojenosti v ulicích. Petici datovanou ke dni 29.
března inicioval redaktor Franz Stein a s přibliţně 350 podpisy ji nechal předloţit městské radě
advokátem Josefem Giebischem.113
Schücker na tyto útoky reagoval ohlášením výstupu z městského zastupitelstva
a zveřejněním svého stanoviska prostřednictvím zvláštního vydání listu Egerer Zeitung, jehoţ
redakce se za Schückera otevřeně postavila a odsoudila schöneriánské praktiky.114 Redakce tím
s konečnou platností upadla v nemilost Hoferova listu, čímţ mezi oběma zpravodaji vypukl
nemilosrdný boj, jenţ o sobě nechával znát při kaţdé další příleţitosti. Noviny také na
Schückerovu obranu otiskly několik prohlášení zaslaných z Kraslic a severozápadní oblasti
Karl Max hrabě Zedtwitz (*1844, † 1908) – poslanec konservativního velkostatku za jiţní Čechy (r. 1897
zvolen v Chrudimi, r. 1901 v Budějovicích)
112 Stenografické protokoly XIV. zasedání poslanecké sněmovny říšské rady, 4. jednání 24. března 1898, s. 157.
Gautschova provisorní jazyková nařízení přirozeně neodpovídala stranickému nároku na úplné zrušení
jazykových nařízení a poskytla Schönererovi další prostředek obstrukce – ministerskou ţalobu proti jejich
původci. Egerer Nachrichten 30. 3. 1898.
113 SOA Plzeň, SOkA Cheb, Fond č. 1, Archiv města Cheb, kart. 1480, fasc. č. 381, 1898.
114 Egerer Zeitung 4. a 6. 4. 1898
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Čech, jíţ jako poslanec zastupoval.115 Na pravidelné schůzi městského zastupitelstva 18. dubna
přišla celá věc k projednání. Byť se radní proti znění petice ohradili, hlasovalo nakonec pouze
jedenáct z třiceti přítomných pro návrh chebského stavitele Karla Haberzettla, aby byl
Schücker vybídnut ke staţení své resignace. Za četné účasti radikálně smýšlejícího obecenstva
pak bylo přijato pouze poděkování za Schückerovy dosavadní zásluhy.116
Ani tento výsledek by však o několik měsíců později nebylo moţné zopakovat. Stejně
jako v některých obcích chebského okresu přinesly také chebské obecní volby na podzim roku
1898 vítězství radikálních nacionálů.117 Ti za účasti poslance Karla Ira prováděli intensivní
agitaci, jeţ voliče upozorňovala především na fakt, ţe kdysi svobodné říšské město Cheb si
díky loňským historickým událostem získalo jméno prvního německého města Rakouska, a tak
se samo sebou rozumí, ţe je a musí být německy nacionální.118 Volby konané ve dnech 24. aţ
27. října jim daly zapravdu: ve třetím a druhém tělese byli zvoleni výhradně kandidáti navrţení
německými nacionály. Pouze v prvním tělese uspělo šest členů měšťanské strany a čtyři
společní kandidáti, k nimţ patřil také dosavadní starosta města Gustav Gschier. Zbylé dva
mandáty získali taktéţ zástupci nacionálů.119 Převratnost výsledků dokládá fakt, ţe v nové
městské radě zasedlo pouze jedenáct jejích bývalých členů.120
Nový poměr sil v zastupitelstvu se brzy začal projevovat. Vedle zásadních
hospodářských otázek, jako bylo přerušení jiţ odsouhlaseného prodeje městských majetků ve
Františkových Lázních tamní radnici, se nové představenstvo města začalo zcela odlišně
profilovat především v ohledech politických a ideologických. Jiţ v lednu následujícího roku se
radní rozhodli podpořit záměr zbudovat v Chebu památník na počest v létě roku 1898
zesnulého Otty von Bismarcka, na nějţ měla být z městské pokladny vyhrazena nemalá částka
1 000 zlatých.121 Nedlouho poté, 13. února 1899, byli čestnými občany města jmenováni
Egerer Zeitung 9. a 13. 4. 1898
Na schůzi dorazilo pouze 22 z 36 řádných členů a 8 náhradníků. Mezi těmi, kdo podpořili Haberzettlův návrh
a vyjádřili Schückerovi podporu, byli dr. Friedrich Major, Ing. Johann Siegl, Franz Pichler a vydavatel Egerer
Zeitung Georg Emil Gschihay, starosta Gschier se jako předseda hlasování neúčastnil. Schůze byla údajně
doprovázena mnoha Schönererovými přívrţenci, kteří její průběh komentovali potleskem či výrazy nelibosti,
takţe je předseda musel několikrát usměrňovat s výhruţkou vyklizení místnosti. Egerer Zeitung 20. 4. 1898.
117 Např. obec Klinghart, kde se v polovině ledna téměř zcela proměnilo sloţení obecního zastupitelstva – v III.
tělese zvítězili křesťanští sociálové, v I. a II. němečtí nacionálové. Egerer Zeitung 22. 1. 1898
118 Egerer Nachrichten 19. 10. 1898
119 III. těleso vykazovalo nejniţší volební účast (48%) a nejzřetelnější vítězství nacionálů – jejich poslední
náhradník získal 663 hlasů, zatímco nejúspěšnější kandidát měšťanské strany pouze 259 hlasů. Gemeindeamtslbatt
der Stadt Eger Nr. 20, říjen 1898
120 Egerer Zeitung 29. 10. 1898; 10. listopadu byl 31 z 35 odevzdaných hlasů starostou města zvolen opět
dr. Gustav Gschier. Prvním radním se stal dr. Alfred Bernardin, výrazný zastánce Schönererovy skupiny.
Gemeindeamtslbatt der Stadt Eger Nr. 21, listopad 1898
121 Egerer Zeitung 28. 1. 1899; Pomník přes četné dary zbudován nebyl, neboť jeho zřízení stejně jako finanční dar
města okresní hejtmanství zakázalo. Protesty, ţe se jedná o poškození národních práv, odmítl říšský soud na
podzim r. 1900 s odůvodněním, ţe jde o nepřípustnou politickou demonstraci. Egerer Nachrichten 22. 2. 1899 a
24. 10. 1900; Téma oţilo ještě koncem roku 1904, kdy se začaly šířit zprávy o tom, ţe město zakázaný památník
115
116

38

poslanci Georg Schönerer a Ernst Bareuther, který v létě téhoţ roku oficiálně přistoupil do
Schönererovy strany.122
S popsanými rozhodnutími městské rady pravděpodobně úzce souvisí resignace
Gustava Gschiera na post starosty, k níţ se rozhodl počátkem února 1899. Alespoň z duelu
Egerer Nachrichten s Egerer Zeitung vyplývá, ţe Gschier svými slovy „mezitím vykonaná úřední
rozhodnutí“ míří právě na ně.123 Nabídku setrvat v úřadě Gschier dvakrát odmítl a aţ poté, co jej
radní opětovně zvolili, se své funkce ujal zpět.124
Přes rostoucí vliv radikálů v Chebu hovoří zprávy okresního hejtmanství z přelomu
století spíše o sestupné tendenci schöneriánské agitace na venkově. Hlavními důvody podle
nich byla nespokojenost venkovského obyvatelstva s nenaplněnými politickými sliby radikálů a
Schönererem od roku 1898 intensivně propagované hnutí „Los von Rom“, jeţ neodpovídalo
přesvědčení a religiositě chebských sedláků. I tak bylo ovšem nemálo obcí, jako například
Plesná, Steingrub, Opatov či Třebeň, kde radikálně nacionální hnutí zastupovali přímo
představitelé obecní samosprávy.125 Dokladem rostoucí nacionalisace regionu nepřímo
související s radikální agitací je rozšiřování antisemtiského svazu Němců v Čechách (Bund der
Deutschen in Böhmen), jehoţ vůbec prvním předsedou byl od roku 1894 Ernst Bareuther.126
K třinácti místním skupinám v oblasti bývalého chebského kraje, z nichţ se pouze jedna –
Cheb, nacházela přímo v chebském okrese, přibyly od roku 1897 mnohé další.127 Další
schöneriánskou organisací zastoupenu na chebském venkově byl jiţ zmiňovaný Svaz
německých zemědělců ve Východní marce, který byl pro svou protistátní orientaci v září roku
1899 úředně rozpuštěn a následně nahrazen novým Německým zemědělským svazem
(Deutscher Landwirte-Bund).128

buduje vlastním nákladem v parku naproti škole u Horní brány, načeţ bylo od zřízení „bezejmenného kamene“ ke cti
kníţete Bismarcka upuštěno. Egerer Zeitung 14. 11. 1904 a 4. 1. 1905, Egerer Nachrichten 7. 1. 1905
122 Egerer Zeitung 15. 2. 1899
123 Egerer Zeitung 25. 2. 1899
124 Nejtrefněji komentuje chebský radniční skandál sociálnědemokratická glosa: „Ein altes Magenleiden, welches ihm
die „Los von Rom-Bewegung“ unverdaulich machte, wirkte auf ihn amtsermüdend; verschiedene Ehrenbürgerrechtsverleihungen
verstärkten noch diese akute Amtsmüdigkeit, und so ist es auch kein Wunder, daß Dr. Gschier jetzt, wo es in Eger während des
Frostes sehr stark „haal“ ist, ausgeglitten und über den Bismarckdenkstein gepurzelt ist.“ Volkswille 18. 2. 1899; Egerer Zeitung
1. 3. 1899
125 SOA Plzeň, SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 25, sloţ. č. 222 pres 1899, 3. 3. 1899.
126 HÖBELT, Lothar. Kornblume und Kaiseradler: Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 1882 – 1918. Wien: Verlag
für Geschichte und Politik / München: Oldenbourg, 1993, s. 75.
127 Bund der Deutschen im Egerkreis vznikl 28. 9. 1895 jako nástupce Deutscher Nationalverein für das
Nordwestliche Böhmen (zal. 1884). Egerer Zeitung 4. 9. 1895; Druhou místní skupinou na Chebsku byla
františkolázeňská, zaloţená na přelomu let 1897/8. Egerer Zeitung 5. 10. 1898
128 Předními řečníky na schůzích svazu v regionu byli vedle Schönerera především J. L. Hofer, Franz Stein a na
místní politické úrovni činný Josef Hoyer z Opatova. PICHL, Eduard. Georg Schönerer. Hrsg. mit Unterst. d.
Reichsinst. f. Geschichte d. Neuen Deutschlands. Sv. 6. Oldenburg i. O.-Berlin: Gerhard Stalling Verlag, 1938, s.
200.
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Důleţitým rysem schöneriánské veřejné činnosti bylo, ţe si na Chebsku
monopolisovali některé dny v kalendáři, podobně jako sociální demokraté 1. máj. Kromě
11. července, na nějţ se v dalších letech vţdy o nejbliţší neděli vzpomínalo veřejným
shromáţděním, si schöneriáni nikdy nenechali k veřejné demonstraci svého všeněmeckého
smýšlení ujít oslav vítězství u Sedanu začátkem září a výročí březnové revoluce. V létě roku
1899 proti nim právě tyto způsoby obrátily doposud mlčící část místního obyvatelstva. První
chebský spolek vojenských veteránů Franz Ferdinand von Österreich-Este se rozhodl
uspořádat ve dnech 2. a 3. září velkou slavnost s poţehnáním nového praporu u příleţitosti
30. výročí své existence. Egerer Nachrichten proti záměru uspořádat v den vítězné bitvy
u Sedanu prorakouskou slavnost ihned spustily štvavou kampaň.129 Spolek veteránů se proti
útokům radikálů na své srpnové schůzi ohradil a potvrdil konání slavnosti, k níţ se přihlásilo
celkem 78 spolků s 2 000 členy.130 Kdyţ se radikálům nepodařilo uspořádání slavnosti zmařit,
přichystali na stejný den paralelní turnerskou slavnost s večerní oslavou Sedanu, které se
zúčastnili i poslanci Iro, Hofer a Schönerer. Městem tak nezávisle na sobě pochodovaly
současně dva početné průvody.131
Kdyţ pak 6. září otiskly Egerer Nachrichten další tendenční a zlovolnou zprávu
o průběhu veteránské slavnosti shromáţdilo se před jejich redakcí na 300 demonstrantů.
K demonstracím, při nichţ se vţdy volalo „fuj“ a „pryč“ s Egerer Nachrichten a poslanci
Schönererem, Hoferem a Irem, docházelo v následujících dnech opakovaně. Kdyţ se 16. září
opět sešlo na 400 veteránů a sociálních demokratů, došlo dokonce k potyčce s policií, kvůli níţ
byl zatčen jeden demonstrant. Rozhněvaný dav však ihned vyţadoval jeho propuštění, jak se
následně stalo, a za zpěvu rakouské lidové hymny opět procházel kolem budovy redakce a
kavárny Künzel, v níţ se radikálové scházeli.132
Přes odpor části obyvatel si schöneriáni dokázali téţ díky svým nevybíravým praktikám
udrţet na Chebsku nadále svou posici. Ţe však jejich postavení ztratilo na pevnosti, dokládá
výsledek doplňovacích voleb do zemského sněmu z prosince 1899. O svůj městský mandát,
jejţ v květnu stejně jako dalších dvanáct lidoveckých a schöneriánských poslanců prohlásil za
uprázdněný, se nyní v Chebu opět ucházel Karl Iro.133 Chebští liberálové proti němu nedlouho
před volbami postavili místního advokáta dr. Antona Utschika, jenţ získal nečekaně mnoho
Egerer Nachrichten 29. 7. a 5. 8. 1899
Egerer Zeitung 9. 8 a 2. 9. 1899
131 Veteránů nakonec pro špatné počasí a intensivní schöneriánskou agitaci v Rakousku i za hranicemi dorazila
pouze asi třetina. Egerer Zeitung 6. 9. 1899
132 SOA Plzeň, SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 25, sloţ. č. 965 pres 1899, 17. 9. 1899.
133 Němečtí poslanci jednání sněmu opustili jiţ 26. února 1898 na protest proti situaci Němců v Čechách a
13. března 1899 oznámili, ţe se nově svolávaného sněmu opět nezúčastní. Třináct poslanců (mezi nimi téţ E.
Bareuther, W. Gebler, H. Reiniger a J. Walter) 18. května 1899 prohlásilo v souladu s jednacím řádem své
mandáty za uprázdněné. Egerer Zeitung 20. 5. 1899
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hlasů. Volby konané 29. prosince se zúčastnilo 1 067 z 1 601 oprávněných voličů, z nichţ
pouze 593 hlasovalo pro vítězného Karla Ira a celých 461 pro Utschika. Ve srovnání s rokem
1895, kdy Iro porazil Schückera o více neţ 400 hlasů (celkem 825 z 1246 odevzdaných) se
tentokrát jednalo o znatelný úspěch pokrokářů.134

Německé nacionální dělnické hnutí
Ţe Chebsko pro svůj převáţně agrární charakter nebylo pro sociální demokracii příliš
úrodnou oblastí, dokázaly jiţ volby v březnu 1897, při nichţ její kandidát v samotném
chebském okrese utrţil jasnou poráţku. S rostoucím vlivem nacionálně radikálního hnutí na
Chebsku se však její postavení ještě podstatně zhoršilo, takţe na přelomu století mohla jen
stěţí vystupovat na

veřejnosti ve stejné

míře jako dříve. Dokladem je řada

sociálnědemokratických schůzí narušených nebo zcela sabotovaných radikály, kteří na
Chebsku pod vedením Franze Steina rozvíjeli silnou agitaci téţ mezi zaměstnanci a
dělnictvem.135 Přímo v Chebu radikálové na rozdíl od sociálních demokratů vydávali vlastní
dělnický list Der Hammer, jehoţ hlavním účelem byl boj právě proti sociální demokracii.136
Stein s Wolfem zde také 21. května 1899 uspořádali První sjezd zástupců německého
národoveckého dělnictva Rakouska, na němţ formulovali sociálně politický program
německo-nacionálního dělnického hnutí, jeţ se o čtyři roky později transformovalo
v Německou dělnickou stranu (Deutsche Arbeiterpartei, zal. 1903). Německé nacionální
dělnictvo se jím přihlásilo k lineckému programu a v pěti bodech formulovalo své poţadavky:
ochrana a úcta k práci, právo na zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, zajištění
odpovídající mzdy za vykonanou práci a bezpečnost při práci137 Skutečnost, ţe se německé
nacionální hnutí šířilo především mezi zaměstnanci drah, poskytuje logické odůvodnění jeho
úspěchu na Chebsku.138 Personál chebského nádraţí, jednoho z největších v českých zemích, a
zaměstnanci celkem čtyř ţelezničních společností působících na Chebsku představovali
v rámci regionu významnou společenskou skupinu.
V historickém Chebsku a přilehlém okolí tak role obránce práv prostého občana
připadla stejnou měrou radikálům jako sociální demokracii. Nejinak tomu bylo v případě
veřejného odporu proti § 14, jehoţ konkrétním příkladem byly ve dnech 17. aţ 21. srpna 1899
velké demonstrace v Kraslicích proti vládní hospodářské politice. Protesty, jeţ vyvrcholily
Egerer Zeitung 30. 12. 1899
SOA Plzeň, SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 25, sloţ. č. 222 pres 1899, 3. 3. 1899.
136 Od r. 1894 jako příloha Ostdeutsche Rundschau, 1895 samostatné periodikum, s nímţ F. Stein r. 1898 přesídlil do
Chebu. PICHL, Eduard. Georg Schönerer. Hrsg. mit Unterst. d. Reichsinst. f. Geschichte d. Neuen Deutschlands.
Sv. 6. Oldenburg i. O.-Berlin: Gerhard Stalling Verlag, 1938, s. 238.
137 „Erster Vertretertag der deutschvölkischen Arbeiterschaft Österreichs in Eger“ Der Hammer 1. 6. 1899
138 HÖBELT, Lothar. Kornblume und Kaiseradler: Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 1882 – 1918. Wien: Verlag
für Geschichte und Politik / München: Oldenbourg, 1993, s. 244.
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zdemolováním budovy okresního hejtmanství a ostrou střelbou do demonstrantů měly za
následek několik mrtvých a politickou spolupráci i takových rivalů, jakými dříve a později byli
J. L. Hofer a Leo Verkauf.139
Kraslická „krvavá lázeň“, jak událost nazýval dobový tisk, však na Chebsku a v celých
německojazyčných oblastech západních Čech vyvolala především další vlnu odporu vůči
Thunově vládě, jeţ nedlouho poté 13. září podala demisi. Zdejší region tak opět nepřímo
ovlivnil politickou situaci v Rakousku, jeţ o měsíc později doznala výrazné změny. 14. října
členové nové vlády vedené Manfredem hrabětem Clary-Aldringen vydali jazyková nařízení, jeţ
rušila předchozí Gautschovu úpravu a prakticky v zemi nastolovala jazykové poměry před
5. dubnem 1897.140
Ani začátek roku 1900 však uklidnění do veřejného ţivota na Chebsku nepřinesl. Byť
přímo nezúčastněni pocítili jeho obyvatelé v prvních měsících roku nepříjemný dopad stávek
v uhelných dolech, jeţ se v druhé polovině ledna rozhostily také v sousedním falknovském
hnědouhelném revíru.141 Rostoucí ceny uhlí a váznoucí obchod byly prvními následky, k nimţ
se v polovině února přidal jednoznačný nedostatek uhlí dotýkající se především nemajetných.
O neblahém dopadu stávky na celé obyvatelstvo hovořil Zdenko Schücker v říšské radě
28. února, přičemţ napadl sebepojetí sociálnědemokratických dělnických vůdců, kteří dělníka
vnímají jako zosobněný extrakt morálky a v boji za jeho práva zapomínají, ţe mnohý chebský
rolník ţije v situaci ještě horší.142 Místní sociální demokraté se do stávky částečně zapojili
30. ledna, kdyţ se pokusili zabránit odjezdu náhradních pracovních sil, jeţ v Chebu najala
společnost Buštěhradské dráhy pro své falknovské doly.143 Aktivně se stávky zúčastnili pouze
chebští třiasedmdesátníci, kteří společně s 6. zeměbraneckým pěším plukem aţ do konce
března, kdy se v dolech opět začalo pracovat, střeţili na Falknovsku veřejný pořádek.
Jak bylo moţno očekávat, obrátila se celá kausa nakonec proti obchodníkům s uhlím,
kteří jako jediní z nastalé situace skutečně profitovali. V diskusi o delegování zástupců do
vídeňského grémia k řešení otázky uhlí, došli členové chebské obchodní komory k závěru, ţe
právě obchodníci uhlím byli ti, kteří stávku vyprovokovali.144 Stejné stanovisko hájil také

Egerer Zeitung 23. a 26. 8. 1899
URBAN, Otto. Česká společnost 1848 – 1918. Praha: Svoboda, 1982, s. 472.
141 Kromě hnědouhelných se stávka dotýkala také kaolinových dolů na Karlovarsku. Egerer Zeitung 27. 1. 1900
142 Stenografické protokoly XVI. zasedání poslanecké sněmovny říšské rady, 37. jednání 28. února 1900, s. 2439 –
2440.
143 Egerer Zeitung 31. 1. 1900
144 5. 4. byli zvoleni komorní rada a předseda okresního zastupitelstva Caspar Krämling a jeho kolega, městský
zastupitel Ludwig Peter, oba zástupci chebských liberálů. Egerer Zeitung 7. 4. 1900
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kraslický poslanec Wenzel Gebler 9. dubna v zemském sněmu, kdyţ ve své interpelační řeči
zaútočil proti uhelným lichvářům z řad ţidovstva.145
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Stenografické protokoly IV. zasedání Sněmu království Českého 1895 – 1901, 10. schůze 9. dubna 1900.

Volební rok 1901
Byť krátké intermezzo dvou přechodných ministerstev na podzim roku 1899 netrvalo
dohromady déle neţ čtvrt roku, přineslo výrazný obrat v postoji německých stran vůči vládě
a státu. Poté co došlo k odvolání nešťastných Badeniho jazykových nařízení, dokázal předseda
vlády Clary-Aldringen svou vstřícností vůči Němcům připravit základ pro nová jednání
o česko-německém vyrovnání, která v únoru 1900 uskutečnil jeho následovník Ernst von
Koerber. Navzdory klidnému průběhu jednání bylo však od počátku zřejmé, ţe vzájemně
zcela protichůdné poţadavky obou stran nepovedou k ţádnému kompromisu. Ostatně
Koerber s touto variantou původně ani nepočítal. Jeho záměrem, jak sdělil Baernreitherovi,
bylo vyuţít česko-německého dialogu jako zdroje informací k novému oktroji, jenţ bude
proveden, jakmile budou v zemském sněmu a poslanecké sněmovně nastaveny vhodné
podmínky.146 Snad nedopatřením ovšem došlo ke svolání říšské rady jiţ na 22. února, při
jejíchţ jednáních se Koerber mohl přesvědčit, ţe přes nevyřešený jazykový spor vládní vlak ani
nadále nepojede. Proto se pokusil vyuţít výsledků vyrovnávací konference a v květnu předloţil
parlamentu návrh zákona o správním rozdělení Čech na základě etnického hlediska do desíti
krajů (tří německých – Cheb, Litoměřice, Liberec, dvou smíšených – Budějovice, Plzeň, a pěti
českých).147 Kdyţ však mladočeši kvůli tomuto návrhu vyhlásili bezmeznou obstrukci, jeţ
způsobila rozpad pravicové většiny, rozhodl se Koerber k odročení sněmovních jednání,
načeţ císař 7. září vyhlásil konání nových voleb na přelom roku 1900/01.148

Schönererův rozchod s Vildštejnem
Jako před kaţdými volbami nesla se i druhá polovina roku 1900 v duchu
předvolebních schůzí a příprav, ovšem za mnohem menšího rozruchu neţ při volbách
posledních. Na rozdíl od roku 1897 jiţ hromadná kandidatura schöneriánů ve všech okrscích
Ašska a Chebska nikoho nepřekvapovala a ani štvavá kampaň nebyla ničím novým. Schönerer
a jeho věrní prakticky pouze dál vedli svůj permanentní boj proti všem, v němţ spočívala
vlastní podstata jejich revolučního hnutí a zároveň jediná moţnost jak ho udrţet při ţivotě.
Schönerer sám nebyl schopen vést reálnou politiku, a tak kaţdý, kdo se o ni pokoušel, musel
být označen za zrádce národa. Odvoláním jazykových nařízení mu vláda sebrala nejúčinnější
zbraň, bez níţ se schöneriánské výpady rovnaly hlasitému plácání rukou do vody.
BAERNREITHER, Josef Maria. Der Verfall des Habsburgerreiches und die Deutschen: Fragmente eines politischen
Tagebuches 1897 – 1917. Ed. Oskar Mitis. Wien: 1938, s. 120.
147 RUMPLER, Helmut. Parlament und Regierung Cisleithaniens 1867 bis 1914. In: Die Habsburgermonarchie 1848 –
1918. sv. VII/1: Verfassungsrecht, Verfassungswirklichkeit, Zentrale Repräsentativkörperschaften. Edd.
Rumpler, Helmut. a Peter Urbanitsch. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000,
s. 860.
148 Tamtéţ s. 862.
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Konkrétním případem naprosté blamáţe Schönererova hnutí na Chebsku půl roku
před volbami byl jeho spor s vildštejnskými turnery v létě 1900, v němţ se schöneriánům
vymstila jejich role samozvaných arbitrů německého národního cítění. V pátek 29. června totiţ
přes Vildštejn projel první zvláštní vlak, jímţ byla otevřena dlouho plánovaná trať Tršnice –
Schönbach. Slavnost, jíţ se ve Vildštejně i Schönbachu zúčastnily prakticky všechny místní
spolky od veteránů, pěveckých sborů, kuřáckých společností aţ po turnery se jako obvykle
odehrávala ve vlasteneckém duchu. Všude vyhrávaly kapely, byly slouţeny slavné mše svaté,
zaznívaly pochvalné proslovy na adresu stavitelů trati a přítomných představitelů státní správy
a provolávala se sláva císaři. Jen v zastávce Plesná – Velký Luh chyběli zástupci plesenské
obecní samosprávy.149 Ti tak dali najevo svůj nesouhlas s dvoujazyčnými nápisy na staničních
budovách, za něţ činili vinnými koncesionáře trati v čele s hrabětem Wolkensteinem
z Vildštejna. Schöneriáni se jiţ 23. června jménem plesenského starosty Karla R. Brauna a
poslance Hofera telegraficky u ministra ţeleznic doţadovali jejich odstranění.150 Neboť k tomu
nedošlo, rozhodli se plesenští nacionálové slavnostní otevření ignorovat.
Účast vildštejnských turnerů vnímaná jako národní vlaţnost proto vyvolala nelibost
samotného vůdce Schönerera, který se jal tento „ostudný a nevysvětlitelný“ čin místního spolku
potrestat tím, ţe odmítl přijet 8. července na turnerskou slavnost východofrancké ţupy ve
Vildštejně. Spolu s ním nakonec nedorazili ani poslanci Iro a Stein a některé národně
uvědomělejší spolky jako například turneři z Aše. Události se dostalo řádné odezvy v novinách
i na všeněmeckém sjezdu v Chebu, pořádaném 15. července u výročí chebského tábora lidu.
Stejně jako ve Vildštejně při zmínce jména Schönerer zaznívalo v Chebu při vzpomínce na
Vildštejn hromadné „fuj“.151 Výsledkem celé kausy byla jednak schöneriánská resoluce za
odstranění českých nápisů na trati, této poskvrny německého Chebska, a především
skutečnost, ţe se schöneriáni ve Vildštejně zcela vyřídili. „Los von Schönerer, von Hofer, von Iro“
znělo heslo starosty Karla Rößlera, jeţ předznamenalo konec schöneriánů ve Vildštejně, kteří
zde od té doby nevyhráli uţ ani jedny volby.152
Byť z odlišných důvodů nastal podobný obrat během následujícího roku také
v doposud schöneriánům zcela oddaném Steingrub. Zde se radikálům podařilo důvěru
obyvatel prohospodařit společně s obecními financemi, kvůli čemuţ došlo zároveň ke změně
ve vedení obce.153
Egerer Zeitung 30. 6. 1900
Egerer Nachrichten 27. a 30. 6. 1900
151 Schöneriáni vildštejnským turnerům vyčítali loajalitu a přívětivé přijetí vůči zástupci plzeňského ředitelství
drah Tutschkovi, údajnému čechisátorovi, a přísedícímu zemského výboru Albertu hraběti Schönbornvi, kteří se
slavnosti zúčastnili. Egerer Nachrichten 7. a 18. 7. 1900
152 Egerer Zeitung 11. 7. 1900
153 Egerer Zeitung 11. 5. 1901
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Lednové volby do říšské rady
Parlamentní volby uspořádané v Čechách v první polovině ledna 1901 nakonec ţádný
výrazný zvrat nepřinesly. Koerberem navrhovaná volební reforma počítající sice nadále
s kuriovým systémem zájmového zastoupení ovšem jiţ ve zcela jiné podobě a s nadpoloviční
většinou poslanců zvolených na základě všeobecného volebního práva byla císařem zamítnuta,
protoţe by její prosazení vyţadovalo změnu ústavy a tudíţ další státní převrat shora.154 Volby
se tak nakonec ještě jednou konaly podle Badeniho vzoru z roku 1897 a to nejen podle
stejného volebního řádu, nýbrţ téţ s obdobnými konfliktními liniemi předvolebního boje.
Schöneriáni, jejichţ předvolební agitace se vezla na stále ještě aktuální vlně
nacionálních emocí, proto s vědomím svého výhodného postavení úspěšně zaútočili ve všech
kuriích (vyjma obchodních komor a velkostatku) a své kandidáty na Chebsku a Ašsku prosadili
ve všech okrscích. Kromě Bareutherova neochvějného mandátu v Chebu obhájili taktéţ posici
J. L. Hofera ve Falknově a Schönererovo křeslo v kurii venkova. K tomu se jim navíc podařilo
porazit sociální demokracii ve všeobecné kurii a získat Verkaufův mandát pro předáka svého
vlastního dělnického hnutí redaktora Franze Steina. Podobně strohý jako samy výsledky byl
i průběh volebního klání, jehoţ bliţší prozkoumání ovšem naznačuje, ţe schöneriánský úspěch
na Chebsku nebyl zas aţ tak zářný, jak by se na první pohled mohlo zdát.
Především se projevila chabá budoucnost hnutí, jeţ bylo fakticky bez programu.
Částečnou výjimkou byl pouze Franz Stein, který proti sociálně reformistickým poţadavkům
sociální demokracie pod heslem „národní svoboda, sociální a hospodářská jistota“ postavil chebský
program z roku 1899.155 Zásadní moment všeobecného, rovného a přímého volebního práva,
na nějţ sociální demokracie kvůli parlamentu ochromenému „pseudonacionalismem privilegovaných
šovinistů“ kladla tentokrát největší důraz, však zůstal bez větší odezvy.156 Ještě hůře na tom byli
zbylí kandidáti v městské a venkovské kurii, kteří se včetně Bareuthera nezmohli na více, neţli
na rekapitulaci svých dosavadních zásluh při obraně národa a opakování radikálně
nacionálních poţadavků, k nimţ vedle státního německého jazyka řadili také uznání zemské
autonomie Chebska a Ašska na základě historických privilegií.157 Více pozornosti neţli
RUMPLER, Helmut. Parlament und Regierung Cisleithaniens 1867 bis 1914. In: Die Habsburgermonarchie 1848 –
1918. sv. VII/1: Verfassungsrecht, Verfassungswirklichkeit, Zentrale Repräsentativkörperschaften. Edd.
Rumpler, Helmut. a Peter Urbanitsch. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000,
s. 863.
155 Der Hammer 6. 10. 1900; viz s. 40.
156 Volkswille 30. 6. a 1. 10. 1900
157 Egerer Nachrichten 29. 9. a 3. 10. 1900; Nejvíce se v boji za chebská privilegia proslavil Karl Iro, jenţ se po svém
znovuzvolení v prosinci 1899 před sloţením poslaneckého slibu ohradil proti tomu, aby jeho účast na jednáních
českého zemského sněmu byla vnímána jako uznání státoprávní příslušnosti Chebska k Čechám, neboť účelem
jeho přítomnosti je naopak obrana výsadního postavení Chebu vůči Čechám, které, jak následně doloţil
historickoprávními argumenty, nebylo nikdy zrušeno. Stenografické protokoly IV. zasedání Sněmu království
Českého 1895 – 1901, 3. schůze 26. března 1900.
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v předchozích letech radikálové tentokrát věnovali také své antisemitské struně, jíţ na
libozvuku přidalo téma lichvy v obchodech s uhlím.
Jako nejslabší kandidát strany přímo na Chebsku se pak projevil J. L. Hofer, jenţ ve
Vildštejně a Schönbachu dohromady ztrácel několik hlasů vůči Adolfu Bachmannovi,
jednomu ze dvou pokrokářů kandidujících v okrese. Zásluhu na tom měl bezesporu výše
popisovaný konflikt s vildštejnskými turnery, na nějţ starosta Rößler voliče ještě těsně před
volbami upozorňoval.158 Z hlediska kvantity však Hofer rozhodně neúspěšným nebyl, neboť
se mu ještě během předvolebního boje podařilo 1. října získat v doplňovacích volbách
do zemského sněmu bývalý pokrokářský mandát za města Kraslice – Nejdek – Schönbach
po odstoupivším Maxi Scharschmidovi von Adlertreu.159 Zmínění pokrokáři naopak
lednovými volbami přišli o svého posledního poslance říšské rady za Chebsko. Dosavadního
zástupce zdejší obchodní a ţivnostenské komory Rudolfa Knolla totiţ v druhém kole těsně o
jeden hlas porazil lidovec Eduard Holstein.160
Kromě chebského katechety P. Leopolda Schopfa, který jako jediný vyčnívá z běţné
řady křesťansko-sociálních kandidátů do počtu, si zaslouţí zmínku snad jiţ jen Georg Werner
z Kornova. Ten, byť ještě navrhován pokrokáři, byl na Chebsku prvním kandidátem právě se
formujícího německého agrárního hnutí, jeţ na svůj úspěch teprve čekalo.
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Egerer Zeitung 5. 1. 1901
Doplňovací volby se zúčastnilo ţalostně málo voličů – pouze 277 z 1335 oprávněných, z nichţ 200 hlasovalo
pro Hofera a 64 pro liberála Adalberta Meinla, továrníka v Perninku (Bärringen). Egerer Nachrichten 3. 10. 1900;
Stenografické protokoly IV. zasedání Sněmu království Českého 1895 – 1901, 23. schůze 12. prosince 1900.
160 Egerer Zeitung 14. 1. 1901
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62
9
?
?

?
2
?
?

Cheb

G. Schönerer (schön.)

G. Werner (agrar.)

Franz Ebert (s. d.)

Anton Brandl (k. s.)

38

5

105
73
41
246
112
76
81
15

21
?
?
?
41
1

72
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Volilo 2186 oprávněných
Města / Kandidáti
Falknov
Loket
Horní Slavkov
Kraslice
Nejdek

Schönbach
Vildštejn

Kurie velkostatku

E. Holstein (lidov.)

Přítomno všech 30 členů

51

172
181
71
382
116
139
6
207

Zvolen J. L. Hofer

Rudolf Knoll (pokr.)

Zvolen Eduard Holstein

283

10. 1. 1901

Celkem (2135)

12. 1. 1901

5
-

Kurie měst a indust. obcí

Kynšperk

Kurie obchodních a
živnostenských komor

11
27
-

7

443
35
45
125
633

1311

14
11
19
7

J. Kränkl (s. d.)

Celkem (1442)

Aš
Kraslice, Nejdek
Falknov, Loket
Bečov
Celkem (377)

Volilo 38 ze 109 oprávněných
Zvoleni zástupci strany
ústavověrného velkostatku:

14

16

Volební místo Cheb

(nefideikomisního)
14. 1. 1901

1274 749

48

112

K. M. hrabě Zedtwitz

Hazlov
Roßbach
Aš

247

65
29
65
88
36

Cheb, Vildštejn

R. Fürstl v. Teichek

Cheb
Františkovy Lázně

342

Volilo 377oprávněných
Soudní okresy / Kandidáti

A. Bachmann (pokr.)

Zvolen Ernst Bareuther
Volilo 1442 z 3160
oprávněných
Města / Kandidáti

7
-

Zvolen Georg Schönerer

Hans Damm

10. 1. 1901

15
5
30
40
37
41
22
57

8. 1. 1901

J. L. Hofer (schön.)

Kurie měst a indust. obcí

120
62
27
35
62
11
14
11

Kurie venkovských obcí

J. M. Baernreither

Aš
Kraslice
Falknov
Karlovy Vary
Jáchymov, Horní Blatná
Nejdek
Loket
Celkem (596)

H. Goldberg (k. s.)

Cheb, Vildštejn, Kynţvart

Franz Lill (s. d.)

Volilo 599 z 604 oprávněných
Soudní okresy / Kandidáti

Leo Verkauf (s. d.)

Zvolen Franz Stein

P. L. Schopf (k. s.)

3. 1. 1901

E. Bareuther (schön.)

Všeobecná kurie

Franz Stein (schön.)

Výsledky voleb do říšské rady 1901:

38

38

38

38

Říjnové volby do zemského sněmu
Po odvolání jazykových nařízení skýtala do jisté míry nadějné vyhlídky také situace
v českém zemském sněmu, kam se 29. prosince 1899 po dlouhé odmlce opět vrátili němečtí
poslanci. Navzdory dobré vůli při vyrovnávací konferenci ukončené bez konkrétního výsledku
22. března 1900 nebylo moţno očekávat přílišnou dělnost sněmovny, jeţ by byla schopná
překlenout česko-německý spor a pustit se do potřebného řešení „nezdravého“ stavu veřejné
správy a její úpravy, jeţ by vyhovovala „potřebám všech národů a zemí“.161 Český sněm se naopak
stejně jako říšská rada musel spokojit pouze s velmi skromnými výsledky, jakými byla
například pokrokáři dlouho poţadovaná úprava učitelských příjmů a především 6. července
1901 bez debat přijatá změna voleb ve venkovské kurii zavádějící přímou volbu a sniţující
volební census z 10 na 8 korun. Tím však veškerá činnost sněmu v létě roku 1901 skončila a
na říjen byly svolány volby.162
Z pohledu německé levice však nadále zůstával nevyřešen zásadní úkol zemského
sněmu, jenţ spočíval v zohlednění národní autonomie Němců v Čechách, tedy ve správním
rozdělení země podle etnického hlediska. Další palčivou otázkou byla sanace zemských
financí, jejichţ vývoj se uţ delší dobu jevil jako zcela neudrţitelný. Tím bylo vymezeno pole
předvolební kampaně německých stran hájících svatodušní program, proti nimţ stáli
nekompromisní všeněmci se svou obranou východních Němců, jak se sami nazývali, proti
státem prováděné slavisaci. Pod vlivem Koerberovy snahy nahradit nacionální problematiku
řešením otázek hospodářských se tak souboj umírněných s radikály proměnil v rozhodování
mezi realistickou a utopistickou politikou.
„Voliči! Naučte se rozlišovat mezi hrdiny frází a muţi nesobecké práce!“ znělo vznosné heslo,
jímţ se pokrokáři ohradili vůči schöneriánskému programu hlásajícímu plošnou germanisaci
země a odmítajícímu poţadavek samosprávného vymezení německých Čech.163 Shodné
stanovisko zaujali téţ lidovci, kteří se mezitím propracovávali do posice prostátní strany. Jejich
předseda August Kaiser 6. září zveřejnil otevřený dopis svému bývalému stranickému kolegovi
Georgu Schönererovi, v němţ reagoval na jeho výpady proti lidovcům, které Schönerer kvůli
spolupráci s Koerberem označil za akciovou společnost pro stavbu ţeleznic a vodních cest.
Kaiser všeněmce upamatoval, ţe nikoli lidovci nýbrţ oni sami se nedrţí vlastního programu,
neboť právě jejich český předák Ernst Bareuther roku 1897 kandidoval na základě
Ze sněmovního proslovu Václava Škardy. Stenografické protokoly IV. zasedání Sněmu království Českého
1895 – 1901, 2. schůze 30. prosince 1899.
162 URBAN, Otto. Der böhmische Landtag. In: Die Habsburgermonarchie 1848 – 1918. sv. VII/2: Die regionalen
Repräsentativkörperschaften. Edd. Rumpler, Helmut. a Peter Urbanitsch. Wien: Verlag der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, 2000, s. 2048.
163 Egerer Zeitung 14. 9. 1901
161
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lidoveckého programu poţadujícího oddělení německého území v Čechách, aby se ho
následně zřekl a označil za zradu. Nad to se Kaiser navzdory dosavadním zásluhám
Schönererových souputníků cítil být povinen odsoudit jejich snahu rušit činnost říšské rady
jako jednání poškozující národní zájmy Němců.164
Spíše stranou stáli křesťanští sociálové, kteří se zaměřili především na negativní dopad
národnostního boje na hospodářství, jehoţ situaci označili za nanejvýš kritickou. Proto své
voliče vyzvali k účasti na volbách s upomínkou, ţe ţádný upřímný křesťan a Rakušan nedá
svůj hlas odpadlíkům od víry a zrádcům Rakouska. Křesťané tak měli sáhnout buďto po
rozumném kompromisu či volit křesťansko-sociálního kandidáta do počtu, jímţ byl v případě
absence místního kandidáta plošně P. Opitz.165
V jistém smyslu syntézu všech těchto bodů voličům nabídla sociální demokracie, byť
její volební prohlášení samozřejmě vycházelo ze zcela jiných premis. Za příčinu současných
problémů strana označila vyloučení většiny dělného lidu z voleb a správy země, v níţ kvůli
nadvládě feudálů a burţoazie zuří zničující nacionální souboj a finanční mizérie. Česká a
německá sociální demokracie tedy jako jedna strana trvala na sbratření všech národů, jejichţ
společným úkolem bylo osvobození pracujícího obyvatelstva z jeho politického bezpráví. Za
platformu sociální demokraté navrhovali svůj brněnský národnostní program z roku 1899,
v němţ poţadovali národně ohraničená samosprávní tělesa, jeţ by si zcela autonomně
upravovala vlastní národní záleţitosti, dále proporcionální zastoupení obyvatelstva v zemském
sněmu s národními kuriemi a přirozeně nechyběly ani sociálně reformistické poţadavky
dotýkající se sekularisovaného zdravotnictví, kontroly kvality potravin a hygieny nájemních
bytů a v neposlední řadě demokratisace obecních zastupitelstev.166
Na Chebsko však měly stranické třenice na podzim roku 1901 pramalý vliv, neboť zde
vůbec bylo moţno „jen stěţí hovořit o předvolebním hnutí“.167 Proti dosavadním poslancům čtyř
dotyčných okrsků totiţ nebyli aţ do zahájení voleb postaveni ţádní výrazní protikandidáti.
Proti všeněmcům kandidujícím opět Karla Ira za město Cheb a J. L. Hofera za Schönbach se
ve venkovské kurii pojistil hostováním v jejich straně bývalý lidovec Joseph Walter, přičemţ si
vymínil, ţe hodlá nadále zůstat samostatným (doslova divokým – „wild“) a zastupovat zájmy
zemědělců.168 O podobný manévr jen s menším úspěchem se pokusil další německý nacionál
Heinrich Reiniger, jenţ se šalamounsky přihlásil k lineckému a odmítl svatodušní program s

Egerer Zeitung 9. 9. 1901
Das Egerland 14. 9. 1901
166 Volkswille 13. 9. 1901
167 Egerer Zeitung 5. 10. 1901
168 Walter byl samotnými radikálními voliči vybídnut k opětovné kandidatuře, načeţ se s odmítnutím vstupu do
všeněmecké strany přihlásil k lineckému programu. Egerer Zeitung 7. 9. 1901
164
165
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tím, ţe je třeba radikálně hájit německé národní zájmy, prosadit němčinu jako státní jazyk a
správně oddělit německé Čechy.169 Všeněmci proti němu však na poslední chvíli přeci jen
postavili svého vlastního kandidáta Gustava Schwaba, jemuţ se podařilo na sebe strhnout
nemalou část odevzdaných hlasů.
Představovala-li v lednu volební účast na Chebsku, pohybující se v běţných číslech,
výjimku v celostátním měřítku, potvrdily říjnové volby s rokem 1901 často zmiňovaný trend
poklesu voličů. Volební účast se tentokrát pohybovala mezi 20 aţ 40%, přičemţ spodní
hranice náleţela kurii venkova. V tomto případě však nelze zapomínat na červencovou úpravu
volebního řádu, díky níţ v této kurii vzrostl počet oprávněných voličů.
Konstantní výsledek vykázala volba poslanců v chebské obchodní a ţivnostenské
komoře, jejíţ všechny tři mandáty s přehledem získali pokrokářští zástupci průmyslu. Lidovci
navrhovaní stranou ţivnostníků zůstali v závěsu a všeněmci doporučený rada Gustav Ernst se
kandidatury ještě před volbou zřekl.170 S dvěma novými pokrokáři za obchodní komoru se
z chebské politické scény docela vytratil zaslouţilý advokát a poslanec Zdenko Schücker, jenţ
tentokrát úspěšně kandidoval v městském obvodě Most – Bílina – Litvínov.

51

169
170

Egerer Zeitung 5. 10. 1901
Egerer Zeitung 16. 10. 1901

Volilo 662 z 1533 oprávněných
Města / Kandidáti

J. L. Hofer (schön.)

Kurie měst a indust. obcí

Kraslice, Nejdek,
Schönbach (625)

444

11. 10. 1901

Zvolen J. L. Hofer

Cheb

621

Kurie měst a indust. obcí

Volilo 573 z 1371 oprávněných
Města / Kandidáti

P. A. Opitz (k. s.)

61

Karl Iro (schön.)

84

Volilo 640 z 1740 oprávněných
Města / Kandidáti

Zvolen Karl Iro

Simon Starck (s. d.)

533

11. 10. 1901

G. Schwab (schön.)

Cheb, Aš,
Vildštejn (678)

Kurie měst a indust. obcí

H. Reiniger (wild)

Volilo 688 z 3280 oprávněných
Soudní okresy / Kandidáti

Johann Helm (s. d.)

Zvolen Joseph Walter

A. Wirnitzer (k. s,)

10. 10. 1901

Eugen Pilz (lidov.)

Kurie venkovských obcí

Joseph Walter (wild)

Výsledky voleb do zemského sněmu 1901:

181

Vildštejn, Kynšperk,

309

208

42

8

11. 10. 1901

Zvolen Heinrich Reiniger

Hazlov, Falknov (567)

Josef Weber (lidov.)

W. Ludwig (lidov.)

G. Ernst (schön.)

Volební místo Cheb

Josef Lorenz

Zvoleni první tři kandidáti
strany pokrokové:
Přítomno 29 z 30 členů

W. Riecken (pokr.)

14. 10. 1901

A. Richter (pokr.)

Kurie obchodních a
živnostenských komor

Rudolf Knoll (pokr.)
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16

16

17

13

12

10

1

Nový směr Ernsta von Koerbera
Je neoddiskutovatelnou zásluhou Koerberovy vlády, ţe se habsburské monarchii
podařilo v prvních letech 20. století vymanit z akutní státoprávní krise, byť se tak dělo
prostřednictvím finančně nákladných koncesí vůči jednotlivým národně-politickým blokům.
Nová Koerberova hospodářská politika však dokázala za cenu hospodářských a kulturních
výhod přimět jak české tak německé poslance, aby upustili od nekompromisní obstrukce a
chopili se konstruktivních politických metod spolupracující oposice. Z německých stran se se
do aktivní politiky pustili především lidovci, kteří včas rozpoznali, ţe spolupráce s vládou
přináší nejen reálné materiální výsledky, ale současně téţ politické profity.
Českým poslancům rozhořčeným anulováním jazykových nařízení předseda vlády
hned po svém nástupu do funkce přislíbil upřednostnění Čech při chystaném rozvoji
ţelezničních a vodních dopravních cest, zřízení poţadované galerie moderních umění v Praze
a zváţení otázky české university v Brně.171 Výrazem vstřícnosti vedení státu vůči obyvatelům
Čech a zájmu o řešení jejich vzájemného sporu byla cesta císaře Františka Josefa do Prahy a
Ústí nad Labem ve dnech 12. aţ 18. června 1901, jíţ se zúčastnili také členové vlády včetně
předsedy Koerbera. Ani během císařovy návštěvy, jejíţ důsledně dvojjazyčný průběh měl
stejně jako vyznamenání řady osobností z českých a německých oblastí země demonstrovat
rovnoprávnost obou etnik, však národnostní spor zcela neutichl a umělecká galerie věnovaná
císařem oběma národům se vzápětí stala předmětem nového sporu o její rozdělení.172
Přesto lze o letech Koerberovy vlády hovořit jako o době normalisace rakouského
parlamentarismu. K jeho ochromení došlo znovu teprve aţ roku 1903, kdy se náznaky moţné
dohody v Čechách opět ukázaly jako planá očekávání. Tentokrát však vyrovnávacím jednáním
nepřivodili krach němečtí radikálové ani jejich mladočeský protějšek. Proti novým
„smiřovačkám“ se totiţ v polovině ledna 1903 svou obstrukcí v říšské radě postavila
nepočetná skupina českých národních socialistů a agrárníků. Tyto nové parlamentní síly
způsobily, ţe se nikdo ze zúčastněných neodváţil ke kompromisu a jednání byla 20. ledna
ukončena.173 Kdyţ pak obstrukce, jeţ od léta 1903 do konce příštího roku nenechala
parlament přejít k dennímu pořádku, neumoţňovala vládě jinou cestu neţ inflační uţívání
sebedestrukčního §14, a to i ve věcech dosavadní hospodářskou politikou přetíţeného státního
URBAN, Otto. Česká společnost 1848 – 1918. Praha: Svoboda, 1982, s. 512.
Mezi vyznamenanými byl téţ františkolázeňský starosta a stavitel pravoslavných chrámů v Karlových Varech,
Mariánských a Františkových Lázních Gustav Wiedermann. Egerer Zeitung 17. 6. a 3. 7. 1901
173 RUMPLER, Helmut. Parlament und Regierung Cisleithaniens 1867 bis 1914. In: Die Habsburgermonarchie 1848 –
1918. sv. VII/1: Verfassungsrecht, Verfassungswirklichkeit, Zentrale Repräsentativkörperschaften. Edd.
Rumpler, Helmut. a Peter Urbanitsch. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000,
s. 867.
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rozpočtu, schylovalo se k závěru Koerberova působení.174 Nemoţnost dobrat se
akceptovatelné dohody se zalitavskou vládou ve věci rakousko-uherského vyrovnání a stále
zablokovaná říšská rada předsedu vlády nakonec v prosinci 1904 přiměly k osobní demisi, jiţ
císař přijal a Koerbera na závěr roku propustil.

Vznik všeněmecké jednoty a rozvrat Schönererova hnutí
Výraznou pomoc k rozptýlení státoprávní krise Koerberově vládě poskytli paradoxně
největší nepřátelé všech rakouských vlád – Schönererovi všeněmci. Jejich prudký let vzhůru
dosáhl v roce 1901 svého vrcholu. V lednových parlamentních volbách získali namísto
dosavadních pěti celkem 21 křesel, z nichţ pouze dvě neobsadili poslanci z německých Čech.
V kuriích měst, venkova a všeobecné zde Schönererova skupina získala více neţ jednu třetinu
všech mandátů, a stala se tak nejsilnější německou stranou v zemi.175 Její úspěch v Chebu
stejně jako v dalších městech českého severozápadu, která aţ do 90. let ovládali liberální
politikové z řad pokrokářů a lidovců, úzce souvisel s posunem celého politického spektra
směrem doleva. Nešlo však tolik o změnu politických preferencí dosavadních voličů, byť i u
nich nacionální emoce hrály významnou roli, jako spíše o postupující demokratisaci voleb.
Badenim sníţený volební census na čtyři zlaté snoubící se s hospodářským rozvojem, totiţ
doplnil na přelomu století Taafeho „pětizlaťákové muţe“ o další početné zástupy voličů, kteří
výrazně ovlivnili výsledek voleb. Radikálně tak nevolili pouze Chebané, nýbrţ i obyvatelé
blahobytných měst severozápadních Čech jako například Karlových Var či Liberce, kde do té
doby vítězili kandidáti tradičního liberálního směru.176
Na přelomu století schöneriáni ovšem dosáhli horizontu, za nímţ je čekala jiţ jen cesta
z kopce. Schönerer na svůj úspěch v parlamentních volbách zareagoval 17. ledna 1901 výzvou
k utvoření volné jednoty, jeţ by nahrazovala běţný poslanecký klub, a k níţ se mohl přihlásit
kaţdý, kdo akceptoval „základní všeněmecký program“. V něm zúčastnění poslanci
prohlašovali za svůj cíl utvoření spolku rakouských zemí s Německou říší a boj proti kaţdé
vládě, která se tomuto cíli bude stavět do cesty.177 S podmínkou, ţe se členem Všeněmecké
jednoty (Alldeutsche Vereinigung) nesmí stát ţádný papeţenec, Schönerer prakticky
HÖBELT, Lothar. Parteien und Fraktionen im cisleithanischen Reichsrat. In: Die Habsburgermonarchie 1848 – 1918.
sv. VII/1: Verfassungsrecht, Verfassungswirklichkeit, Zentrale Repräsentativkörperschaften. Edd. Rumpler,
Helmut. a Peter Urbanitsch. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000, s. 968.
175 RUMPLER, Helmut. Parlament und Regierung Cisleithaniens 1867 bis 1914. In: Die Habsburgermonarchie 1848 –
1918. sv. VII/1: Verfassungsrecht, Verfassungswirklichkeit, Zentrale Repräsentativkörperschaften. Edd.
Rumpler, Helmut. a Peter Urbanitsch. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000,
s. 863.
176 HÖBELT, Lothar. Kornblume und Kaiseradler: Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 1882 – 1918. Wien: Verlag
für Geschichte und Politik / München: Oldenbourg, 1993, s. 187.
177 PICHL, Eduard. Georg Schönerer. Hrsg. mit Unterst. d. Reichsinst. f. Geschichte d. Neuen Deutschlands. Sv. 5.
Oldenburg i. O.-Berlin: Gerhard Stalling Verlag, 1938, s. 84.
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minimalisoval linecký program na pouhé dva body – všeněmectví a princip „Los von Rom“.
Tento jeho projev všemohoucnosti značně přiostřil jiţ déle trvající disonanci mezi ním a
skutečnou hnací silou strany K. H. Wolfem. K otevřenému sporu mezi nimi došlo ještě téhoţ
roku na podzim, kdy Wolf kvůli aféře s dcerou stranického kolegy sloţil a znovu se
k Schönererově nelibosti ucházel o svůj poslanecký mandát. Povel k rozkolu ve straně pak dal
sám její vůdce svým obvyklým doktrinářstvím. Na schůzi německého svazu zemědělců
v Chebu 16. ledna 1902 se o budoucnosti strany jasně vyjádřil disjunkcí – buď já, nebo
Wolf.178 Ve víru sporů a soudních procesů se brzy utvořily dva znepřátelené bloky, mezi nimiţ
šlo v důsledku opět o souboj realistů s utopisty. Schönererovy pangermánské představy, jeţ ani
v říši nikdo z politiků nebral váţně, se totiţ snoubily se všeobecně nepopulárním poţadavkem
výstupu z katolické církve a především popíraly nejdůleţitější poţadavek českých Němců na
národní samosprávu.179 Wolf byl naopak podobně jako lidovci ochoten podílet se na
Koerberově hospodářském programu.
Rozkol, který silně poškodil pověst celého hnutí, se ve výsledku obrátil především
proti Schönererovi, jenţ postupně přišel o většinu svého poltického zázemí. Po prvotním
váhání se nemalá část místních organisací v Čechách přiklonila na stranu svého krajana Wolfa,
čímţ se pod tlak dostali mnozí všeněmečtí poslanci, kteří pro svůj původ z alpských zemí
nemohli počítat s neomezenou loajalitou místních voličů.180
V reakci na Schönererovo chebské prohlášení svolal redaktor Carl Tins hned na druhý
den schůzi ašských všeněmců, kteří vyjádřili své díky a důvěru oběma poslancům a vyzvali
k ukončení útoků proti K. H. Wolfovi. K jejich resoluci se 22. ledna připojili také členové
německonacionálního spolku ve Falknově, kteří poslance upozornili na své odhodlání vyvodit
ze sporu v případě jeho protahování následky pro příští volby. Výrazy věrnosti vůči
Schönererovi ze strany poslanců Hofera, Steina a Bareuthera ovšem brzy přiměly místní
spolky opustit neutrální stanovisko a otevřeně se přihlásit k té či oné straně.181 Chebští
přirozeně nezapřeli svou pověst výspy schöneriánství a svou věrnost vůdci i všem poslancům
na jeho straně demonstrovali na schůzi uspořádané 26. ledna místostarostou dr. Alfredem

PICHL, Eduard. Georg Schönerer. Hrsg. mit Unterst. d. Reichsinst. f. Geschichte d. Neuen Deutschlands. Sv. 5.
Oldenburg i. O.-Berlin: Gerhard Stalling Verlag, 1938, s. 358.
179 27. 1. 1901 svolal dr. Josef Tschan schůzi radikálních poslanců z Čech, kteří Schönererův program akceptovali
s poznámkou, ţe hnutí „Los von Rom“ je třeba vnímat jako záleţitost politickou a nikoli náboţenskou. Tamtéţ s.
87.
180 HÖBELT, Lothar. Kornblume und Kaiseradler: Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 1882 – 1918. Wien: Verlag
für Geschichte und Politik / München: Oldenbourg, 1993, s. 196.
181 Egerer Nachrichten 18. a 25. 1. 1902
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Bernardinem.182 V ten samý den svolal Bernardin schůzi ještě ve Falknově, kde se marně
pokusil přimět také místní přívrţence všeněmeckého hnutí ke stejnému kroku. Falknovští
radikálové se však otevřeně postavili na Wolfovu stranu a svůj postoj demonstrovali 13. dubna
putovní schůzí, na níţ za předsednictví radního Gustava Schwaba srdečně holdovali
přítomnému K. H. Wolfovi a jeho stranickým kolegům.183 Resolutní odluku od Schönerera
učinili 16. března, o měsíc dříve neţ zbytek organisace, ašští členové Steinova dělnického
svazu Germania, kteří na protest proti Egerer Nachrichten a jejich kampani proti Wolfově listu
Ostdeutsche Rundschau dobrovolně rozpustili svou místní skupinu Heimdall.184

Oslabení Schönererova vlivu na Chebsku
Bratrovraţedného souboje mezi všeněmci samozřejmě vyuţily ostatní strany, aby svým
zaneprázdněným rivalům vrátily rány, kterých se jim od nich v minulosti dostalo. Zbraně jim
k tomu dodávali nejčastěji všeněmci sami, jako v případě Schönererova extempore „hoch und
heil den Hohenzollern“ na závěr jeho proslovu v říšské radě 18. března 1902. Na nejbliţším
jednání chebského městského výboru dne 26. března přednesl člen měšťanské strany Ing.
Johann Siegl návrh prohlášení, v němţ měla městská rada jménem celého města zaujmout
rozhodně odmítavé stanovisko proti tomuto vlastizrádnému a antidynastickému výroku
čestného občana města, jímţ byly zraněny vlastenecké city obyvatelstva a kvůli němuţ jsou
obyvatelé Chebu vystavováni podezření, ţe poslanec Schönerer jednal v jejich smyslu. Siegl
vyţadoval okamţité vyřízení svého návrhu s odkazem, ţe na pověsti města Chebu jiţ delší
dobu lpí podezření iloajality, a je proto třeba zadosti učinit místnímu vlastenectví. Jiţ během
Sieglova proslovu proti návrhu protestoval rada Bernardin, který celou věc označil za
politikaření, načeţ se mezi ním a liberály Karlem Haberzettlem a Ludwigem Peterem
obhajujícími Sieglův návrh strhla slovní přestřelka. Radikální většina poté zamítla jak
jmenovité hlasování, tak pilnost návrhu, jenţ byl podle jednacího řádu odloţen na příští
zasedání.185
Návrh, jehoţ formulace výslovně odmítla jakéhokoli spojení mezi Chebem a
Schönererem, postavil chebské radikály před dilema, komu se znelíbit dříve. Kdyby totiţ návrh
přijali, přivolali by na sebe dozajista hněv vůdce strany. Jeho nepřijetí, jak se o měsíc později
ukázalo, zase znamenalo vyvolat váţné veřejné pohoršení. Na hojně navštíveném zasedání
Přítomni byli J. L. Hofer a mariánskolázeňský poslanec Anton Schalk, který v květnu téhoţ roku zveřejnil
spisek „Warum ich K. H. Wolf für ehrlos erklärt habe“, za nějţ byl na podzim roku 1902 krajským soudem v Mostě
odsouzen pro uráţku k peněţní pokutě. Egerer Nachrichten 29. 1. 1902
183 Egerer Zeitung 16. 4. 1902
184 Ašská místní skupina byla se svými 493 členy nejpočetnější z celého svazu. Zástupci Germanie se 20. dubna
setkali v Ţatci, kde diskutovali o zřízení nové organisace pod Wolfovým vedením. Egerer Zeitung 17. 3. 1902
185 Egerer Zeitung 29. 3. 1902
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městského zastupitelstva 28. dubna se rada Bernardin pokusil Schönererův výrok vysvětlit
v kontextu dané parlamentní diskuse a Sieglův návrh kontroval přechodem k dalšímu
programu. Kdyţ starosta nechal hlasovat o tom, kterému návrhu má být dána přednost, bylo
rozhodnuto 21 vůči 9 hlasům v Bernardinův prospěch, načeţ všichni čtyři liberální zastupitelé
opustili jednací sál.186
Další dění nenechává na pochybách, ţe se jednalo o odvetu za Schückerovu insultaci.
Skupina liberálních zastupitelů zveřejnila 9. května výzvu k podpisové akci na protest proti
rozhodnutí městské rady a městem se začaly šířit petiční formuláře se zamítnutým Sieglovým
návrhem. Přes snahy radikálů, kteří proti petici bojovali vlastními letáky, se Sieglovy podařilo
shromáţdit 1155 podpisů. Své vlastní protestní prohlášení připojili téţ chebští veteráni,
tradiční odpůrci místních schöneriánů, prostřednictvím svého předsedy Georga Kummerera.
Celá záleţitost skončila zdánlivě bez výsledku schůzí městského zastupitelstva 6. června, na níţ
byla městské radě petice předloţena a kde se rada Georg Jobst veřejně omluvil Ing. Sieglovi za
uráţku, jíţ se se dopustil na březnovém jednání zastupitelstva.187 Ve skutečnosti ovšem
Sieglova akce svůj cíl nechybila. Zájmem chebských liberálů, vedených v té době právě
Sieglem, bylo vyuţít rozkolu uvnitř všeněmeckého hnutí k oslabení doposud pevné posice
radikálů v Chebu.188 Výsledkem rostoucího tlaku na radniční majoritu byl v první polovině
roku 1902 přechod tzv. umírněných stran do ofensivního boje proti radikálům.
V létě se chebská protischöneriánská oposice odhodlala k další trefě do černého, kdyţ
zpochybnila Schönererův monopol na 11. červenec. Schöneriáni tentokrát ve spolupráci s
nově zaloţeným vídeňským Všeněmeckým spolkem pro Východní marku (Alldeutscher
Verein für die Ostmark) svolali do Chebu stejně jako kaţdý rok na nejbliţší neděli
(13. července 1902) vzpomínkové setkání, jehoţ náplní byl odkaz chebského tábora lidu,
současná politická situace a kritika ostatních politických směrů. I tentokrát se měli zúčastnit
všeněmečtí poslanci včetně Schönerera a Ira, kteří do města přijeli jiţ předchozího dne, kdy
pro ně byl v zahradní restauraci rodinného pivovaru Christofa Schmidta připraven slavnostní
večer.189 Schönererovi odpůrci nejrůznějších směrů poučeni praktikami samotných radikálů
pro ně však přichystali své vlastní uvítání, k němuţ prostřednictvím letáků přizvali nejširší
Egerer Zeitung 30. 4. 1902
SOA Plzeň, SOkA Cheb, Fond č. 1, Archiv města Cheb, kart. 1480, fasc. č. 381, 1902. Při schůzi 26. března na
adresu Sieglovy řeči zvolal: „Geimeinheit!“, kvůli čemuţ Siegl prostřednictvím Zdenka Schückera podal ţalobu
u místního okresního soudu. Na základě dohody se Jobst zavázal k omluvě a dvacetikorunovému příspěvku na
chudé. Egerer Zeitung 24. 5. 1902
188 Siegl chtěl údajně přimět starostu Gschiera k resignaci na svůj úřad, jejţ jiţ delší dobu vykonával s notnou
dávkou nechuti. Následkem měl být chaos způsobený absencí vhodného náhradníka z řad radikálů, jenţ by
rozuměl rozsáhlému hospodaření města, coţ by při následujících obecních volbách zvýšilo šance umírněných.
Zpráva chebského hejtmanství zemskému místodrţitelství v Praze z 13. 6. 1902. SOA Plzeň, SOkA Cheb, Fond
č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 28, sloţ. č. 66 pres. 1902, 29. 4. 1902.
189 Egerer Nachrichten 5. 7. 1902
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chebskou veřejnost. Zpráva o demonstraci proti Schönererovi, jíţ se zúčastnily stovky lidí,
následně proběhla všemi novinami německého západu Čech. „Muţ lidu“ Schönerer musel býti
v Chebu chráněn policejním kordonem před davem, který po něm za volání „fuj“ a „Los von
Schönerer!“ házel kameny.190
Podle okresního hejtmana se 12. července po deváté hodině večerní shromáţdil na
chebském náměstí dav čítající přibliţně tisíc hlav. Demonstranti z řad sociálních demokratů,
křesťanských sociálů, ţidovstva, pokrokářů a veteránů se pak za zpěvu rakouské lidové hymny
vydali na tzv. Germánský vrch (Germanenhügel), aby zde před Schmidtovým zahradním
restaurantem vyjádřili svůj nesouhlas s Schönererem a jeho stoupenci. Pravděpodobně by
nedošlo k ţádnému konfliktu, kdyby oněch patnáct desítek všeněmců nacházejících se
v restauraci nevyprovokovalo demonstranty svými posměšky a nacionalistickými písněmi
k agresi. Mezi oběma tábory oddělenými příslušníky městské policie se následně strhla
potyčka, při níţ vzduchem létaly kameny a vybavení hostince. Podle dostupných zpráv vše
začalo jedním vrţeným půllitrem a skončilo poté, co jeden z policistů střeţících vchod do
zahrady upadl po ráně do týlu v bezvědomí a musel být odnesen na stanici. Přítomnému
policejnímu komisaři se nakonec podařilo situaci uklidnit, načeţ demonstranty přiměl
k opuštění prostranství před hostincem a návratu do města. V jistém ohledu lze říci, ţe
demonstraci nepřímo podpořil i hejtman Rapprich, jenţ dal události prakticky volný průběh.191
Schöneriáni následujícího dne odpoledne pravděpodobně z obav před dalšími výrazy
nesouhlasu nepustili do pěvecké haly pod hradem, kde se všeněmecké shromáţdění odbývalo,
pro jistotu nikoho krom vyslovených přívrţenců hnutí a vykázáni byli i někteří drţitelé
vstupenek.192 Ţádná další demonstrace se však nekonala a v ulicích města stejně jako na
Brühlwiese panoval klid. Veřejnost tentokrát o všeněmeckou schůzi podobně jako v případě
dopoledního setkání ţivnostníků s poslancem Irem, na něţ se dostavilo pouze okolo sta lidí,
zjevně nejevila valný zájem. Většina z více neţ tisíce dorazivších návštěvníků totiţ halu
opustila ještě během Schönererova proslovu, takţe zde ke konci programu nezbyla víc neţ

Volkswille 18. 7. 1902
Ve své zprávě praţskému místodrţitelství demonstraci označil za neškodnou a nezvyklou pasivitu místních
státních orgánů odůvodnil svým postojem nezasahovat do politických sporů do té doby, dokud nejsou
poškozovány zájmy státu. Navíc podle něj radikálové včetně Bernardina, jenţ v té době zastupoval v úřadě
starostu Gschiera dlícího od 8. července v Teplicích, o záměru uspořádat protischöneriánskou demonstraci dobře
věděli, a proto předpokládal, ţe se Bernardin „o ochranu svých patronů“ prostřednictvím městské policie postará
sám, coţ se také stalo. Hejtman Rapprich zemskému místodrţitelství v Praze 14. 7. 1902. SOA Plzeň, SOkA
Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 28, sloţ. č. 109 pres. 1902, 14. 7. 1902.
192 Z místních honorací je uveden P. Leopold Schopf, aktivní člen křesťanských sociálů v Chebu. Zpráva o
průběhu schůze ze 17. 7. 1902. SOA Plzeň, SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 28, sloţ. č. 109
pres. 1902, 14. 7. 1902.
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hrstka posluchačů. Příznačně pro politiku Georga Schönerera tkvěl hlavní důvod hromadného
odchodu posluchačů v tom, ţe jeho dlouhá řeč neobsahovala nic nového.193
Zatímco Egerer Nachrichten 13. červenec 1902 na svých stránkách eufemisticky
hodnotily jako triumf ve smyslu Schönererova hesla „ryzostí k jednotě“, prozrazuje neúspěšný
pokus chebských radikálů oplatit liberální oposici utrpěnou potupu spíše jejich oprávněnou
nespokojenost.194 První městský rada Bernardin vydal 19. července stále ještě v nepřítomnosti
starosty nařízení, podle nějţ měly všechny městské úřady upustit od pořizování tiskovin a
veškerého spotřebního materiálu u firmy Kobrtsch & Gschihay, vydavatele oposičního Egerer
Zeitung, v případě, ţe jsou tytéţ věci za stejné ceny k mání „u ostatních zdejších německých
obchodníků“. K odvolání tohoto nařízení došlo aţ poté, co se redakce v prosinci proti
poškozování svého vydavatele ohradila.195 Ţaloba, jíţ Bernardin proti novinám podal, byla
nakonec pro chybějící skutkovou podstatu staţena. Podobně dopadly i další schöneriánské
pokusy proti liberálnímu listu, jenţ měl kromě dominantního postavení také tradičně silné
zastání v kruzích místní advokacie.196
Byť se schöneriáni i nadále bránili zprávám o ztrátě své popularity, mluvila fakta proti
nim. Zatímco ve Františkových lázních v listopadu 1900, podobně jako v Chebu o dva roky
dříve, radikálové v čele se starostou Gustavem Wiedermannem ještě úspěšně nahradili
ve vedení města dosavadní liberální většinu, mohli si s dalšími chebskými volbami v prosinci
1901 na své konto přičíst jiţ jen Pyrrhovo vítězství.197 Díky zadluţené městské pokladně totiţ
neměli kromě I. tělesa ţádného konkurenta a stejně jako při říjnových volbách do zemského
sněmu také téměř ţádné voliče.198 Další volby v lednu 1905 pak jiţ byly jasným dokladem
sestupu jejich hnutí. Měšťanská strana nejenţe oproti roku 1901 sestavila svou vlastní
Jeho řeč se jako obvykle točila kolem zrady německých poslanců na chebské přísaze, škodlivého vlivu
ţidoliberálů a Slovanů a prospěšnosti hnutí „Los von Rom“, jeţ je nejlepším prostředkem proti slavisaci
německých oblastí monarchie skrze katolickou církev. Navíc Schönerer dodal jen odůvodnění svého holdu
Hohenzollernské dynastii v rakouském parlamentu, jenţ byl podle něj zcela v souladu s nejlepším přátelstvím
rakouského císaře s Vilémem II., a nakonec upozornil obyvatele Chebu, ţe jakmile by mělo vedení města
připadnout liberálům, hodlá se bez varování vzdát svého čestného občanství. Svou výhruţku doplnil ujištěním, ţe
tak nyní učinit nemusí, neboť se zatím jedná pouze o malou skupinu osob okolo Siegla, jeţ by se toho ráda
dočkala. Tamtéţ.
194 „War die Zeit, die zwischen dem 16. Jänner und 13. Juli 1902 liegt, eine Zeit unangenehmer Vorkommnisse und Ereignisse, so
war sie auch eben eine Zeit der Reinigung und Festigung der alldeutschen Partei und Sache, und so bedeutet der Tag vom 13. Juli
einen Tag des Triumpfes im Zeichen des Wahrspruches: ‚Durch Reinheit zur Einheit‘!“ Egerer Nachrichten 16. 7. 1902
195 Egerer Zeitung 15. a 17. 12. 1902
196 Egerer Zeitung 17. 10. 1903; Další neúspěšnou ţalobu podal v říjnu 1902 Karl Iro kvůli přetištěnému článku
vídeňské Extrapost o úpadku schöneriánského hnutí na Chebsku. Extrapost 22. 12. 1902; U Chebského soudu
působili na přelomu století např. pokrokáři Zdenko Schücker, Leo Theumer (do r. 1901 předseda zdejší notářské
komory), Anton Utschik nebo Friedrich Major. Vicepresident krajského soudu Anton Wächtler za liberály roku
1905 úspěšně kandidoval do městského zastupitelstva.
197 Egerer Nachrichten 17. 11. 1900
198 Volební účast v III. tělese se jako obvykle pohybovala okolo 30% a v II. tělese klesla oproti roku 1898 na
polovinu, tj. 43% při nárůstu počtu voličů z 300 na 349. V I. tělese zvítězili protikandidáti navrţení klubem c. k.
státních zaměstnanců a liberály. Egerer Zeitung 7. 12. 1901
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kandidátku, ale za velké účasti voličů získala také zpět celé první těleso a další čtyři z 12 křesel
druhého.199
Velkého úspěchu chebští liberálové (resp. pokrokáři) pod Sieglovým vedením dosáhli
především ve volbách do obchodní a ţivnostenské komory, v níţ v březnu 1902 ještě více
upevnili své tradiční postavení. Radikálům totiţ přes vydatnou kampaň zbyly z celkových 34
mandátů pouze dva v sekci obchodu a pět v sekci ţivnostenské.200 Do vedení komory byl
současně zvolen její dosavadní vicepresident Johann Siegl, jenţ ve funkci nahradil fabrikanta
Georga Jägera ze Schönbachu u Aše.201 Tento úspěch však především posílil sebevědomí
chebských pokrokářů, kteří se následně odhodlali k výše popisované ofensivě proti radikálům.
Rozklad všeněmeckého hnutí byl dovršen v létě 1904, rok poté, co K. H. Wolf v říšské
radě oficiálně přihlásil svou vlastní frakci svobodných všeněmců (Freier Verband Alldeutscher
Abgeordneter).202 Toho roku bylo červencové setkání schöneriánů v Chebu vskutku
vzpomínkové. Nedlouho poté, co zde Schönerer s hrstkou svých věrných zavzpomínal na
slavné časy, rozeslali představitelé všeněmecké jednoty Schönerer, Iro a Bareuther všem svým
zbylým kolegům zprávu, v němţ je osvobodili od veškerých stranických závazků. Positivní
odpovědí všech 11 členů byla strana rozpuštěna.203 Teatrální závěr své velké kariéry však
Schönerer chebským přichystal aţ v polovině následujícího měsíce. V létě 1904 se císař
František Josef odhodlal vyuţít jednoho z četných pobytů anglického krále Eduarda VII.
v Mariánských Lázních k setkání s ním, a rozhodl se 16. srpna zavítat do západních Čech.
Kdyţ poté chebská radnice společně s Františkovými Lázněmi chtěla u této příleţitosti císaře
pozvat také k návštěvě Chebska, zaslal Schönerer radovi Bernardinovi psaní, v němţ pod
výhruţkou vrácení svého čestného občanství radní města Chebu zapovídal, aby se zúčastnili
císařova uvítání. Městští zastupitelé donucení znovu se rozhodnout mezi Schönererem a
loajalitou vůči císaři, tentokrát zvolili druhou variantu, a byť císař nakonec nepřijel, vyslali
k němu 18. srpna audienční delegaci do Karlových Var.204 Navzdory moţným očekáváním se
Georg Schönerer opět projevil jako zásadový muţ a svou výhruţku vyplnil v dopise zaslaném
do Chebu, v němţ se svého čestného občanství vzdal.205

Obdobný obrat zaznamenalo františkolázeňské zastupitelstvo od října 1903. K chebským volbám z ledna 1905
viz s. 79.
200 V chebské komoře byla ještě třetí sekce těţby. Egerer Zeitung 26. a 29. 3. 1902
201 Georg Jäger (*1846, † 25. 11. 1902) byl presidentem chebské obchodní komory v letech 1889 – 1902 a
v posledních volbách jiţ nekandidoval.
202 HÖBELT, Lothar. Kornblume und Kaiseradler: Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 1882 – 1918. Wien: Verlag
für Geschichte und Politik / München: Oldenbourg, 1993, s. 196.
203 Egerer Nachrichten 13. a 27. 7. 1904
204 Egerer Zeitung 20. 8. 1904
205 Městské zastupitelstvo jeho rozhodnutí vzalo na vědomí při schůzi 30. 8., kde bylo také oznámeno, ţe první
městský rada Alfred Bernardin resignoval na svůj mandát. Egerer Zeitung 3. 9. 1904
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Rokem 1904 se Schönererovo hnutí z Chebska samozřejmě nevytrácí a především
v Schönbachu, Plesné a některých dalších obcích s výrazným zastoupením drobných
řemeslníků se nadále těší velké popularitě. Všeobecně však ztrácí své několikaleté dominantní
postavení nejvlivnějšího politického směru v regionu, na čemţ se krom popsaného rozštěpení
strany podepsala téţ emancipace ostatních německých stran ve věci národnostní otázky.
Stranou nelze nechat ani rostoucí politický vliv hospodářských zájmových sdruţení, s nímţ se
dosavadní světonázorové strany včetně radikálů musely právě od dob první Koerberovy vlády
stále závaţněji potýkat.

Politika ochrany hospodářských zájmů
V pozadí vyhroceného národnostního souboje přelomu století prošel rakouský
parlamentarismus řadou změn. Předně to byla volební reforma prosazená Badeniho vládou
roku 1896, jeţ do politického ţivota zapojila nejširší vrstvy rakouské společnosti, a třebaţe
zcela neuspokojila poţadavky sociálních demokratů, zapříčinila výrazný posun politického
spektra směrem doleva, resp. dolů po socioekonomické ose. Tento posun, jenţ se hned při
následujících parlamentních volbách projevil úspěchem masových politických hnutí, jakými
byla sociální demokracie, křesťanští sociálové a nacionální radikálové, pak společně
s postupujícím hospodářským rozvojem monarchie přivodil další zásadní proměnu
stranického spektra.
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Pod vlivem Koerberovy vládní politiky hospodářských profitů došlo k

revisi politických priorit, při níţ byla dosavadní světonázorová a sociální měřítka nově
formulována na základě potřeb jednotlivých zájmových skupin. V praxi to znamenalo zapojení
do té doby čistě odborně a společensky působících profesních korporací do politiky,
respektive jejich doplnění o politické organisace.207
V první řadě pokročil proces emancipace průmyslníků na skomírající liberální politice,
kteří se jiţ roku 1901 pokusili prostřednictvím svých zájmových svazů provádět vlastní
politiku a postavili do voleb několik na liberálech zcela nezávislých kandidátů.208 Ve snaze čelit
úspěšné agitační činnosti odborů mezi svými zaměstnanci zakládali majitelé průmyslových
podniků nejdříve spolky a posléze svazy organisující zaměstnavatele daného regionu či
jednotlivých výrobních odvětví. Prvním svazem sjednocujícím odborné spolky velkoprůmyslu
byl jiţ roku 1875 zřízený Klub průmyslníků (Club der Industriellen), k němuţ v letech 1892 a
1897 přibyl Ústřední svaz rakouského průmyslu (Centralverband der Industrie Österreichs),
Navzdory tradičním představám o úpadku trouchnivějící monarchie uţívá současná světová historiografie ve
spojitosti s Rakouskem posledního čtvrtstoletí před vypuknutím světové války pojem průmyslové revoluce.
CLARK, Christopher. Náměsíčníci: Jak Evropa v roce 1914 dospěla k válce. Praha: BB/art, 2014, s. 94.
207 HÖBELT, Lothar. Kornblume und Kaiseradler: Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 1882 – 1918. Wien: Verlag
für Geschichte und Politik / München: Oldenbourg, 1993, s. 230.
208 Tamtéţ s. 212.
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resp. Svaz rakouských průmyslníků (Bund österreichischer Industrieller), sdruţující menší a
středně velké podniky.209 Zatímco první z nově zaloţených jednot neusilovala o výstavbu
niţších organisačních stupňů, neboť měla slouţit především jako zastřešující organisace spolků
jednotlivých odvětví, disponoval levicověji orientovaný Svaz rakouských průmyslníků brzy sítí
regionálních odnoţí. Sdruţujíce především podniky spotřebitelského průmyslu a zastupuje
jejich zájmy vůči zaměstnancům na jedné a dodavatelskému velkoprůmyslu na straně druhé,
našel tento svaz uplatnění také na Chebsku.210 Předsedou místní sekce byl Heinrich von
Mattoni, jeden z nejvýznamnějších a nejbohatších podnikatelů německého západu Čech.
Okres Cheb v představenstvu zastupovali továrníci Otto Geipel a Karl R. Braun z Plesné,
jednatel chebské společnosti Kastrup & Swetlik (pozdější Es-Ka Werke) Ambros Swetlik a
císařský rada Josef Lorenz, majitel chemické továrny v Chebu.211
Jak jiţ však zaznělo v úvodu, nenabyl průmysl na konci 19. století na Chebsku, odlišně
od industriálně rozvinutých oblastí německého severu Čech, dominantního vlivu na utváření
regionálních sociálních a politických podmínek. Roku 1911 se podle statistických údajů
chebského hejtmanství nalézalo v celém politickém okrese Cheb dohromady pouze 45
průmyslových provozů s celkem 2 762 zaměstnanci, tj. necelými 4% z celkového počtu 69 062
stálých obyvatel.212 Většina z nich nadále nacházela uplatnění v dopravě, drobných podnicích,
samostatných ţivnostech a v zemědělství, na čemţ se ani po zániku habsburské monarchie
mnoho nezměnilo. Výjimku představovala pouze expandující Plesná, jeţ na přelomu století
v průmyslovém podnikání daleko předčila své okresní město.213
Není proto divu, ţe hybnou silou politiky na Chebsku v dobách demokratisujícího se
rakouského parlamentarismu nebyli organisovaní dělníci či továrníci, nýbrţ ţivnostníci a
sedláci. Jejich role ve zdejší společnosti je jistě také jedním z klíčů k pochopení úspěchu
Schönererova hnutí na Chebsku. Hnutí, jeţ ve své radikálně nacionální rétorice na prvním
místě vyzdvihovalo ušlechtilost tradičního německého měšťanstva a selského stavu, a které se

GRANDNER, Margarete: Kooperative Gewerkschaftspolitik in der Kriegswirtschaft: Die freien Gewerkschaften Österreichs im
ersten Weltkrieg. Wien-Köln-Weimar: Böhlau, 1992, s. 17-18.
210 HÖBELT, Lothar. Kornblume und Kaiseradler: Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 1882 – 1918. Wien: Verlag
für Geschichte und Politik / München: Oldenbourg, 1993, s. 210.
211 SOA Plzeň, SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 286, sloţ. č. E268.
212 Charakteru regionu zcela odpovídá rozloţení těchto počtů na soudní okresy: Cheb – 25 provozů s 1 360
zaměstnanci, Vildštejn – 20 provozů s 1 402 zaměstnanci. Přestoţe v samotném Chebu čítajícím v téţe době
26 682 stálých obyvatel dohromady ţilo více lidí neţli v celém soudním okrese Vildštejn, nebyl ve městě průmysl
na rozdíl od Plesné, Vildštejna a Libockého Dolu poblíţ Schönbachu nikterak výrazně rozvinut. Přímo
v chebském soudním okrese byla podobným industriálním místem obec Libštejn, středisko sociální-demokracie
na Chebsku, kde tradiční domácí výrobu pro ašské a hazlovské podnikatele nahradily počátkem 20. století textilní
továrny zbudované přímo v místě. SOA Plzeň, SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 34, sloţ. č.
329 pres. 1911, 21. 10. 1911.
213 SLAVÍK, Jaroslav. Z dějin textilního průmyslu na Ašsku a Chebsku. In: Karlovarsko. Vlastivědný sborník. Karlovy
Vary: Krajské nakladatelství, 1958, s. 148.
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v době vyhrocených nacionálních emocí jalo bránit národní charakter regionu lišícího se od
sousedních říšsko-německých oblastí pouze rakouskou státní tradicí. Zdomácnění
schöneriánské politiky ve zdejším městském prostředí během první dekády 20. století stejně
jako charakter agrárního hnutí v Čechách, na jehoţ budování měli Chebané lví podíl, tuto
úvahu zcela podporují.
S odeznívající Badeniho krisí se opět rozpadá národní jednota německých stran, ovšem
nikoli jiţ vedví na umírněné a radikály, nýbrţ podle socioekonomických linií.214 Do popředí
politického diskursu se dostávají otázky státních kroků na poli hospodářství a jejich
prospěšnosti pro jednotlivé zájmové skupiny rakouské společnosti. Podobně jako dělníci či
příslušníci tzv. velkého kapitálu i státní zaměstnanci, drobní obchodníci, řemeslníci
a zemědělci vyţadují politické zastoupení, jeţ by bylo s to úspěšně prosazovat zákonná
opatření ve prospěch konkrétního stavu. Za tímto účelem se z několika směrů německé levice
zformovala a roku 1905 osamostatnila německá agrární strana, jeţ zůstala významnou
politickou silou českých Němců aţ do likvidace jejich politického národa. Jinak se k novým
podmínkám stavělo středostavovské obyvatelstvo chebských měst, jeţ se jen těţko
emancipovalo od nacionálního imperativu.215 V případě ţivnostníků tak pokračovala
spolupráce s radikály, jejichţ politickou profilaci tato provázanost výrazně ovlivnila.
63

Živnostenská strana
Městské prostředí Chebu, Schönbachu a dalších míst historického Chebska, Ašska a
českého Podkrušnohoří s četně zastoupenou vrstvou ţivnostníků skýtalo jiţ v 90. letech
úrodnou půdu pro rozvoj středostavovské ochranářské politiky tehdejšího vídeňského střihu.
Ţe se ve zdejších končinách na rozdíl od Vídně nakonec nerozvinul Luegerův křesťanskosociální nýbrţ Schönererův radikálně nacionální směr, nesouviselo do té míry se sociálními
odlišnostmi obou prostředí jako se specifiky zdejších kulturních podmínek, které byly na konci
19. století aţ příliš ovlivněny antagonismem k českým sousedům na východě a přehnanou
nákloností k „národním bratrům“ za státní hranicí. Stejně jako v daleké Vídni pociťovali
příslušníci středního stavu i v Chebu obavy před zničujícím vlivem velkého průmyslu, levného
dovozu a vlastním společenským propadem na roveň nemajetných dělníků.
Na rozdíl od dělníků či zemědělců však jejich hospodářské zájmy kromě obchodních a
ţivnostenských komor od roku 1883 zastupovala ještě zákonem nařizovaná ţivnostenská
společenstva, jeţ mohla uţ tenkrát nerušeně pracovat na utváření jednotné stavovské

HÖBELT, Lothar. Kornblume und Kaiseradler: Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 1882 – 1918. Wien: Verlag
für Geschichte und Politik / München: Oldenbourg, 1993, s. 226.
215 Tamtéţ s. 228
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organisace.216 Prvním výsledkem těchto snah bylo pořádání ţivnostenských kongresů, z nichţ
brzy vzešla trvalá stranická rada. Účelem této rady, jejíţ těţiště leţelo právě v okrsku chebské
obchodní a ţivnostenské komory, však původně nebylo vlastní politické zastupování
ţivnostníků, nýbrţ role zprostředkovatele mezi nimi a jejich politickými zástupci.217
K rozhodnutí otázky, zda ţivnostníci chtějí vlastní politickou stranu, došlo aţ před
volbami roku 1897. Zásadní krok k osamostatnění německo-rakouské ţivnostenské strany
(Deutsch-Österreichische Gewerbepartei) byl učiněn na čtvrtém ţivnostenském kongresu
v Linci, kde bylo rozhodnuto zaloţit ţivnostenský fond a zavést stranické příspěvky.
28. prosince 1896 byl při téţe příleţitosti přijat také volební program, který ovšem přes
výslovné deklarování úplné nezávislosti ţivnostenské strany na ostatních politických
uskupeních

svědčil

o

přetrvávajícím

opaku.218

Vedle

hospodářských

poţadavků

formulovaných ţivnostenskými kongresy obsahoval program pět základních principů pro
řešení politických otázek, z nichţ hned první odkazoval ve věci zachování historicky
německého ţivnostenského stavu, jeho jazyka a zvyků na nacionální zásady německé lidové
strany. Ve snaze předejít štěpení ţivnostenské politiky byl zároveň učiněn kompromis vůči
křesťanským sociálům, kvůli nimţ byl poţadavek svobodného školství omezen poznámkou o
nutnosti přihlédnutí k odlišnostem jednotlivých provincií. Praktický dopad však mělo
především pravidlo, podle nějţ měli ţivnostníci v případě absence vlastních kandidátů
podpořit ty kandidáty ostatních politických stran, kteří se zavázali hájit stavovské poţadavky
formulované ţivnostenskými kongresy.219 Tím bylo fakticky rozhodnuto o společných
kandidátkách s lidovci, a jak se brzy v konkrétních případech ukázalo, znamenal tento volební
kompromis především ústupek radikálním nacionálům.
Ukázkovým příkladem byla kandidatura J. L. Hofera v chebské všeobecné kurii.
Přestoţe totiţ většina tajemníků ţivnostenské strany 24. ledna 1897 na schůzi v Klášterci
navrhla za spojeného ţivnostensko-lidoveckého kandidáta Karla Jentschera, nepodařilo se jim
od kandidatury odradit J. L. Hofera, jehoţ nakonec v marné snaze zabránit zvolení

Ţivnostenský řád z roku 1859 tehdy doplnil Zákon č. 39 ř. z. z 15. 3. 1883, jenţ zaváděl povinnost zřizovat
lokální ţivnostenská společenství po vzoru někdejších řemeslných cechů, jejichţ členy museli být všichni
provozovatelé konkrétních ţivnostní v příslušném obvodě. Přes mnohá omezení nepodléhala ţivnostenská
společenstva spolkovému zákonu, takţe jim nebyly kladeny ţádné překáţky při utváření jednotných zastřešujících
organisací. Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené, roč. 1883, s. 113-142.
217 Prvním předsedou rady se stal Adolf Mandlik z Chomutova. HÖBELT, Lothar. Kornblume und Kaiseradler: Die
deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 1882 – 1918. Wien: Verlag für Geschichte und Politik / München:
Oldenbourg, 1993, s. 220.
218 Linecký kongres znamenal úspěch radikálně nacionálního směru uvnitř ţivnostenského hnutí, jenţ se projevil
odmítnutím Mandlikova tradičně orientovaného programu a jeho resignací na post předsedy, kterým byl nově
zvolen dlouholetý vůdce kremţských schöneriánů Josef Faber. Handwerksmeister 15. 1. 1897
219 V ideálním případě měli v úvahu přicházet pouze ti, kteří byli s to doloţit své předvolební sliby dosavadní
angaţovaností v ţivnostenském hnutí. Handwerksmeister 1. 2. 1897
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sociálnědemokratického poslance sami podpořili.220 Skromným výsledkem ţivnostenské
kampaně tak nakonec v celých německých Čechách byli jen dva nominovaní kandidáti Wenzel
Gebler a Josef Weber, z nichţ pouze první uspěl, zatímco druhého v Mostě porazil pokrokář
Zdenko Schücker. Výraznějšího úspěchu strana nedosáhla ani v celoříšském měřítku a v říšské
radě se k ní nakonec oficiálně přihlásili pouze čtyři poslanci.221
Nezdar ţivnostenské strany ovšem neznamenal neúspěch německé ţivnostenské
politiky v Rakousku. Jiţ zmiňovaný posun politického spektra doleva byl naopak známkou
sílícího politického vlivu středního stavu včetně ţivnostníků. Přes snahu vůdců
ţivnostenského hnutí vybudovat stavovské jednotě vlastní politickou stranu nakročily
březnové volby opačnou cestu, jeţ, jak se mělo později ukázat, vedla nakonec k podobnému
výsledku. Namísto vlastní strany utvořili ţivnostníci klientský poměr se stávajícími stranami, a
v německých Čechách tak úspěch nezaznamenala národní politika ţivnostníků, nýbrţ
ţivnostenská politika nacionálů podobně jako ve Vídni ona křesťanských sociálů.222
Příkladná je situace na Chebsku, kde roku 1898 proběhla doplňovací volba za Wenzela
Geblera, při níţ bývalý ţivnostenský mandát pro schöneriány doslova urval J. L. Hofer.223
Ţivnostníci se napříště měli spokojit s pouhým příslibem, ţe schöneriáni budou jejich
stavovské zájmy hájit. Za tímto účelem byla ţivnostníky v říšské radě učiněna výzva k utvoření
ţivnostenské jednoty, jejímiţ členy se mohli stát příslušníci kterékoli politické strany. Jiţ roku
1897 bylo ovšem zřejmé, ţe vznikající volná ţivnostenská jednota (Freie gewerbliche
Vereinigung) nepřekročí národní hranice a poté, co účast odmítli křesťanští sociálové, ani ty
ideové. Hlavní sílu této nacionálně orientované parlamentní frakce tak představovali lidovci a
později ruku v ruce s radikalisací rakouské politické scény především schöneriáni.224 Vzestup
radikálů umocněný vzedmutými nacionálními emocemi zajistil, ţe němečtí ţivnostníci v
českých zemích, na Chebsku téměř bez výjimky, stáli před dalšími volbami jiţ zcela na jejich
straně. Přes opětovný pokus vedení ţivnostenské strany o samostatnou volební kampaň, se
zástupci ţivnostenských svazů v Čechách usnesli od vlastní kandidátky zcela upustit. Podle
rozhodnutí z listopadu 1900 byl za jedinou podmínku pro kandidáty stanoven slib, ţe se
budou zasazovat o ţivnostenskou věc a ţe budou shodného názoru v klíčové otázce
Handwerksmeister 15. 2. 1897
Linecký hodinář Josef Böheim, Wenzel Gebler, salcburský truhlář Anton Hueber a výrobce bílého zboţí
(spodního prádla) v Innsbrucku Heinrich Foerg. Handwerksmeister 15. 4. 1897
222 Voliči z řad německých ţivnostníků v Čechách se tak na přelomu století rozhodli pro cestu „ad fontes“, neboť
linecký (ţivnostenský) program z 28. 12. 1896 v zásadě pouze reformuloval nacionální, hospodářsko-antisemitské
a sociálně reformistické poţadavky lineckého programu z r. 1882, jejţ lze označit za úhelný kámen tehdejší
středostavovské politiky. Handwerksmeister 1. 2. 1897
223 Po nevybíravé kampani proti místním představitelům lidové a ţivnostenské strany porazil Hofer
v doplňovacích volbách jejich společného kandidáta J. Webera téměř trojnásobným počtem hlasů. Viz str. 31
224 Na podzim 1897 čítala ţivnostenská jednota 45 poslanců: 26 lidovců, 6 pokrokářů, 5 staroliberálů,
4 schöneriány, 2 členy německé katolické lidové strany a 2 nezávislé. Handwerksmeister 1. 10. 1897
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zachování jednotného centralisovaného státu, jenţ byl podle ţivnostníků, za předpokladu
spravedlivého docenění hospodářského a kulturního významu německého národa, jako jediný
schopen dostatečně chránit a podporovat všeobecné i konkrétní ţivnostenské hospodářské
zájmy.225 Stejnou měrou se tehdejší výrazná preference lidovců a radikálů mezi ţivnostníky
projevila i v obecních zastupitelstvech a v obchodní a ţivnostenské komoře, kde nad liberály
před rokem 1902 nakrátko převáţili nacionálové.226
Značné problémy ţivnostenské straně profilující se pod Faberovým vedením příliš
jako pobočka všeněmeckého hnutí přirozeně způsobil bratrovraţedný souboj Schönerera
s Wolfovou skupinou.227 Došlo k němu navíc v době rozjitřeného sporu s vídeňskými
křesťanskými sociály, coţ dohromady přispělo k rozkladu celoříšské organisace ţivnostenské
strany.228 Přestoţe strana stejně jako schöneriáni nadále nacházela podporu na Chebsku a v
přilehlých oblastech severozápadních Čech, nebylo nadále moţno zamezit její postupující
politické isolaci.
Nový podnět k budování stavovské jednoty vzešel v září 1904 na sjezdu řemeslníků
z rakouských alpských zemí uspořádaném v Salcburku společně s šestým německo-rakouským
ţivnostenským kongresem. Z iniciativy poslance a zlatníka v Štýrském Hradci Augusta
Einspinnera zde byla zaloţena Řemeslnická rada pro alpské země (Alpenländischer
Handwerkerrat), jeţ měla být pro příště jediným a na jednotlivých politických stranách zcela
nezávislým zástupcem ţivnostníků dané oblasti. Na rozdíl od skomírající ţivnostenské strany
nová rada zpočátku neusilovala o utvoření všeobecné celoříšské organisace, nýbrţ v prvé řadě
o úzkou jednotu všech ţivnostníků dané oblasti, jejichţ společné zájmy měla důsledně
prosazovat.229
V Čechách došlo k paralelní akci o dva roky později dne 18. listopadu 1906, kdy byla
v Praze po vzoru alpské a moravskoslezské rady zaloţena také Německočeská řemeslnická
resp. ţivnostenská rada (Deutschböhmischer Handwerkerrat resp. Gewerberat), jejímţ úkolem

Deutsche Gewerbezeitung 15. 11. 1900; Navzdory útočenému postoji schöneriánů vůči lidovcům zůstávaly oba
směry ve vedení ţivnostenské strany zastoupeny a zatímco v Horních Rakousích za stranu kandidovali lidovci
jako Böheim nebo Leopold Erb, odevzdali se ţivnostníci na Chebsku a v severozápadních Čechách do rukou
schöneriánů.
226 Jedním z následků dočasné převahy středostavovského antiliberalismu v chebské komoře byla roku 1901
volba lidoveckého kandidáta Holsteina namísto dosavadních pokrokářů.
227 HÖBELT, Lothar. Kornblume und Kaiseradler: Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 1882 – 1918. Wien: Verlag
für Geschichte und Politik / München: Oldenbourg, 1993, s. 222.
228 Deutsche Gewerbezeitung 15. 7. 1901
229 Rada měla být obesílána vţdy jedním zástupcem politického okresu a omezovala se pouze na ţivnostníky
německé národnosti rakouských alpských zemí. Za program organisace lze povaţovat jednohlasně přijatou
resoluci poţadující krom jiného zřízení samostatných ţivnostenských komor zastoupených v říšské radě a
zemských sněmech, zřízení ţivnostenského ministerstva, zavedení poţadavku profesní kvalifikace, prosazení
zákona proti nekalé soutěţi a podomnímu prodeji a zavedení obligátního zdravotního a sociálního pojištění.
Salzburger Volksblatt 26. 9. 1904
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bylo
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společenskému

a

hospodářskému propadu ţivnostníků.230 Dalším předpokladem bylo obnovení postrádané
nadregionální spolupráce s rakouskými alpskými zeměmi, pročeţ následujícího roku došlo
ke spojením všech tří organisací v Říšskou řemeslnickou radu (Reichshandwerkerrat), v jejímţ
čele stanul progresivní zástupce rakouských ţivnostníků August Einspinner.231 Přestoţe byla
zaloţením rady ţivnostenská strana postavena před otázku její další existence, nelze tvrdit, ţe
by se jednalo o čistě konkurenční podnik. Dokladem je skutečnost, ţe zakládající schůzi svolal
propagátor ţivnostenské strany a vydavatel jejího chomutovského listu Deutsche Gewerbezeitung
Karl Butter, jenţ byl následně zvolen do předsednictva rady za svaz ţivnostenských
společenstev v okrsku chebské obchodní a ţivnostenské komory.232
V nové celoříšské radě, podobně jako v případě někdejší ţivnostenské strany, zaujala
nejvýznamnější roli opět ţivnostenská společenstva, jeţ jako instituce státem podporované
svépomoci zaznamenala na přelomu století výrazný rozvoj. Nejinak tomu bylo v Chebu a jeho
nejbliţším ţivnostensky strukturovaném okolí, kde jiţ před rokem 1899 existovalo 23
ţivnostenských společenstev, k nimţ v prvních letech 20. století přibyla další tři.233
Společenstva byla sdruţena nejdříve v regionálním svazu pro oblast chebské obchodní a
ţivnostenské komory, jejţ roku 1901 doplnil místní svaz pro politický okres Cheb.234 Krom
pořádání putovních přednášek propagujících společenstevní činnost a rozvoj výrobních
druţstev se svazy za pomoci společenstevních instruktorů věnovaly především sociální a
hospodářské problematice ţivnostníků. V Karlových Varech tak například vznikla
společenstevní kancelář a zprostředkovatelna práce, jeţ měla v místních lázních během
rušných sezón zajistit dostatek pomocného personálu. Ve velké míře byly zakládány také
nejrůznější záloţny, zdravotní pokladny a spolky finanční svépomoci, z nichţ nejvýznamnější
byla „Selbsthilfe“ čítající v Čechách roku 1900 celkem 69 místních skupin s 3495 členy a
zastoupená taktéţ v Chebu.235
Z popudu předsedy Západočeského svazu hostinských Otto Fritze z Karlových Varů byly v resoluci přijaty
oba názvy, neboť pojem „Handwerkerrat“ zcela neodpovídal charakteru zakládané organisace. Deutsche
Gewerbezeitung 1. 12. 1906
231 HÖBELT, Lothar. Kornblume und Kaiseradler: Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 1882 – 1918. Wien: Verlag
für Geschichte und Politik / München: Oldenbourg, 1993, s. 228.
232 V předsednictvu kromě něj zasedli další dva zástupci svazů na úrovni okrsků ţivnostenských komor, dva za
svazy oborové a 2 za svazy okresní. Dosavadní neúspěch ţivnostenského politického hnutí Butter zdůvodňoval
neuvědomělostí a chybějící obětavostí ţivnostníků, kteří často nebyli ochotni uhradit halířové stranické příspěvky.
Deutsche Gewerbezeitung 1. 12. 1906
233 Pro srovnání s chebským okresem bylo roku 1899 v politickém okrese Falknov 29 a do r. 1902 vzniklo 6,
v okrese Kraslice 18 a 1, Aš 16 a 1 a Mariánské Lázně 13 ţivnostenských společenstev. Nejvíce tj. 57 německých
společenstev čítal politický okres Česká Lípa. Ze zprávy instruktora Franze Tomaschka o rozvoji německých
ţivnostenských společenstev v Čechách v letech 1899 – 1902, Deutsche Gewerbezeitung 1. 7. 1904
234 Egerer Zeitung 1. 5. 1901
235 Zajímavý je poměr zastoupení spolku v okrscích obchodních a ţivnostenských komor: Liberec 49 skupin
s 2972 členy, Cheb 15/309, Buďějovice 3/198, Plzeň 1/16. Deutsche Gewerbezeitung 15. 8. 1901
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Ani zde ovšem nelze přehlédnout markantní rozdíly panující mezi jednotlivými
oblastmi německých Čech. Zjevný kontrast mezi severem a západem, jehoţ vysvětlení nabízejí
odlišné sociální a hospodářské poměry, lze v malém sledovat také na Chebsku a v jeho okolí,
kde vedle sebe stojí na jedné straně v tradicích pevně zakořenění a historicky sebevědomí
chebští měšťané a na straně druhé ţivnostníci podhorských měst, jejichţ kulturní prostředí je
proměňováno dynamickou industrialisací. Zatímco v prvním případě hospodářský rozvoj
určuje bohaté obchodní měšťanstvo prostřednictvím etablovaných institucí, jakými byly
Chebská eskomptní společnost (Egerer Eskomptgesellschaft, zal. 1874) či městská spořitelna
(Egerer

Sparkassa,

zal.

1854),

zůstává

modernisace

ţivnostenského

podnikání

v podkrušnohorských městech odkázána především na svépomoc, tedy na druţstva a
společenstevní záloţny.
Příkladně si v tomto ohledu počínali výrobci hudebních nástrojů v Kraslicích a
v Schönbachu, kde bylo v únoru 1904 zaloţeno nástrojářské výrobní druţstvo pro město a
okolí, jehoţ přední úlohou bylo zbavit zdejší houslaře závislosti na saských velkoobchodnících
hudebními nástroji v Markneukirchen.236 Státní podporu měla tomuto úspěšně se rozvíjejícímu
hospodářskému odvětví zajistit Komise pro podporu výroby hudebních nástrojů
v Krušnohoří (Komitee zur Förderung der Musikinstrumenten-Erzeugung im Erzgebirge),
v níţ byli zastoupeni výrobci z Kraslic, Schönbachu a Plesné.237
Za nejvýraznějšího representanta chebského ţivnostenstva lze naproti tomu povaţovat
společenstvo řezníků, v jehoţ působení se zřetelně projevuje stavovské povědomí a kulturněpolitické pojetí dobového historismu. V září 1901 pohostilo město Cheb devátý sjezd svazu
řezníků a uzenářů německých Čech věnovaný aktuálním hospodářským, sociálním a profesním
záleţitostem, jakými byly dovoz levného amerického masa, celní dohoda s Německem a všemi
ţivnostníky zatracovaný podomní prodej. Hlavním lákadlem programu však byla historická
slavnost mávání praporem (Fahnenschwingen), jeţ měla účastníky „v duchu přenést do doby, kdy
ještě čestné řemeslo mělo zlaté dno a kdy po všech německých krajích kvetla osobní udatnost, německá kázeň a
mravy, počestnost a poctivost“.238 Nepopiratelně však tato ukázka ţivoucí historie, jejíţ novodobou
tradici chebští řezníci v národně uvědomělé podobě obnovili v 80. letech 19. století, měla

Egerer Zeitung 24. 2. 1904; Město Markneukirchen leţící 9 km sevorovýchodně od Schönbachu bylo od konce
19. století centrem exportu hudebních nástrojů ze západního Krušnohoří do celého světa. Úzká provázanost
Schönbachu s tímto městem se od počátku století odráţela v poţadavku ţelezničního spojení obou měst, jehoţ
neúspěch zpečetila aţ světová válka. K dějinám schönbašského houslařství přelomu století viz: Z dějin houslařství
na Chebsku: Historie Lubské houslařské školy. Ed. Jiří Pátek. Cheb: ISŠ Cheb – Houslařská škola, 2014.
237 Egerer Zeitung 14. 12. 1904
238 Egerer Zeitung 24. 8. 1901
236

68

především demonstrovat slavnou minulost Chebska a jeho výsadní postavení stejně jako všech
německých ţivnostníků v Rakousku.239
Obraz středostavovského prostředí Chebu by nebyl kompletní bez zmínky několika
z četných hospodářsko-politických spolků, jeţ plnily obdobnou funkci jako ţivnostenská
společenstva. Hned dvěma spolky – Anker a Germania – disponovali v Chebu drobní
obchodníci a obchodní příručí zůstávající jinak stranou společenstevního hnutí. Z politického
hlediska však oba spolky, hlásící se k všeněmeckému obchodnickému svazu (Verband
deutscher kaufmännischer Vereinigungen in der Ostmark), ztělesňovaly popisované spojení
ţivnostenské a radikální politiky.240 Liberálním pendantem těchto tendencí byl Karlem
Haberzettlem roku 1901 zaloţený spolek majitelů domů (Verein der Hausbesitzer in Eger)
politicky zaštítěný poslancem Zdenkem Schückerem, jehoţ prostřednictvím byly parlamentu
předkládány poţadavky německých soukromníků Chebska a německých Čech.241
Někde na pomezí obou politických směrů se pak nacházel další, s ţivnostenským
prostředím jiţ zcela nesouvisející, spolek poštovních zaměstnanců (Postbeamtenverein, místní
skupina Egerland zal. 1903).242 Ani jej nelze z oblasti středostavovské politiky vyčlenit, neboť
s ní svým charakterem bezprostředně souvisel. Stejně jako ţivnostníci byli i státní zaměstnanci
na schůzích podporováni poslanci Hoferem, Steinem a Schückerem při formulování svých
poţadavků vůči státu a stejně jako ţivnostníci, zemědělci či dělníci se i poštovní expeditoři
přihlásili k vlastnímu stavu a jeho právům.243
Všechny tyto organisace zřizované původně za účelem svépomoci obracely nyní
shodně svou pozornost ke státu, od něhoţ očekávaly podporu ať jiţ v podobě finančních
subvencí či hospodářských omezení konkurenčních faktorů. Klíčová otázka rakouské
hospodářské politiky jiţ nezněla zasahovat či nezasahovat, nýbrţ v čí prospěch mají být státní
zásahy směřovány. Tato proměna paradigmat byla neklamným znamením, ţe se rakouská
společnost, nyní detailněji rozčleněná podle národnosti a stavovské příslušnosti, v době
Koerberova kabinetu propracovala k novému politickému cíli, jímţ byla regulace dříve
liberálního hospodářského ţivota. Učiněný úkrok vlevo tak do rakouské politiky počátku
Slavnost mávání praporem navazovala na někdejší privilegium chebských soukeníků a řezníků, kteří se podle
chebského kronikáře Pankratze Engelhardta vyznamenali roku 1412 svou udatností při dobývání hradu Neuhaus,
sídla loupeţivého rodu Forsterů ze Selbu. Jako součást masopustních tradic byla slavnost od přelomu století
pořádána jednou za pět let, s tím, ţe v letech 1901 a 1912 byla kvůli sjezdům řeznických svazů přeloţena na léto.
RIEDL, Josef. Gedenkschrift zur 500jährigen Jubelfeier des Fahnenschwingens der Egerer Fleischerzunft am 11. August 1912.
Eger: 1912.
240 PICHL, Eduard. Georg Schönerer. Hrsg. mit Unterst. d. Reichsinst. f. Geschichte d. Neuen Deutschlands. Sv. 6.
Oldenburg i. O.-Berlin: Gerhard Stalling Verlag, 1938, s. 244.
241 Např. petice za sníţení daní z nemovitosti v lednu 1902. Egerer Zeitung 18. 1. 1902; Od r. 1903 nesl spolek
název Verein der deutschen Hausbesitzer in Eger. SOA Plzeň, SOkA Cheb, Fond č. 38, Státní policejní úřad
Cheb, kart. č. 9, sloţ. č. 95.
242 Egerer Zeitung 23. 5. 1903
243 Egerer Zeitung 1. 7. 1901
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20. století nevnesl pouze masovost a sociálně reformistický aspekt, nýbrţ téţ novou formu
státního direktivismu, jehoţ budoucí formy výrazně ovlivnily společenskopolitický vývoj
střední Evropy po státoprávních zvratech let 1918/19.244

Chebsko v německém agrárním hnutí
Dominantní postavení mezi nově se formujícími zájmovými frakcemi zaujala na
počátku 20. století velmi brzy staronová síla rakouské politiky a faktický vítěz březnové
revoluce – dosud opomíjení agrárníci. Přestoţe patřili k nejvýznamnějším socioekonomickým
skupinám, trvalo zemědělcům v Rakousku více neţ půlstoletí, neţ se vymanili z role „spícího
obra“.245 Symbolický zvrat v rozvoji agrárního hnutí přinesl jubilejní rok 1898, v jehoţ průběhu
vzniklo hned několik sjednocujících organisací, které přispěly k budoucímu úspěchu hnutí.246
V březnu 1898 byla z popudu dolnorakouské zemědělské společnosti konstituována
Centrála pro ochranu zájmů zemědělského a lesního hospodářství Rakouska při uzavírání
obchodních smluv (Centralstelle zur Wahrung der land- und forstwirtschaftlichen Interessen
Österreichs beim Abschlusse von Handelsverträgen), jejíţ účel spočíval, dle vzoru
říšskoněmecké zemědělské rady, v zastupování agrárních zájmů na nejvyšších místech
a ochraně domácí zemědělské produkce při uzavírání mezinárodních obchodních dohod, jako
např. při obnovení obchodní smlouvy s Německem roku 1903.247 Vůdčí osobností centrály byl
Alfred Simitsch Reichsritter von Hohenblum, jenţ od samého počátku usiloval především o
zachování zásadní nestranickosti organisace, která by tak pro svůj čistě zájmový charakter
umoţňovala součinnost stoupenců nejrůznějších politických směrů a národností. V souladu
s tím zasedli ve výboru delegáti všech zemědělských rad v Rakousku a zástupci odborných
spolků.248 Členem se tak mohli stát schöneriáni stejně jako četně zastoupení representanti
velkostatkářské aristokracie, jejichţ účast dodávala centrále na váţnosti.
Organisačním protikladem „lobbistické“ centrály byl v květnu zaloţený Svaz
německých zemědělců Čech (Bund der deutschen Landwirte Böhmens), v němţ agrární hnutí
Podobně, jako je tomu v konkrétním případě německého národního socialismu, jehoţ schöneriánskému
podhoubí jsou věnovány obsáhlé monografie (např. WLADIKA, Michael. Hitlers Vätergeneration: die Ursprünge des
Nationalsozialismus in der k. u. k. Monarchie. Wien: Böhlau, 2005. či HAMANN, Brigitte. Hitlerova Vídeň: diktátorova
učednická léta. Praha: Prostor, 2011.), by více pozornosti zaslouţila i provázanost všeobecného vývoje národních
společností střední Evropy první poloviny 20. století s tendencemi rakouské společnosti přelomu staletí a
následujícího předválečného desetiletí.
245 K procitajícímu obrovi připodobnila německé zemědělství v Rakousku oslavná báseň Der schlafende Riese
publikovaná u příleţitosti zaloţení německé agrární strany v Praze na jaře 1905. Der deutsche Landwirt 1. 5. 1905
246 7. 9. 1898 si venkovští zemědělci připomněli padesáté výročí dne, kdy revoluční říšský sněm schválil návrh
„selského osvoboditele“ Hanse Kudlicha na zrušení poddanství v Rakousku, jeţ zpečetil císařský patent
ze 4. 3. 1849. Der deutsche Landwirt 1. 9. 1898
247 Der deutsche Landwirt 1. 1., 16. 3. 1898
248 Česká zemědělská rada byla zastoupena 2 hlasy centrálního kolegia, 2 německé a 2 české národní sekce, tj. 6
z celkového počtu 31 delegátů zemských zemědělských rad a zemědělských společností. Der deutsche Landwirt
16. 3. 1898
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po mnohých letech získalo vedle oborových organisací také politickou jednotu. Úsilí o zřízení
stavovské organisace drobných zemědělců se v Čechách výrazněji projevilo nejdříve po krachu
na Vídeňské burse. V době národní diferenciace 70. a 80. let však byly současně odloţeny
poslední pokusy sjednotit německé a české zemědělce pod jednou zastřešující organisací,
načeţ se obě hnutí vydala paralelní cestou národní mladoliberální politiky.249 Němečtí
zemědělci v Čechách přijali svou první politickou resoluci na ústeckém sjezdu v září 1881,
v níţ se z podnětu Franze Křepka přihlásili k centralisovanému státu a k německému
národnostnímu a pokrokářskému hledisku.250 Při té příleţitosti byl sestaven také výkonný
výbor, jenţ měl pokračovat v integraci agrárního hnutí. Prvním hmatatelným výsledkem byl
následujícího roku zaloţený list Der deutsche Landwirt, jehoţ redakce přesídlila roku 1889
z Litoměřic do Prahy, kde nadále vycházel jako orgán Německého zemědělského centrálního
svazu v Čechách (Deutscher landwirtschaftlicher Central-Verband für Böhmen). Konkrétní
politický program, vyţadující kromě hospodářských poţadavků také zastoupení agrárních
zájmů v zákonodárných sborech, hnutí přijalo na sjezdu v Ústí nad Labem teprve měsíc před
volbami do českého zemského sněmu na podzim 1895.251 Nedlouho poté, co program
v průběhu následujícího roku potvrdily tři agrárnické sjezdy ve východních, západních a
jiţních Čechách učinili pokrokářští poslanci zemského sněmu a říšské rady za venkovské obce
v Čechách společné rozhodnutí osamostatnit agrárnické hnutí na stranické politice a pověřili
koncem roku 1896 komisi, jeţ měla vypracovat stanovy pro organisaci typu říšskoněmeckého
Svazu zemědělců.252 Přestoţe byly stanovy jiţ 2. ledna 1897 úředně schváleny, bylo zaloţení
nakonec pro ataky ze strany Schönererových radikálů a jejich následné spanilé jízdy rakouskou
politickou krajinou odloţeno.
Ostrá kritika se tehdy přirozeně ozývala z Chebska, jeţ představovalo těţiště
Schönererových politických snah. Egerer Nachrichten hned v lednu 1897 označily připravovaný
zemědělský svaz za marný pokus liberálů o záchranu jejich upadající moci, kterou se po léta
pokoušeli nad rolníky udrţovat prostřednictvím jinak nečinné zemské zemědělské rady a svým
stranickým listem Der deutsche Landwirt. Hlavním terčem útoků byl samozřejmě Stefan Richter,
iniciátor svazu a „ţidoliberální“ poslanec, jenţ coby redaktor zmíněných novin pouze popíral

HEUMOS, Peter. Die Entwicklung organisierter Agrarischer Interessen in den Böhmischen Ländern und in der ČSR. In: Die
Erste Tschechoslowakische Republik als multinationaler Parteienstaat. Ed. Karl Bosl. München-Wien:
Oldenbourg, 1979, s. 330.
250 Sjezdu se zúčastnil téţ poslanec ř. r. za chebský venkov Anton Tausche. Neue Freie Presse 19. 9. 1881
251 LINZ, Norbert. Der Bund der Landwirte in der Ersten Tschechoslowakischen Republik: Struktur und Politik einer deutschen
Partei in der Aufbauphase. München-Wien: Oldenbourg, 1982, s. 16.
252 Na sjezd konaný v Ústí nad Labem 13. 10. 1895 navázaly sjezdy v Trutnově 15. 12. 1895, v Horšovském Týně
7. 6. 1896 a v Budějovicích 13. 12. 1896. Der deutsche Landwirt 1. 6. 1898
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schöneriánské zásluhy o rolnickou věc.253 O rok později se Schönerer jiţ jako ostřílený
poslanec za Chebský venkov nechal na selském sjezdu v Liberci slyšet, ţe jediným smyslem
liberály zamýšlené organisace je boj proti svazu německých zemědělců ve Východní marce,
který Richter nemůţe vystát, neboť v něm Schönerer disponuje právem veta čestného
předsedy.254
Stefan Richter se však na jaře roku 1898 odhodlal zveřejnit novou výzvu, v níţ
k zaloţení svazu zemědělců přizval všechny zemědělce a zemědělské spolky v německých
Čechách. Deklarovaným cílem nebyla stranická nýbrţ hospodářská politika vedoucí
k agrárnické „Sammelpartei“, jeţ by zemědělcům zajistila vliv na státní zákonodárství.255 Na
výraz nestranickosti byl do Starého Města u Děčína na neděli 15. května 1898 pozván člen
berlínského svazu zemědělců, jenţ měl zakládající schůzí uvést referátem o organisačních
zkušenostech a úspěších říšskoněmeckých agrárníků.256 Schöneriánům, zaskočeným touto
iniciativou nezbylo, neţ se alespoň pokusit vznikající organisaci oslabit zevnitř.257 Za
řečnickým pultem se tak ve Starém Městě po Richterovi krom dalších vystřídali i chabařovický
schönerián Anton Eisenkolb či Josef Hoyer z Opatova, kteří shodně vyjádřili lítost nad tím, ţe
na schůzi nebyl přizván Schönererův Svaz německých zemědělců ve Východní marce, jenţ
podle nich vţdy usiloval o totéţ, oč se pokouší právě konstituovaný svaz. Mistrovský kus se
radikálům podařil při jednání o podobě předsednictva, v němţ získali společně s lidovci
polovinu z 10 míst, coţ rozhodně neodpovídalo jejich skutečnému vlivu na německé agrární
hnutí v Čechách.258 Ţe se Schöneriáni spíše zdáli být silnějšími, neţ ve skutečnosti byli,
dokládá skutečnost, ţe se o členství ve Svazu německých zemědělců Čech ještě před jeho
oficiálním konstituováním přihlásilo na 7000 zájemců, zatímco Schönererův svaz čítající po
zaloţení 700 členů v uplynulých čtyřech letech nezaznamenal ţádný zásadní rozvoj.259 Přesto
nelze přehlédnout, ţe agrární proud ztělesněný oběma organisacemi kořenil v témţe ideovém
prostředí, jehoţ nedílnou součástí byl důraz na národní uvědomění. Jenom tak bylo moţné,

Stejně jako ostatní putovní učitelé i Richter údajně namísto osvěty zneuţíval své dobře placené místo
k politické agitaci. Egerer Nachrichten 16. 1. 1897
254 Egerer Nachrichten 26. 3. 1898
255 Charakter svazu Richter definoval při jeho zaloţení jako: „Sammlung aller Agrarier auf deutscher Grundlage, unter
Zurückstellung aller politsichen Parteigegensätze, nur zur lebendigen Geltendmachung der allen Landwirten gemeinsamen agrarischen
Forderungen und mit dem Endziel vor dem Auge, die deutschen Landwirte zu einer selbstständigen und achtunggebietenden
Agrarpartei im Volke zu organisieren“. Der deutsche Landwirt 1. 4., 1. 6. 1898
256 Místo pozvaného dr. D. Hahna nakonec jako „korunní svědek“ vznikající organisace figuroval dr. O. Rabe
z Halle a. S. Der deutsche Landwirt 1. 5., 1. 6. 1898
257 HÖBELT, Lothar. Kornblume und Kaiseradler: Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 1882 – 1918. Wien: Verlag
für Geschichte und Politik / München: Oldenbourg, 1993, s. 230.
258 Pro zajištění nadstranickosti organisace měly být v předsednictvu zastoupeny všechny strany německé levice,
přičemţ křesťanští sociálové se údajně pro omezený počet mandátů svého hlasu zřekli.
259 WLADIKA, Michael. Hitlers Vätergeneration: die Ursprünge des Nationalsozialismus in der k. u. k. Monarchie. Wien:
Böhlau, 2005, s. 292. Der deutsche Landwirt 1. 6. 1898
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aby se výbor svazu v červnu 1898 shodl na „křesťansko-germánském základě“ pro přijímání
nových členů.260
Další organisací vzniklou roku 1898 byl Německorakouský selský svaz (Deutschösterreichischer Bauernbund) zaloţený v Budějovicích vydavatelem osvětového listu pro
německý venkov Der Dorfbote Franzem Xaverem Reittererem. Byť tato jednota brzy nabyla
četné členské základny a jako první zájmová strana německých agrárníků pronikla do říšské
rady, nestala se nikdy plošnou organisací německých Čech a tím méně na Chebsku. Výraznější
odezvy se jí krom jiţních Čech a Pošumaví dostalo částečně jen na severu Čech a
v rakouských alpských zemích.261
Třebaţe chebští sedláci nepatřili k pionýrům německého agrárního hnutí v Čechách,
nelze o zemědělské oblasti historického Chebska tvrdit, ţe by s dobovými trendy nedrţela
krok. Jiţ roku 1851 mělo Chebsko svůj vlastní zemědělský spolek, na jehoţ působení
po krátké pause přelomu 70. a 80. let navázal roku 1883 spolek pro chov zvířat (Egerländer
Tierzuchtverein). Ten společně se zemědělským kasinem v Lipoltově (Egerländer politischlandwirtschaftliches Casino Lappitzfeld) představoval „duši agrárního hnutí na Chebsku“, neboť
byl výchozím bodem veškeré svépomoci v oblasti rozvoje, vzdělávání a organisace místních
zemědělců.262 Pro povznesení zemědělského hospodaření byla spolkem roku 1884 zaloţena
plemenná kniha chebského skotu (Egerländer Rotvieh), pravidelně pořádány chovatelské a
pěstitelské výstavy, četné osvětové přednášky a z jeho popudu byla také roku 1891 v Dolnici u
Chebu zřízena chebská zemědělská škola, jejíţ vznik podpořil i pán na Tachově a člen zemské
zemědělské rady Alfred kníţe Windisch-Graetz. Kdyţ se pak závěrem 90. let začalo hovořit o
druţstevních zemědělských skladech, které by rakouským zemědělcům pomohly odpoutat se
od závislosti na velkoobchodnících s obilím, patřili Chebští rovněţ k prvním, kdo se jali
konat.263 Po vzoru obilního skladu v hornobavorském Trostbergu a započatých příprav pro
bílinské skladiště se v Chebu jiţ v lednu 1898 rozhodli oţivit roku 1887 zaloţené společenstvo
pro výkup a prodej zemědělských produktů, jeţ mělo poţádat o udělení koncese pro stavbu

Šestičlenný výbor byl opět rozpůlen mezi liberály a radikály, kteří měli v tomto případě faktickou převahu,
neboť byl předsedou zvolen Hans von Streeruwitz ze Stříbra. Der deutsche Landwirt 16. 6. 1898
261 Na Chebsku se svaz presentoval teprve putovní schůzí v Kunrátově roku 1913. SOA Plzeň, SOkA Cheb,
Fond č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 282, sloţ. Deutschösterreichischer Bauernbund. LINZ, Norbert. Der
Bund der Landwirte in der Ersten Tschechoslowakischen Republik: Struktur und Politik einer deutschen Partei in der
Aufbauphase. München-Wien: Oldenbourg, 1982, s. 18.
262 Festschrift des Egerländer Tierzuchtvereins in Eger anläßlich der Feier seines 25-jährigen Bestandes von 1883 bis 1908. Ed.
Alois John. Eger: 1908, s. 3.
263 Roku 1897 zveřejnil Stefan Richter spis o výstavbě druţstevních skladišť v Německu, na niţ na podzim téhoţ
roku navázaly dvě resoluce o nutnosti výstavby takovýchto skladišť a úpravě principu zásobování rakouské
armády přímo zemědělskými druţstvy. Nejrychleji zareagovali ve východním Podkrušnohoří, kde následujícího
jara vzniklo první druţstvo pro výstavbu skladiště v Bílině (Erste deutsche Lagerhausgenossenschaft für die
politischen Bezirke Dux, Teplitz und Brüx). Der deutsche Landwirt 16. 8. 1898
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skladiště.264 Neboť se jednání protáhla, mohli zástupci chebské společnosti zemědělského
skladiště (Egerländer Lagerhausgesellschaft) ještě před jejím konstituováním navštívit
dokončenou stavbu v Bílině.265 O rok později, v prosinci 1899, byla poblíţ chebského nádraţí
uvedena do provozu velkolepá budova z reţného zdiva o kapacitě 120 vagonů obilí.266
Stejnou měrou jako na modernisaci zemědělského hospodaření se chebský spolek pro
chov zvířat angaţoval také při budování jednotného agrárního hnutí. Roku 1898 se podílel na
zaloţení Svazu německých zemědělců Čech, do jehoţ předsednictva byl zvolen jeho zástupce
a odborník v oblasti agrikultury Heinrich Oehmichen z Okrouhlé. Vzhledem k chebským
poměrům přelomu století nepřekvapí, ţe jeho místo náleţelo do skupiny oněch pěti lidoveckoradikálních členů.267 Postoj spolku a jeho delegáta vůči svazu přesto nebyl shodný
s schöneriány. Od roku 1889 byl součástí centrálního svazu, s nímţ stejně jako s ostatními
Richterem zastupovanými organisacemi během 90. let i později intensivně spolupracoval.268
Důvodem byla motivace hospodářskými zájmy, na něţ se spolek sdruţující jak voliče
pokrokářů, tak nacionálů téměř výlučně soustředil. Jeho politický profil byl výsledkem účelové
spolupráce obou těchto sil a jako takový se spolek stal nejen platformou pro regionální agrární
hnutí, nýbrţ i jedním z pilířů vznikající německé agrární strany v Čechách. Krom dvou
generací pivovarnické rodiny Mayerů na postu předsedy, lze za zosobnění politických proměn
spolku povaţovat „putování“ poslance Josefa Waltera, jenţ v polovině 90. let přestoupil od
pokrokářů k lidovcům, aby následně roku 1901 za podpory schöneriánů uspěl coby nezávislý
selský kandidát a svůj mandát v zemském sněmu nakonec předal „plnokrevnému“ agrárníkovi
Josefu Mayerovi.269
Zemědělské jednoty zaloţené roku 1898 poskytly důleţitý organisační základ, na němţ
měla později vyrůst skutečně samostatná agrární strana. Vytouţenému cíli se hnutí přiblíţilo
v lednu

1902

zřízením

německo-agrárnické

pracovní

komise

(Deutsch-agrarisches

Arbeitskomitte für Böhmen), v níţ zasedli zástupci všech sjednocujících organisací od zemské
zemědělské rady aţ po Schönererův zemědělský svaz. Úkolem bylo vyjasnit si poţadavky
a posice jednotlivých organisací a zainteresovaných politických směrů.270 Dělo se tak
Festschrift des Egerländer Tierzuchtvereins in Eger anläßlich der Feier seines 25-jährigen Bestandes von 1883 bis 1908. Ed.
Alois John. Eger: 1908, s. 29. Der deutsche Landwirt 16. 2. 1898
265 Egerer Zeitung 11. 1. 1899
266 Egerer Zeitung 18. 12. 1899, Der deutsche Landwirt – Landwirtschaftliches Genossenschaftsblatt für Deutschböhmen 16. 6.
1900
267 Der deutsche Landwirt 1. 6. 1898
268 Krom zmíněných svazů spolek podporoval činnost téţ roku 1898 zaloţeného svazu zemědělských druţstev
(Central-Verband der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften Böhmens), jehoţ členem byla i chebská
společnost zemědělského skladiště. K jeho vzniku: Der deutsche Landwirt – Landwirtschaftliches Genossenschaftsblatt für
Deutschböhmen 1. 8. 1898
269 Spolek, jehoţ členem Walter byl, jej po celou dobu nominoval jako svého kandidáta.
270 Za Chebsko opět H. Oehmichen. Der deutsche Landwirt 1. 2., 16. 3. 1902
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prostřednictvím putovních sjezdů v různých oblastech Čech, na nichţ byl zprostředkováván
kontakt místních organisací s politickými zástupci a centrálními jednotami.
Nakonec však trvalo celé tři roky, neţ komise na jaře roku 1905 zveřejnila výzvu
k zaloţení německé agrární strany v Čechách (Deutsche Agrarpartei in Böhmen), v níţ byl
nastíněn programový rámec strany vycházející z resolucí přijatých na selských sjezdech
v uplynulých letech a programu Hohenblumovy centrály.271 Odmítaje jak velkokapitalistický
princip svobodného obchodu, tak socialistický světonázor stanovila strana za základ svého
reformistického úsilí směřovaného ve prospěch veškerého lidu „statek a půdu“, jejichţ rozvíjení
a obhospodařování v rámci samostatných hospodářství je jedinečným garantem hospodářské a
sociální rovnováhy společnosti.272 Zcela v intencích tehdejší středostavovské politiky bylo
vzkvétající zemědělství označeno za podmínku úspěšného rozvoje řemesel, ţivností, průmyslu
i obchodu a současně za cestu k vyřešení sociální otázky prostřednictvím rozšiřujícího se
zdravého středního stavu sjednocujícího v sobě kapitál i práci. To vše na „přísně národním
základě“.273 Po vlastním zaloţení strany 7. dubna 1905 v Praze, kde byli do čela výkonného
výboru zvoleni Franz Peschka, předseda zemědělského centrálního svazu Hans Kreisl a bývalý
schönerián Theodor Zuleger, mělo při opětovném otevření zemského sněmu dojít ke
konstituování poslaneckého klubu.274 Síla nové strany byla díky širokému rozkročení
politickým spektrem nečekaná. V českém zemském sněmu získala naráz 17 mandátů a o rok
později, nahradivši Peschkovu čtyřčlennou selskou stranu, vznikl i v říšské radě klub osmi
agrárnických poslanců.275 Významný potenciál německé agrární strany se ovšem plně rozvinul
teprve po volbách roku 1907, v nichţ se agrárníci stali se stejným počtem mandátů jako
němečtí sociální demokraté nejsilnější politickou stranou v Čechách, přičemţ součástí zájmové
parlamentní frakce přesahující o dva hlasy absolutní většinu říšské rady.276
Vliv agrárního hnutí se samozřejmě neprojevoval pouze v oblasti hospodářství
a hospodářské politiky. Díky modernistickým tendencím usilujícím o zachycení vytrácejícího
se národního lidového svérázu našlo „procitnutí“ selského stavu na přelomu století
celospolečenskou odezvu. Chebský rolník a jeho tradice se stali objektem vlastivědného

Vliv této organisace na agrární hnutí a jeho program spočíval v úspěších dosaţených na poli hospodářské
politiky, jako např. odstranění termínového obchodu s obilím, zákaz dovozu rumunských vepřů a argentinského
masa či jmenování předsedy centrály hraběte Buquoye ministrem zemědělství. Der deutsche Landwirt 16. 1. 1905
272 V německém originále „Grund und Boden“.
273 Vzhledem k tomu, ţe se na venkově všeobecně stíral rozdíl mezi drobným zemědělcem a řemeslníkem, počítal
program výslovně téţ s podporou ţivnostenstva. Der deutsche Landwirt 1. 4. 1905
274 Der deutsche Landwirt 16. 4. 1905
275 Roku 1901 konstituovaná Deutsche Bauernpartei byla první agrárnickou stranou českých Němců v říšské
radě. Der deutsche Landwirt 16. 4. 1906
276 HÖBELT, Lothar. Kornblume und Kaiseradler: Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 1882 – 1918. Wien: Verlag
für Geschichte und Politik / München: Oldenbourg, 1993, s. 239.
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bádání stejně jako nedílnou součástí naprosté většiny společenských událostí.277 Ze strany
zemědělců byl veřejný zájem o jejich stav vyuţíván k presentaci výsledků vlastní činnosti jako
v případě zemědělských výstav spojených s doţínkovou slavností patrona města Chebu
svatého Vincence.278
Skutečným svátkem chebských agrárníků byla velká zemědělská a lesnická výstava
uspořádaná na chebské „Brühlwiese“ ve dnech 11. aţ 15. června 1903, jeţ byla první svého
rozměru v německých Čechách. Prestiţ výstavě zahrnující všechny oblasti agrikultury, lesního
hospodářství a myslivosti propůjčily přední osobnosti agrárního hnutí v Čechách a četní
návštěvníci a vystavovatelé z řad vysoké aristokracie. Vedle rakouských a říšskoněmeckých
výrobců zemědělských strojů, mnohých druţstev a spolků se zde presentovala tachovská
doména Alfreda Windisch-Graetze, nostická panství na Falknovsku a velkostatky hraběte
Wolkensteina ve Vildštejně a Franze Josefa Zedtwitze v Schönbachu u Aše. Předsedou
výstavní komise Heinrichem Oehmichenem deklarované nutnosti zainteresovat do agrárního
hnutí především velkostatkáře bylo učiněno zadost i ve funkci protektora výstavy, jíţ se ujal
budoucí ministr zemědělství hrabě Ferdinand von Buquoy.279 Velkolepě pojatá událost ovšem
překvapí svým moderním pojetím, díky němuţ neměla být pouze ukázkou a pobídkou
soudobému zemědělství, nýbrţ i zprostředkováním kontaktu mezi producentem a
spotřebitelem.280
Právě ve smyslu spolupráce agrárníků s veškerým venkovským obyvatelstvem měly
působit na Chebsku od roku 1907 zřizované agrárnické mládeţnické organisace (Deutschagrarische Jungmannschaft), jeţ se záměrně otevíraly všem, kdo „ţijí a pracují mezi rolníky“.281
Prostřednictvím knihoven, schůzí, přednášek, exkursí a společenských událostí měly tyto
skupiny dovzdělávat v zemědělství zaměstnanou veřejnost a pozvednout stavovské a národní
povědomí německého venkova Čech.282 Praktickým účelem nebylo jen udrţení mladých lidí na
venkově, zajišťujících síly pro udrţení hospodářství, ale především výchova politicky
uvědomělého dorostu.
Směrodatná byla v tomto směru činnost Aloise Johna a jeho vlastivědné skupiny okolo časopisu Unser Egerland
vycházejícího od roku 1897 jako orgán Spolku pro chebský národopis (Verein für egerländer Volkskunde) a
právě A. John byl roku 1908 pověřen sestavením pamětního spisu u příleţitosti 25 výročí vzniku chebského
spolku pro chov zvířat.
278 První výstavu u této příleţitosti uspořádal spolek pro chov zvířat roku 1890. Egerer Zeitung 3. 9. 1890;
K historii slavnosti: KNETLOVÁ, Hana. O svatém Vincentovi, chebském procesí a Hruškové neděli. In: Sborník Muzea
Karlovarského kraje 20 (2012). Cheb: Muzeum Cheb, 2012, s. 29 – 52.
279 Výstavní komise za protektora původně navrhovala předsedu panské sněmovny Alfreda Windisch-Graetze,
od čehoţ následně upustila kvůli jeho postoji při sněmovní diskusi o termínových obchodech s obilím, aby se tak
vyhnula výtkám ze strany schöneriánů. SOA Plzeň, SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 28,
sloţ. č. 42 pres. 1903, 5. 3. 1903.
280 Egerer Zeitung 13., 15. a 17. 6. 1903
281 Egerer Zeitung 10. 10. 1907
282 SOA Plzeň, SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 285, sloţ. E221.
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Politické proměny let 1905 – 1907
Kdyţ se svobodný pán Gautsch von Frankenthurn stal posledního dne roku 1904
podruhé ministerským předsedou, čekaly na něj tytéţ problémy jako po Badeniho pádu v roce
1897 – bezvýsledná jednání o rakousko-uherském vyrovnání, říšská rada zablokovaná
poslaneckou obstrukcí a stále se vyostřující česko-německý národnostní spor. Přestoţe
Gautschovo poslání pokračovat „diplomatičtěji a méně impulsivně“ v politice svého předchůdce
v dohledné době na rakouské politické scéně nepředpokládalo ţádný zásadní zvrat,
napomohly k jejímu rozpohybování záhy nečekané změny mezinárodní situace.283 Byly to
předně zprávy o ruské revoluci šířící se Rakouskem od druhé poloviny ledna, jeţ přispěly
k proměně politické nálady, díky níţ jak Češi v říšské radě, tak Němci v českém zemském
sněmu upustili od obstrukční taktiky a na pořad dne se pod rostoucím tlakem sociální
demokracie dostalo staronové téma volebního práva.
Změně volebního systému diskutované jiţ v 90. letech se od jara roku 1905 opět
věnovali členové českého zemského sněmu, jejichţ neoficiální jednání směřovala k záměru
rozšířit poslanecké řady po vzoru Badeniho reformy z roku 1896 o zástupce všeobecné kurie.
Kdyţ se však informace o tomto „podvodu s volebním právem“ dostaly prostřednictvím Národních
listů na veřejnost, spustila sociální demokracie proti vládě a jejím „pomahačům Baerenreitherům,
Eppingerům a spol.“ vlnu kritiky a výhruţek.
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Organisovanou podobu jim dal společný česko-

německý sjezd 23. července v Praze, na němţ sociální demokraté princip rozšíření volebního
práva zachovávající kuriový systém coby „znásilnění nemajetných vrstev“ resolutně odsoudili a
vyzvali veškerý lid obou českých národů k maximálnímu nasazení v boji za všeobecné rovné
hlasovací právo, který měl být veden bez ohledu na vynaloţené úsilí a oběti. Slovy Antona
Schäfera z Liberce: „následující týdny a měsíce měly patřit boji“, v němţ se dělnické masy nesměly
bát uţít „argumentů ulice“.285 Zatímco byly připravovány protesty směřované k podzimnímu
znovuotevření zemského sněmu, přišel od východu další zásadní podnět, který boj za rovné
volební právo přesunul na celoříšskou úroveň. Krise rakousko-uherského dualismu způsobená
únorovým vítězstvím secesionistické strany Ference Kossutha v uherském parlamentu totiţ
donutila zalitavského ministra vnitra Kristoffyho, aby maďarským nacionalistům pohrozil
oktrojem rovného hlasovacího práva, jímţ by byl učiněn konec dominantnímu vlivu
uherských magnátů na politiku této mnohonárodnostní země. Byť k tomu nakonec
v samotných Uhrách aţ do rozpadu soustátí nemělo dojít, byla jiţ Pandořina skříňka otevřena,

URBAN, Otto. Česká společnost 1848 – 1918. Praha: Svoboda, 1982, s. 518.
Volkswille 5. 5. 1905
285 Volkswille 28. 7. 1905
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neboť nemusela snad „vláda rakouského císaře činit totéţ, co činila vláda uherského krále?“286
V odhodlání brát se o hlas ve volbách všemi prostředky rakouské sociální demokraty nechtěně
podpořil sám ministerský předseda Gautsch, o němţ se proslechlo, ţe na srpnové ministerské
radě v Ischlu vetoval zavedení rovného volebního práva v Uhrách, zač si vyslouţil cejch
„nepřítele lidu“.287 Tím získal boj za volební právo konkrétního nepřítele, proti němuţ se nyní
mohly obracet bezpočetné protesty a demonstrace.
V takto napjaté době učinilo překvapující tah několik liberálních poslanců, kteří ve
snaze nepřenechat iniciativu socialistům vyuţili koncem září hned prvního jednání říšské rady
k rozpoutání velké debaty o volební reformě, na jejímţ konci byl nadpoloviční většinou
parlamentu odhlasován poţadavek zavedení demokratického volebního práva. O měsíc
později bylo zveřejněno císařské pověření vládě provést volební reformu, jejíţ zásady Gautsch
nastínil na jednání parlamentu 28. listopadu 1905, kde také slíbil předloţit nejpozději v únoru
následujícího roku konkrétní návrh.288 Ačkoliv vláda v tomto okamţiku ještě nepomýšlela na
princip prostého sčítání hlasů, byla cesta k volební reformě prolomena. K rozhodujícímu
obratu dospěli v otázce voleb také poslanci moravského sněmu, kteří o týden dříve přijali
známý moravský pakt, jehoţ podstatnou součástí bylo zavedení všeobecné volební kurie.
Naopak zcela bez výsledků zůstala podzimní jednání v Praze, kde byl předloţený vládní návrh
na rozšíření volebního práva předán patřičnému výboru, aby nakonec po odmítnutí několika
pozměňovacích návrhů z české i německé strany zůstal nevyřízen.289
Podobné ztroskotání ovšem hrozilo i Gautschově reformnímu návrhu předloţenému
říšské radě 23. února 1906, který okamţitě narazil na neshody ohledně národního rozloţení
mandátů a nezlomný odpor panské sněmovny, jeţ dle Gautschových představ měla přijít o
svůj „panský“ charakter. Přestoţe se pro tento problém nakonec nalezlo řešení v principu
„numerus clausus“ a návrh tak měl vyhlídku na průchod senátem, zůstávala reforma
zablokována společným nesouhlasem velkostatkářů a polského klubu. Teprve aţ demise
Konrada zu Hohenlohe-Schillingsfürsta, jenţ Gautsche v květnu vystřídal na postu
ministerského předsedy, uvolnila strnulý stav jednání, která se pod hrozbou masových stávek
na podzim konečně dobrala kompromisního výsledku v podobě pevného rozdělení mandátů
STRAUSS, Emil. Von Hainfeld bis zum Weltkrieg: Geschichte der deutschen Sozialdemokratie Böhmens, zweiter Band (1889
– 1914). Prag: Verlag des Parteivorstandes der DSAP, 1926, s. 127.
287 Arbeiter-Zeitung 23. 9. 1905
288 RUMPLER, Helmut. Parlament und Regierung Cisleithaniens 1867 bis 1914. In: Die Habsburgermonarchie 1848 –
1918. sv. VII/1: Verfassungsrecht, Verfassungswirklichkeit, Zentrale Repräsentativkörperschaften. Edd.
Rumpler, Helmut. a Peter Urbanitsch. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000, s.
876.
289 URBAN, Otto. Der böhmische Landtag. In: Die Habsburgermonarchie 1848 – 1918. sv. VII/2: Die regionalen
Repräsentativkörperschaften. Edd. Rumpler, Helmut. a Peter Urbanitsch. Wien: Verlag der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, 2000, s. 2050.
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na jednotlivé země a jejich národy. Poslední úprava počítala s celkem 516 křesly, z nichţ mělo
259 připadnout Slovanům, 233 Němcům a 24 Italům a Rumunům. Čechám náleţelo 130
mandátů v předpokládaném poměru 75 českých ku 55 německým.290 Tím byla odstraněna
poslední překáţka, aby novela ústavy mohla projít parlamentem a 26. ledna 1907 získat
císařskou sankci.291 Neboť však bylo jiţ od října téměř jisté, ţe se tak stane, zapadlo vyhlášení
dotyčných zákonů v proudu předvolebních příprav, na něţ po vyhlášení květnových termínů
voleb navázal v Rakousku doposud nevídaný předvolební boj.

Chebský rok
Město Cheb vstupovalo do nového roku 1905 ve znamení blíţících se obecních voleb
pořádaných mezi 9. a 12. lednem 1905, jeţ, jak se mělo ukázat, byly stvrzením doznívající
nacionalistické vlny přelomu století. Radikálnímu městskému zastupitelstvu tentokrát vyhlásili
boj liberálové společně s dalšími oposičními silami z řad místních lidovců a křesťanských
sociálů, pročeţ se na kandidátce sestavené spolkem majitelů domů a měšťanským volebním
výborem objevili po boku Georga Gschihaye a Ing. Siegla téţ Anton Utschik či chebský
arciděkan monsignor P. Johann Schuh.292 Zpochybnivši výlučné němectví a politickou
příslušnost chebských schöneriánů, kterým jejich vůdce v létě „výsměšně pohodil své čestné občanství
pod nohy“, pustila se oposice do ofensivní kampaně a vyzvala obyvatele města, aby dokázali, zda
se „stále ještě brodí baţinou okolo Rosenau“ a zda opravdu „nenávratně propadli bludičce Schönererovi“.
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Hlavní útoky byly směřovány na neutěšený stav městského rozpočtu, roku 1904 uskutečněný
prodej chebských majetků ve Františkových Lázních a nejrůznější přešlapy vládnoucí strany,
která se výpadům nepřátelské „Misch-Masch-Partei“ bránila víceméně jen v ideologické rovině.294
Výsledkem byl velmi vyrovnaný souboj, jenţ skončil vítězstvím nacionálů ve třetím a druhém
tělese. První těleso naopak ovládla oposice, jeţ s dalšími čtyřmi mandáty ve druhém získala
celkem 16 z 36 zastupitelských křesel.295 Byť liberálové ještě před konstituováním nového
zastupitelstva kvůli machinacím při výběru náhradníka o jeden mandát přišli, nebylo díky jejich
RUMPLER, Helmut. Parlament und Regierung Cisleithaniens 1867 bis 1914. In: Die Habsburgermonarchie 1848 –
1918. sv. VII/1: Verfassungsrecht, Verfassungswirklichkeit, Zentrale Repräsentativkörperschaften. Edd.
Rumpler, Helmut. a Peter Urbanitsch. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000, s.
880.
291 Zákony č. 15 – 17 ř. z. z 26. 1. 1907
292 Egerer Zeitung 4. 1. 1905
293 Egerer Zeitung 24. 12. 1904
294 Radikálům byla předhazována nehospodárnost odráţející se především v prodeji lázeňských zařízení ve
Františkových Lázních, který radikálové koncem 90. let údajně zmařili, aby jej po nákladných investicích nakonec
sami provedli. Podle radikálů prodej roku 1898 zmařila stará garnitura svými poţadavky. Egerer Nachrichten 4., 7. a
11. 1. 1905
295 Za velké voličské účasti (63,7% v III., 86% ve II. a 74,7% v I. tělese) zvítězili radikálové velmi těsně. Oproti
III. tělesu, kde jejich náskok činil přibliţně 180 hlasů, byl výsledek v II. tělese co do počtu hlasů velmi vyrovnaný.
Oběma stranami kandidováni a zvoleni byli starosta Gschier a špeditér Franz Pichler. Gemeinde-Amtsblatt der Stadt
Eger Z. 1, 2 leden 1905
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úspěchu dále moţno přehlíţet, ţe se postoj chebské veřejnosti k schöneriánům a jejich
politické práci proměnil.
Shodně vyplynul březnový pokus radikálů vyburcovat chebskou společnost
k protestům proti zamítavému rozsudku vídeňského správního soudu ve věci stíţnosti
chebského okresního zastupitelstva na český zemský výbor, který mu v létě roku 1903 nařídil
přijmout české podání jisté Marie Richterové z Chotěboře s odůvodněním, ţe je čeština na
Chebsku jazykem v zemi běţným. Poškozování „zvláštního státoprávního postavení Chebska“ však
19. března do Chebu přilákalo pouhých 160, většinou mladých muţů, kteří se po krátkém
průvodu od městské tělocvičny k radnici, nechali přimět k rozchodu slovy starosty Gschiera,
jenţ oznámil, ţe řešení této záleţitosti je třeba přenechat okresnímu zastupitelstvu.296
Zastupitelé se rozhodnutím zabývali na mimořádné schůzi 29. března, kde se usnesli podat
proti „nebezpečnému“ judikátu stíţnost říšskému soudu a svolat do Chebu za účelem porady a
přijetí jednotného stanoviska všechny zástupce německých okresních zastupitelstev
v Čechách.297
Na pozvání reagovalo na 40 okresů vysláním více neţ 120 delegátů, s nimiţ do Chebu
16. dubna dorazili také někteří starostové a poslanci. Po úvodním referátu Josefa Karga, jenţ
rozhodnutí soudu označil za chybnou interpretaci ústavy vedoucí de facto k resultátu, ţe
všechny jazyky rakouských národů jsou v celém Předlitavsku běţné, následovaly proslovy
poslanců Reinigera a Ira věnované nezaniklým státoprávním výsadám historického Chebska,
načeţ byla delegáty před šesti sty posluchači přijata resoluce z pera ašského starosty Emila
Schindlera, v níţ shromáţdění vyjádřilo rozhořčení všech Němců Rakouska nad rozhodnutím
českého zemského výboru, které nezle vnímat jinak neţ jako nacionálně-politický výpad
Čechů do historicky ryze německého a kdysi říšského Chebska.298 Osm let po slavném
německém táboru lidu se město Cheb, tentokrát téměř nenápadně, stalo opět na jeden den
centrem národní politiky českých Němců. Přestoţe myšlenka zůstala stejnou, nabízela tato
událost bez ohledu na její rozměr oproti roku 1897 docela odlišný pohled. Především byla
jednoznačně omezena na rakouské země, jejichţ státní integritu řečníci nejenţe
nezpochybňovali, ba z ní dokonce vycházeli, kdyţ se opakovaně obraceli na německý národ
v Rakousku a jeho práva vycházející z rakouského právního řádu. Přestoţe i iniciátoři, rada
Karg a starosta Gschier, byli titíţ a poslanců do Chebu nedorazilo o nic méně neţ kdysi,

Zpráva o průběhu demonstrace praţskému místodrţitelství SOA Plzeň, SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní
úřad Cheb, kart. č. 29, sloţ. č. 52 pres. 1905, 20. 3. 1905.
297 Zpráva o průběhu zasedání okr. zastupitelstva praţskému místodrţitelství SOA Plzeň, SOkA Cheb, Fond č.
437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 29, sloţ. č. 61 pres. 1905, 31. 3. 1905.
298 Oficiální název zněl Deutsch-böhmischer Bezirksvertretungstag SOA Plzeň, SOkA Cheb, Fond č. 437,
Okresní úřad Cheb, kart. č. 29, sloţ. č. 86 pres. 1905, 16. 4. 1905.
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nebylo tentokrát po Schönererovi a jeho extravagantním bouřliváctví vidu ani slechu –
shromáţdění scházely extrémy. Během uplynulých let se totiţ více či méně vyhrocený
nacionalismus stal nedílnou součástí programů všech politických stran, pročeţ Schönererova
politika ztratila své kouzlo. V době kdy se do všeobecného povědomí stále naléhavěji vtíraly
konkrétní praktické problémy, nezbývalo neţ se přeorientovat na reálnou politiku. Mezi
všeněmci tento krok učinil jako první K. H. Wolf se svými „východními Němci“ a chebští
radikálové se nyní pouštěli na cestu reálné politiky způsobem „schönerianismu“ bez
Schönerera.
Ve vývoji politické krajiny historického Chebska se symbolický předěl roku 1905
odráţí v úmrtí několika významných činitelů, které lze s jistou mírou nadsázky povaţovat za
zosobnění doznívající éry rakouské politiky konce století. O druhé adventní neděli 1904 zesnul
ve Vídni Zdenko Schücker, typický zástupce druhé generace německých liberálů bojujících
pod standardou pokroku a národního uvědomění proti svým předchůdcům z řad gründerů
Schmerlingovy éry, kteří se na konci století v roli jejich dědiců sami dostali pod palbu sociálně
reformistických a antisemitských nacionálů. Po tři desítky let patřil renomovaný chebský
advokát a poslanec Zdenko Schücker k předním osobnostem města a regionu, aţ jej roku 1898
smetla štvavá schöneriánská kampaň.299 Druhým muţem spojeným s pozdní liberální érou byl
Johann Mayer, zaslouţilý chebský měšťan a budovatel zemědělských organisací na Chebsku,
jenţ byl 29. března 1905 nalezen mrtev na jedné z luk poblíţ svého statku v Dolnici u
Chebu.300 Svému nejstaršímu synu Josefovi přenechal s rodinným pivovarem a hospodářstvím
především cenný fundus, na němţ se pod synovým vedením mohlo úspěšně rozvíjet moderní
agrárnické hnutí.301
Třetí postavou odcházející z chebské politické scény byl Ernst Bareuther, v jehoţ
osobě radikálové v srpnu 1905 skutečně ztratili svého „vůdce, přítele a poradce“.302 Ernst
Bareuther byl úkazem, jenţ na Chebsku neměl srovnání. Během čtyřicetileté poslanecké
kariéry se z oblasti liberalismu probojoval aţ do nejzazšího cípu německé levice –
Schönererovy strany, jejímţ neochvějným zastáncem a důleţitým garantem od konce 90. let aţ
do své smrti byl. Právě v jeho působení je nutno hledat spojitost místní politické tradice
poslední třetiny 19. století se zdánlivě nepochopitelným úspěchem schöneriánů na Chebsku.
Vzhledem k aktivní úloze v hnutí „Los von Rom“ rozhodně nepřekvapí, ţe se Bareutherův

Nekrolog otištěn v Egerer Zeitung 5. 12. 1905
Egerer Zeitung 1. 4. 1905
301 V říjnu 1904 byl Mayer vyznamenán zlatým kříţem za zásluhy v oblasti zemědělství, díky čemuţ se ve spisech
okresního hejtmanství dochovaly cenné biografické údaje. SOA Plzeň, SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad
Cheb, kart. č. 30, sloţ. č. 205 pres. 1904, 20. 10. 1904.
302 Egerer Nachrichten 19. 8. 1905
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pohřeb v rodné Aši 21. srpna 1905 proměnil v manifest ryzího němectví, během nějţ
Schönerer před shromáţděnými poslanci, místními honoracemi, mnoha zástupci buršáckých a
jiných spolků pronesl slova, jeţ rovnou měrou platila jeho vlastní straně bez Bareuthera:
„Na leckterém německém hřbitově není pochováno tolik němectví, kolik v tomto jednom hrobě!“303
Jaké oblibě se strana v nejzápadnější oblasti českých zemí bez své stálice těšila, měly
ukázat nadcházející doplňovací volby do městské kurie okresů Cheb a Aš. Na první zářijové
schůzi volebního výboru sloţeného ze starostů dotčených měst byl za vhodného Bareutherova
nástupce vybrán ašský starosta hlásící se k Wolfově linii všeněmeckého hnutí Emil Schindler a
současně odmítnuta kandidatura ţandovského lékaře dr. Edmunda Jägera, údajně neznalého
místních poměrů.304 Jiţ počátkem října musel výbor své stanovisko kvůli Schindlerově
odmítnutí přehodnotit a namísto doporučení pouze zveřejnil seznam čtyř ohlášených
kandidátů. 30. října se ve volebním boji měli utkat vrchní dráţní inspektor Heinrich Blüthgen
z Chebu za nezávislé, dr. Jäger za schöneriány, dr. Reiniger za lidovce a českolipský advokát
dr. Hans Trost za svobodné všeněmce.305 Ačkoliv předvolebnímu klání nebyly dopřány více
neţ tři týdny, rozvinuli uchazeči o mandát v říšské radě čilou agitaci, které nechyběly zvraty.
Deset dní před volbami nahradili lidovci Heinricha Reinigera chebským advokátem
dr. Utschikem, za nějţ se okamţitě postavili liberálové zůstávající doposud zcela stranou, a
týden před volbami se o slovo přihlásil ještě Luegerův kandidát dr. Anton Frey z Vídně.306 Jak
bylo od počátku zřejmé, leţelo těţiště předvolebního hnutí v ašském okrese, kde se také aţ do
úplného závěru měsíce odbývaly veškeré předvolební schůze. Krom předpokládaného souboje
mezi schöneriány a svobodnými všeněmci, jenţ byl za sedmdesátiprocentní volební účasti
sveden v Aši, byl výsledek nečekaně pestrý. Fakticky pouze chebský nezávislý kandidát
Blüthgen nikde neuspěl a zatímco se v Aši, Roßbachu a Chebu rozhodovalo, která
z všeněmeckých stran je tou správnější, obhájili své barvy ve Františkových Lázních a Hazlově
lidovci a křesťanští sociálové.307 Druhé kolo volby uspořádané 3. listopadu nakonec sice dalo
zapravdu chebským schöneriánům, ovšem s vědomím, ţe se při rozdílu pouhých 142 hlasů
jedná spíše o kompromis neţ vítězství.308 V souladu s tím se schöneriáni ani nepokoušeli o zisk

Egerer Nachrichten 23. 8. 1905
Egerer Zeitung 20. 9. 1905
305 Egerer Zeitung 7. 10. 1905
306 Na stránkách Egerer Zeitung se na Utschikovu obranu objevila pozoruhodná argumentace, podle níţ nebylo
moţno volit svobodné všeněmce pro jejich skandály, křesťanské sociály kvůli tmářství a schöneriány proto, ţe
českým Němců škodí upíráním moţnost učit se češtině (sic!), kvůli čemuţ jsou celé německé Čechy zaplaveny
českými úředníky. Egerer Zeitung 23. a 28. 10. 1905; Reichspost 27. 10. 1905
307 Z celkových 3426 voličů hlasovalo 1887 následovně: E. Jäger 838 hl., H. Trost 688 hl., A. Utschik 191 hl., A.
Frey 139 hl. a H. Blüthgen 6 hl. Egerer Nachrichten 1. 11. 1905
308 Druhého kola se zúčastnilo 2133 voličů, z nichţ 1132 hlasovalo pro E. Jägera a 990 pro H. Trosta. Egerer
Nachrichten 3. 11. 1905
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Bareutherova ašského mandátu v zemském sněmu, který 31. ledna 1906 bez boje přejal jiţ
jako ašský advokát Hans Trost.309
Třebaţe se s Bareutherovým nástupcem počítalo jen na jeden rok zbývající do konce
volebního období, stal se dr. Jäger součástí parlamentu, jehoţ úkolem bylo učinit historickou
změnu ústavy. V den prvního kola chebských voleb zveřejnil car Nikolaj II. svůj manifest
uvádějící ruské samoděrţaví na dráhu ústavního státu se zákonodárným sborem voleným
na základě všeobecného hlasovacího práva, a zatímco Edmund Jäger 28. listopadu skládal
v říšské radě svůj poslanecký slib, demonstrovali po celém Rakousku statisíce občanů
za totéţ.310

Na cestě k lidovému parlamentu
Všeobecné a rovné volební právo bylo od 80. let 19. století neoddělitelnou součástí
všech programů sociální demokracie a v určitých obdobích jej pro rakouské zákonodárné
sbory z různých důvodů vyţadovaly také některé další politické strany. V Čechách mělo
uplatnění tohoto poţadavku hned několikerý význam. V první řadě v něm mladoliberální a
radikální směry jak českého, tak německého národního tábora spatřovaly nástroj ke zlomení
výsadního postavení staroliberálního establishmentu. Do první poloviny 90. let tak princip
rovného volebního práva hájili i němečtí nacionálové včetně Schönerera, kteří tuto cestu
následně opustili, neboť neodpovídala jejich představám o rozloţení národních sil
v Rakousku. Právě kvůli obavám ze slavisace německých oblastí země se hnutí za volební
reformu nemohlo plně rozvinout ani na Chebsku, kde bylo nadále vnímáno jako
sociálnědemokratické politické téma překryté aktuálnějšími otázkami nacionálního boje.
Roku 1898 uspořádali v Chebu sociální demokraté u příleţitosti padesátiletého výročí
13. března 1848 schůzi, na níţ Leo Verkauf zhodnotil neutěšenou situaci rakouského
proletariátu, jenţ si od dob předbřeznových polepšil pouze tím, ţe namísto rozbíjení továrních
strojů můţe proti své bídě bojovat úsilím o získání politické moci. Shromáţděné proto pobídl,
aby se u kaţdé příleţitosti brali za všeobecné, rovné a tajné volební právo jako způsob jejího
dosaţení.311 Chebský spolek Vorwärts zareagoval v květnu písemnou výzvou městskému
zastupitelstvu, od něhoţ poţadoval vypracování resoluce za zavedení rovného hlasovacího
práva pro všechny samosprávné a zákonodárné sbory. Městská rada na svém jednání
Egerer Zeitung 1. 2. 1906
Znění manifestu např. VRBA, Rudolf. Die Revolution in Russland: Statistische und sozial-politische Studien. Bd. 1. Prag:
1906, s. 180.; Stenografické protokoly XVII. zasedání poslanecké sněmovny říšské rady, 356. jednání
28. listopadu 1905, s. 32398.
311 Egerer Zeitung 16. 3. 1898; Dle rozhodnutí chebské okresní konference z února 1898 měl být poţadavek
rovného volebního práva zahrnut do programu jednání všech v budoucnu organisovaných schůzí a lidových
shromáţdění. Arbeiter-Presse 20. 2. 1898
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26. května ovšem takticky rozhodla přenechat vyřízení ţádosti chystanému libereckému sjezdu
zástupců německých měst v Čechách.312 Na setkání uspořádaném za účelem obrany národního
charakteru německých měst v této oblasti samozřejmě ţádného výsledku dosaţeno nebylo a
sociální demokraté si i nadále museli vystačit s jim dostupnými prostředky veřejných
shromáţdění a parlamentního zastoupení. V následujících letech bylo téma volební reformy
ještě více upozaděno vyhroceným konkurenčním bojem se Steinovým nacionalistickým
dělnickým hnutím a oţiveno teprve ve spojitosti s negativními hospodářskými dopady
neutuchající parlamentní krise. K nefunkčnímu stroji, jenţ si zaslouţí vyměnit za nový,
moderním poměrů odpovídající mechanismus, přirovnal rakouský parlament v září 1899
Viktor Adler poté, co všemi novinami proběhly zprávy o krvavé střelbě při kraslických
demonstracích proti zvyšování daní pomocí nenáviděného §14, a kdyţ byla o rok později kvůli
neoblomné české obstrukci rozpuštěna říšská rada, zveřejnili všichni sociálnědemokratičtí
poslanci spolu s celoříšským vedením strany manifest, v němţ odsoudili všechny „privilegované
šovinisty“ za smrt rakouského konstitucionalismu a všeobecné, rovné a přímé hlasovací právo
označili za jedinou moţnost záchrany rakouského státu před úplným rozkladem.313 Navzdory
veškerému sociálnědemokratickému úsilí patřily chebské volby přelomu let 1900/1901 právě
německonacionálním šovinistům, kteří o zdejší mandát v říšské radě připravili i neúnavného
84

zastánce rovného volebního práva Lea Verkaufa.
Více pozornosti reformnímu boji obstarali sociální demokraté na Chebsku teprve na
podzim roku 1905 svými protesty proti premiéru Gautschovi a vládou navrţené reformě
volebního systému českého zemského sněmu. Krátce před chystaným znovuotevřením
sněmovních jednání se podobně jako v celých Čechách i na titulní straně falknovské Volkswille
objevila výzva burcující všechny „vykořisťované, vydělené, opovrhované a tupené“ dělníky a soudruhy,
aby vládě a zemskému sněmu zamýšlejícímu „upevnit ostudné bezpráví kuriového systému“ dali
masovými
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sociálnědemokratické shromáţdění svoláno na odpoledne 8. října s jediným programovým
bodem: „Gautschův atentát na volební reformu“.314 Přes obvyklou novinářskou snahu přikrášlit
politické události vysokými počty účastníků však tehdy podle přítomného okresního komisaře
dr. von Sternecka v sále chebské střelnice hovořil karlovarský redaktor Oswald Hillebrand jen
k asi 400 osob, z nichţ ne všichni patřili ke stoupencům sociální demokracie.315 Na rozdíl
od pozvaných poslanců Ira, Steina, Waltera a Hofera, z nichţ pouze poslední omluvil svou
Egerer Zeitung 28. 5. 1898
Volkswille 9. 9. 1899 a 30. 6. 1900
314 Volkswille 6. 10. 1905
315 Volkswille 13. 10. 1905 uvádí 800 účastníků. SOA Plzeň, SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č.
29, sloţ. č. 241 pres. 1905, 21. 11. 1905.
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nepřítomnost, dorazili na schůzi zástupci místních pokrokářů, kteří k průběhu shromáţdění
na stránkách Egerer Zeitung bez emocí dodali, ţe pokud jejich strana v září jednomyslně
nehlasovala pro pilnost návrhu na zavedení demokratického volebního práva, stalo se tak
pouze z podstatných důvodů národní autonomie, jejíţ úprava je podmínkou rovného
volebního práva.316 Skutečný rozruch v Chebu zajistily aţ vzrušující zprávy o praţské „krvavé
neděli“, z jejichţ popudu místní veřejnost 6. listopadu napjatě očekávala velkou pouliční
demonstraci stavebních dělníků, o níţ se proslýchalo, ţe by se měla obrátit proti staviteli Karlu
Haberzettlovi zaměstnávajícímu namísto zdejších saské zedníky. Ke zklamání mnohých
zvědavců se však ţádná demonstrace nekonala.317 Navzdory představám o bouřlivém listopadu
1905, v jehoţ průběhu sociálnědemokratičtí řečníci ve všech větších městech německých Čech
„promlouvali k desetitisícům“, se v Chebu a jeho okolí během následujících dvou měsíců ţádné
manifestace pod širým nebem neuskutečnily.318 Výjimku nepředstavoval ani 28. listopad, na
jehoţ předvečer do Chebu spolek Vorwärts opět pozval Oswalda Hillebranda, aby v restauraci
Frankenthal před 500 posluchači, jeţ komisař Sterneck označil za „úhrn všech přívrţenců sociální
demokracie v Chebu“, promluvil o ruské revoluci a poţadavku rovného volebního práva
v Rakousku.319 Následujícího dne v okrese panovaly zcela běţné poměry, nenarušené ani
původně plánovanou stávkou v závodě na výrobu bicyklů Premier, jehoţ zaměstnanci na
přímluvu tehdejšího ředitele Ambrose Swetlika upustili od chystané výpravy na podporu
demonstrací v Karlových Varech.320 K oněm několika málo sociálnědemokratickým
shromáţděním lze na přelomu let 1905/1906 přičíst jiţ jen úspěšné zmaření schůze
všeněmeckého dělnického spolku Hammer, v rámci níţ měl 9. prosince referovat Franz Stein
o svých poslaneckých aktivitách. Kvůli neočekávané přítomnosti asi 250 sociálních demokratů
před vstupem do restaurace, v níţ měla schůze probíhat, se tomu ovšem nestalo, neboť se
Stein pro pocit osobního ohroţení rozhodl své vystoupení přenechat na nějakou veřejnou
schůzi v budoucnu.321
Spíše neţ místní demonstrace měla na chebskou veřejnost dopad tzv. pasivní
resistence zaměstnanců rakouských drah, jejímţ následkem docházelo v listopadu k výpadkům
Egerer Zeitung 9. 10. 1905
SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 29, sloţ. č. 233 pres. 1905, 7. 11. 1905.
318 Srov. STRAUSS, Emil. Von Hainfeld bis zum Weltkrieg: Geschichte der deutschen Sozialdemokratie Böhmens, zweiter Band
(1889 – 1914). Prag: Verlag des Parteivorstandes der DSAP, 1926, s. 134. Podle přehledu vypracovaného
hejtmanstvím pro zemské místodrţitelství proběhly v chebském okrese od konce srpna do konce listopadu
pouhé tři demonstrace spojené s volební reformou: 8. 10. ve střelnici, 10. 11. schůze 40 kovodělníků ve restauraci
Frankenthal a 27. 11. další schůze tamtéţ. SOA Plzeň, SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 29,
sloţ. č. 241 pres. 1905, 21. 11. 1905.
319 Odpověď hejtmanství na dotazník místodrţitelství ohledně hnutí za volební právo SOkA Cheb, Fond č. 437,
Okresní úřad Cheb, kart. č. 29, sloţ. č. 260 pres. 1905, 2. 12. 1905.
320 Zpráva o průběhu 27. a 28. listopadu v Chebu praţskému místodrţitelství SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní
úřad Cheb, kart. č. 29, sloţ. č. 250 pres. 1905, 28. 11. 1905.
321 SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 29, sloţ. č. 237 pres. 1905, 10. 12. 1905.
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zásobování uhlím. Výsledkem aprovisačního šetření přikázaného místodrţitelem z obav před
hrozící generální stávkou ovšem byla positivní zpráva nepředpokládající vzhledem k
„podřadnému významu sociálnědemokratického hnutí“ v politickém okrese Cheb ţádné výrazné
komplikace. Podle předběţných informací chebského místodrţitelského rady Kaisera nebylo
třeba v okrese s nízkým počtem továrních podniků, jejichţ zaměstnanci jsou organisováni
převáţně německými nacionály, brát generální stávku váţně. V případě dopravy a zásobování
města Chebu potravinami navíc do hry vstupoval fakt, ţe ze čtyř ţelezničních společností
působících na chebském nádraţí byly jen dvě rakouské a v případě bavorských a saských
státních drah nepřipadala stávka kvůli uspokojivým platovým podmínkám v úvahu.322 Jak
chebský hejtman správně předpokládal, zůstalo Chebsko po vyřešení problémů na
Bušťěhradské dráze nehybným balvanem v proudu stávkového hnutí, které následujícího roku
silně zasáhlo sousední okresy.
Zveřejnění vládní předlohy 23. února nepřineslo v regionu ani na politické scéně ţádné
závratné změny a pouze potvrdilo ambivalentní postoj německého politického tábora
k volební reformě. Souhlasně návrh kvitovali sociální demokraté, kteří ohodnotili jeho
„z demokratického hlediska nenapadnutelný princip“, jejţ hodlali hájit vzdor všem moţným pokusům
měšťanských stran o zmírnění reformy či protahování jejího zavedení.323 Ještě nadšenější hlasy
se ovšem ozývaly ze strany křesťanských sociálů vyjadřujících svou radost nad blíţícím se
koncem parlamentního řádění všech „politických pirátů“, kteří po léta zostouzeli rakouské
konstituční zřízení.324 Myšleni byli samozřejmě konkurenční všeněmci a Schönerer, který
i během premiérova komentáře vládního návrhu vynaloţil veškeré síly, aby dal najevo svůj
nejodhodlanější nesouhlas.325
Stanovisko jeho strany k otázce volební reformy jiţ v říjnu 1905 definoval Karl Iro a
jak vidno, nemělo se na něm nic měnit. Na rozdíl od jejich vlastního návrhu z doby Taaffeho
éry předpokládající pouze polovinu poslanecké sněmovny zvolenou na základě rovného
hlasovacího práva a druhou slouţenou ze zástupců profesních stavů, rovnalo se zamýšlené
plošné zavedení rovného volebního práva v očích strany naprostému národnímu útlaků
Němců, kteří tak budou „vydáni napospas klerikálně-slovanské diktatuře masové většiny“. Parlament
zvolený tímto způsobem by podle Irova předpokladu poskytl rakouským vládám jedinečný
nástroj k úplné slavisaci Předlitavska, přičemţ by oněch pár zvolených „c. k. sociálních
demokratů“ svým internacionalismem dobře poslouţilo ke „smíchání rakouské národnostní kaše“.326
SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 29, sloţ. č. 235 pres. 1905, 9. 11. 1905.
Volkswille 2. 3. 1906
324 Reichspost 24. 2. 1906
325 Část fejetonu o Schönererově chování během jednání 23. 2. z Wiener Zeit otisklo Egerer Zeitung 1. 3. 1906
326 Egerer Nachrichten 7. a 11. 10. 1905
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Jak Iro avisoval, nezbýval rakouským Němcům proti reformě neţ zoufalý odboj, do něhoţ se
strana okamţitě vloţila. Dříve neţ mohl Franz Stein ve výboru pro volební reformu navrhnout
její odbytí přechodem k dennímu pořádku, urgovali všeněmci v říšské radě vyřízení návrhu
z roku 1871 na vymezení národní samosprávy Haliče, čímţ strategicky zaútočili na klíčový
problém Gautschova reformního návrhu.327 Tím bylo rozdělení poslaneckých mandátů, se
kterým prakticky ţádný národní tábor nesouhlasil. Ze stejného důvodu zaujali negativní
stanovisko i němečtí pokrokáři a agrárníci, počítající se jinak k obhájcům volební reformy,
kteří poměr 205 německých hlasů, resp. 229 hlasů německo-italsko-rumunského bloku vůči
230 mandátům slovanských národů povaţovali za zcela nepřiměřený hospodářsko-kulturnímu
významu Němců v Rakousku.328 Nesouhlas s ignorováním daňového výkonu českých Němců
současně vyjadřovaly resoluce místních zastupitelstev, k nimţ se 9. března připojil také
chebský okresní výbor.329 Překvapivě však schöneriáni našli nejvlivnějšího spojence v polských
poslancích, jejichţ neoblomný odpor znemoţňující provedení volební reformy přiměl na konci
dubna předsedu vlády k demisi.330 Císařská volba jeho nástupce kníţete Konrada zu
Hohenlohe-Schillingsfürsta, v aristokratických kruzích přezdívaného „rudý princ“, ovšem
potvrdila platnost Gautschových slov, jimiţ 23. února uzavřel svůj proslov v říšské radě:
„Můj pád není pádem volební reformy!“331
O den dříve, neţ na postu ministerského předsedy došlo k výměně, vyjádřila shodné
očekávání sociálnědemokratická resoluce přijatá při prvomájových manifestacích v západních
Čechách a na Ašsku. Podle novinových zpráv se do oslav 1. máje ve větších městech
karlovarského, falknovského, kraslického a ašského politického okresu zapojily tisíce osob,
které odpřisáhly, ţe boj za volební reformu dovedou aţ do konce.332 Neboť se však stejně
odhodlaně jako dělníci k prvnímu máji postavili také ašští továrníci, měly zdejší manifestace
nečekaně váţnou dohru. Podle dohody svazu průmyslníků totiţ fabrikanti více neţ 1000
stávkujících dělníkům odepřeli po čtyři dni vstup do závodů. Zaměstnanci podnícení k odporu
se ale 5. května ani později do továren nevraceli, načeţ město zasáhla několikatýdenní
Stenografické protokoly XVII. zasedání poslanecké sněmovny říšské rady, 399. jednání 27. března 1905, s.
35660. Bez 95 haličských křesel by v plánované sněmovně vůči 205 německým stálo jen 155 mandátů ostatních
národností. Egerer Zeitung 8. 3. 1906
328 Egerer Zeitung 5. 3. 1906, Der deutsche Landwirt 16. 3. 1906
329 Egerer Zietung 15. 3. 1906 Hospodářský výkon českých Němců dokládaný značně vyšším podílem zaplacených
daní představoval po dlouhá léta významný aspekt v česko-německých státoprávních sporech a jako zcela zásadní
význam měl jako argument pro zachování kuriového systému. Velké oblibě se proto těšily odborné práce jako
následující otištěná nejdříve v měsíčníku Deutsche Arbeit: WIESER, Friedrich von. Die deutsche Steuerleistung und der
öffentliche Haushalt in Böhmen. Leipzig: Duncker & Humblot, 1904.
330 HÖBELT, Lothar. Kornblume und Kaiseradler: Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 1882 – 1918. Wien: Verlag
für Geschichte und Politik / München: Oldenbourg, 1993, s. 254.
331 Stenografické protokoly XVII. zasedání poslanecké sněmovny říšské rady, 386. jednání 23. března 1905, s.
34661.
332 Volkswille 4. 5. 1906
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stávka.333 Docela jinak probíhal 1. máj na Chebsku, kde se provoz podniků nezastavil a ţádná
dělnická shromáţdění aţ na výjimku několika málo večerních schůzí v hostincích nekonala,
takţe redaktoři Egerer Zeitung následně mohli štiplavě konstatovat, ţe v Chebu první máj
společně se Simonem Starckem dlícím pro svou novinářskou činnost v chebské káznici
oslavilo pouze pár alkoholem posilněných „Egeránů“, z nichţ tři výrostci na Grabenstraße
do krve zbyli jednoho nebohého zedníka.334
Náhlý konec vlády kníţete Hohenlohe-Schillingsfürsta v sociálnědemokratických
kruzích znovu podnítil jednání o zavedení generální stávky, kvůli čemuţ byla do Vídně
14. června svolána celostátní stranická konference. Čtyři dny nato uspořádal spolek Vorwärts
ve Frankenthal další schůzi s Oswaldem Hillebrandem, jeţ se díky 800 přítomných stala
v Chebu největší od podzimu 1905. Stejně jako ve Vídni zde bylo diskutováno zdrţování
volební reformy a moţnosti zavedení masové stávky. Svou resolucí shromáţdění vyzvalo
všechny poslance a vládu, aby bezodkladně dospěli k jednotnému stanovisku ve sporných
bodech, a vyjádřilo své napjaté očekávání výsledků práce reformního výboru, jehoţ déletrvající
váhání povede v dohledné době k masové stávce. Současně byly osloveny všechny dělnické
organisace, aby neprodleně učinily patřičné kroky k jejímu zavedení.335 V příštích týdnech,
jakoby reformní hnutí po jednorázovém vzedmutí opět usínalo, pronikly ke státním úřadům
pouze neověřené zprávy o jednáních ohledně ohlášené a neuskutečněné stávky, načeţ na
Chebsku opět zavládly zcela běţné poměry.336
Jinak neţ rutinou totiţ ani nelze nazvat česko-německý národnostní spor rozjitřený
v dubnu 1906 pokusem o česky vedený proces u ašského soudu, jehoţ strůjcem byl český
nacionální radikál dr. Karel Baxa. Jeho „atentát“ na německé Ašsko, které bylo historicky „stejně
jako sousední Chebsko bezprostředně podřízeno říši“, přirozeně vyvolal veřejné pozdviţení a
podpořen zvoláním poslance Sobotky v říšské radě, ţe „Pragmatická sankce ţádné Chebsko
nezná!“, dodal místním vlastencům vítaný prostor k seberealisaci.337 Aby věc uvedl na správnou
míru, přednesl starosta Gschier na květnové schůzi chebského městského zastupitelstva svůj
historickoprávní referát, jímţ na základě konkrétních pramenů doloţil státoprávní ukotvení
Egerer Zeitung 3., 12. a 19. 5. 1906
Podle přehledu schůzí, demonstrací, stávek a tiskových konfiskací souvisejících s hnutím za volební reformu
proběhly v Chebu 1. 5. večer čtyři slabě navštívené (cca. 30 osob) schůze. SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad
Cheb, kart. č. 29, strukt. přehled o volebně-reformním hnutí v chebském okrese za období od 15. 1. do 16. 11.
1906, bez. č. pres. 1906. „Egeraner“ byli v této době posměšně nazývání přívrţenci chebských radikálů kvůli Irově
kampani za práva historického Chebska. Egerer Zeitung 3. 5. 1906
335 Egerer Zeitung 21. 6. 1906
336 Egerer Zeitung 5. 7. 1906; SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 29, strukt. přehled o volebněreformním hnutí v chebském okrese za období od 15. 1. do 16. 11. 1906, bez. č. pres. 1906.
337 V originále uţit historický pojem „reichsunmittelbar“. Egerer Zeitung 19. a 21. 4. 1906; Roku 1913 k tématu vydal
odborný článek chebský archivář K. Siegl v časopisu Spolku pro dějiny Němců v Čechách (Verein für Geschichte
der Deutschen in Böhmen). Vyšlo téţ samostatně: SIEGL, Karl. Eger und die Pragmatische Sanktion: Nach Urkunden
und Akten des Egerer Stadtarchivs. Prag: 1913.
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historického Chebska v pragmatické sankci, jeţ jeho nezávislost na Čechách nikterak
nezpochybnila.338 Schöneriáni situace naopak vyuţili, aby zviditelnili svůj obvyklý parlamentní
boj proti německo-českým formulářům, razítkům a dráţním signálům na Chebsku a aby proti
národnímu nepříteli při první příleţitosti ohlásili trestné taţení. Tato moţnost se naskytla
17. června, na něţ plzeňští ţelezničáři ohlásili hromadný výlet do Mariánských Lázní. Jménem
Heinricha Reinigera, jenţ mezitím přesídlil do Mariánských Lázní, svolali radikálové do města
na tentýţ den německý tábor lidu.339 Přestoţe úřady českou výpravu zakázaly, německé
shromáţdění v hotelu Viktoria proběhlo a za přítomnosti několika poslanců stran někdejší
Gemeibürgschaft zde zástupci národoveckých organisací Chebska a západních Čech přijali nic
neříkající resoluci o „nezlomném odhodlání odráţet kaţdý provokativní vpád do Mariánských Lázní,
veškeré pokusy o narušení zdejšího národnostního míru a německého charakteru města.“340 Politický
význam shromáţdění odhadl spíše sociálně-demokratický tisk, podle nějţ jinak bezvýznamná
událost poskytla další důvod k českým nářkům na národní útlak, čímţ pouze přispěla ke
komplikacím při hledání konsensu v záleţitosti volební reformy.341

Katolické dny v Chebu
Červnové výhruţky stávkovým hnutím však učinily své a reformní výbor jiţ koncem
června zveřejnil nový návrh rozloţení volebních okrsků. Positivní zprávy o postupujících
jednáních výboru a císařské návštěvě severních Čech, během níţ byl císařem společně
s dalšími zástupci měst německých Čech přijat také františkolázeňský starosta Gustav
Wiedermann, však doprovodila drobná noticka o chystaném setkání katolických křesťanů
v Chebu, jeţ se postarala o mediální látku i během blíţících se prázdnin.342 Ačkoli katolické
sjezdy pořádané v Chebu od roku 1899 pravidelně kaţdý podzim nepředstavovaly ţádnou
novinku, ţádost o poskytnutí pěvecké haly na Brühlwiese podaná městské radě naznačila, ţe
chystaná událost bude rámec běţných setkání překračovat. Oč více pobuřující bylo, ţe si
katolíci tentokrát vybrali den vítězství u Sedanu. Chebští schöneriáni se proto ihned chopili
díla a na zamýšlený termín první zářijové neděle přislíbili uspořádat protichůdné setkání
všeněmecké luterské ţupy (Alldeutsche Luthersippe in der Ostmark) s evangelickými pastory a
bojovníky za hnutí „Los von Rom“, na něţ by do Chebu zvláštními vlaky přijely zástupy
protestantů z Ašska a okolních říšskoněmeckých oblastí.343 Svůj nesouhlas vyjádřila také
Gschierův text otiskly oba chebské listy Egerer Zeitung 7. 6. 1906 a Egerer Nachrichten 13. 6. 1906
SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 30, sloţ. č. 149 pres. 1906, 9. 6. 1906.
340 Kromě schöneriánů mezi nimiţ byli i Jäger a Hofer dorazil také Trost za svobodné všeněmce, dva agrárničtí a
jeden křesťansko-sociální poslanec. Pokrokáři se z účasti omluvili. Axmann. Pilsner Tagblatt 18. 6. 1906
341 Volkswille 22. 6. 1906
342 Egerer Zeitung 30. 6. 1906
343 Egerer Zeitung 14. 7. 1906
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radikální většina radnice, která odmítnutím ţádosti P. Schopfa znemoţnila, aby se sjezd konal
v areálu pěvecké haly.344 Náhradním řešením byla tedy střelnice na protějším břehu Ohře, kde
také ve dnech 1. aţ 3. září proběhl hlavní program VI. sjezdu německých katolíků z Čech
(VI. deutschböhmischer Katholikentag in Eger). Jinak neţ stranické sjezdy měly být chebské
katolické dny velkolepou manifestací věrnosti všech německých katolických křesťanů vůči
církvi, dynastii a národu. Pod heslem „Za pravdu, svobodu a právo; za trůn a oltář!“ byly k účasti
zvány všechny farnosti a nepolitické spolky monarchie a přilehlých říšskoněmeckých oblastí.
Vzhledem k charakteru katolického hnutí, jemuţ radikálové trefně přezdívali „černá
internacionála“ ovšem nelze kulturně-společenský význam události vydělovat ze světa politiky.
Nikterak jinak nelze chápat ani přijaté resoluce, z nichţ hned první jako podmínku rozkvětu
Rakouska definovala společnost zakotvenou v křesťanském morálním základě, jehoţ upevnění
je moţné pouze nebude-li víra a církev vytěsňována z veřejného ţivota tj. výchovy a školství,
zachová-li se nadále nezrušitelnost sňatku manţelského a bude-li národnostní a třídní boj
nahrazen společensko-hospodářskými reformami v duchu křesťanské spravedlnosti a lásky.
Další dvě resoluce definovaly za dva hlavní směry, jimiţ by se katolické hnutí mělo napříště
ubírat, organisaci a tisk. Konkrétně šlo o poţadavek katolíkům nakloněného tisku namísto
svobodomyslných listů „hanících církev“ a „nabádajících k odpadu od víry“ a s tím spojenou pobídku
k odebírání vlastních katolických novin, jako v případě západních Čech Opitzova listu Das
Egerland. V druhém případě byla pochválena započatá práce na celoříšské katolické organisaci
a všem spolkům doporučen vstup do Zemského svazu nepolitických katolických německých
spolků Čech (Landesverband der nichtpolitischen katholischen deutschen Vereine
Böhmens).345
Právě poslední dvě resoluce prosycené úsilím zajistit katolickému hnutí organisační
rozvoj a na jeho základě politický vliv na společnost jasně odkazují k osobě Ambrose Opitze,
jenţ byl na přelomu století předním průkopníkem německé katolické politiky v Čechách. Při
pohledu na jeho součinnost s křesťanskými sociály dostává smysl nejednoznačná
politickostranická profilace sjezdu, který se výslovně nepřihlásil k ţádné straně, ale rozhodně
nebyl nepolitický.346 Na rozdíl od Luegerovy strany nescházel Opitzově směru nacionální
aspekt, v Čechách tolik důleţitý pro úspěch hnutí, jeţ navíc nebylo de facto stavovsky
vymezeno. Přesto němečtí katolíci v Čechách jako zájmová skupina, sociálně rozkročená mezi
venkovem a městským středním stavem, dosáhli během prvního desetiletí 20. století té míry

19 zastupitelů bylo proti, 9 pro. Egerer Zeitung 26. 7. 1906
SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 30, sloţ. č. 241 pres. 1906, 31. 8. 1906.
346 DIETL, Werner: Die Deutsche Christlichsoziale Volkspartei in der Ersten Tschechoslowakischen Republik (1918-1929).
Benedikctbeuern: Rieß-Druck und Verlag, 1991, s. 19 – 26.
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politické emancipace, aby jejich honorační křesťansko-sociální strana mohla při nadcházejících
volbách postavit do boje kandidáty, kteří jiţ nebyli pouze do počtu.
Snad i díky tomu vyzněl chebský katolický sjezd jako úspěch. S 61 ohlášenými spolky
z Chebska, Čech, Rakous a Bavorska do města přijelo na 3000 účastníků, k nimţ přibylo ještě
okolo 600 návštěvníků a několik set ţen, pro které byl vyhrazen vlastní program. Před zástupy
tísnícími se v kapacitně nedostačujícím sále střelnice tak mohl Karl Hilgenreiner se
zadostiučiněním prohlásit, ţe se chebský katolický sjezd přes nevoli „Němců, kteří se na světě bojí
pouze Boha a ničeho jiného“ stal skutečným rakouským a německým táborem lidu. Na účet
radikálů ţertovali i regensburský prelát Josef Mehler či dolnorakouský poslanec Karl List, kteří
s potěšením vyjádřili své překvapení, ţe v Chebu neţijí pouze „Los-von-Rom-lidé“, nýbrţ i
spořádaní katolíci, z jejichţ strany se všem návštěvníkům navzdory nepřátelskému postoji
radnice dostalo velmi srdečného přijetí.347 Ačkoli se chebským antiklerikálům nakonec
nepodařilo uskutečnit plánovanou luteránskou protiakci, načasovali na neděli 2. září alespoň
konstituování místní skupiny dlouho diskutovaného spolku Svobodná škola (Freie Schule).348
Tato „tichá demonstrace proti klerikální propagandě“ se rovněţ stala jedním z témat sjezdu, na němţ
bylo rozhodnuto zřídit v Chebu zároveň pobočku katolického školského spolku.349
Průběh a výsledek katolického sjezdu rozhodně nevyvrátil zprávu okresního hejtmana
o konfesijních poměrech chebského okresu, jiţ si v březnu vyţádalo praţské místodrţitelství.
Podle ní během posledních let téměř ustala schöneriánská agitace za hnutí „Los von Rom“, jeţ
kdysi přitahovalo široké kruhy obyvatel, a většinu konfesijních sporů na Chebsku tak v této
době bylo nutno přičítat pouze antisemitismu. Protestantismus nejvýrazněji vystupoval
v Plesné, jeţ zůstávala výspou schöneriánů. Chebský venkov hejtman naopak označil za „přísně
konservativní aţ klerikální“, díky čemuţ zdejší duchovenstvo, ne vţdy národně německé,
poţívalo u zdejších obyvatel velké autority.350

Nové volby 1907
„Volební reforma, jeţ se má v Rakousku nyní stát zákonem, je na hony vzdálena od toho, co
jednotlivé politické strany a Národy poţadují“, psaly 13. října chebské noviny o průlomu, jehoţ bylo
dosaţeno o čtyři dny dříve při jednáních reformního výboru.351 Navzdory neslavným
pokrokářským vyhlídkám se však rozhodně nejednalo o poráţku německé politiky. Díky
Das Egerland 8. 9. 1906; Během nedělní slavnostní bohosluţby byla přednesena téţ papeţská zdravice zaslaná
kardinálem de Val z Říma 17. 8. 1906. SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 30, sloţ. č. 241 pres.
1906, 31. 8. 1906.
348 Na sobotu večer byla do Frankenthal ohlášena ještě Oslava vítězství u Sedanu. Egerer Nachrichten 1. 9. 1906
349 Egerer Nachrichten 29. 8. 1906; Zpráva o průběhu 2. 9. 1906 v Chebu: SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad
Cheb, kart. č. 30, sloţ. č. 241 pres. 1906, 3. 9. 1906.
350 SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 30, sloţ. č. 51 pres. 1906, 17. 3. 1906.
351 Egerer Zeitung 13. 10. 1906
347
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nerovnoměrnému rozloţení poslaneckých mandátů se čeští Němci nemuseli obávat, ţe budou
vydání na pospas slovanskému ţivlu, coţ zajišťovalo ukotvení dvoutřetinové většiny nutné
k úpravám volebních okrsků. Zrušením kuriového systému přirozeně zanikly poslanecké
mandáty velkostatkářů a obchodních komor, s nimiţ se z poslanecké sněmovny nenávratně
ztrácela část rakouského politického spektra a princip zájmového zastoupení. Bez těchto kurií
měli obyvatelé Chebska do říšské rady napříště vysílat pouze zástupce dvou městských a
jednoho venkovského volebního okrsku. Nové volby měly samozřejmě přinést nové rozloţení
politických sil, a byly proto všem stranám výzvou k boji o vlastní uplatnění.
V nejzápadnějším cípu českých zemí se jako první o své místo na slunci přihlásili
sociální demokraté, kteří ještě neţ reformní návrh prošel 1. prosince 1906 sněmovnou,
vyhlásili své „vítězné taţení“ za osvobození dělného lidu.352 Poté co došlo k úpravě agitačních
oblastí podle nových volebních okrsků, započala strana se zveřejňováním kandidátů, kteří měli
pod heslem „stát jsme my“ bojovat za sociální reformy a spravedlnost v Rakousku.353 Podle
výzvy stranického vedení bylo totiţ dosaţení rovného volebního práva pro říšskou radu pouze
dílčím úspěchem, na nějţ muselo být navázáno ještě odhodlanějším bojem za zrovnoprávnění
a osvobození vykořisťovaného lidu a to tím spíše, ţe se sociální demokracii budou snaţit
zastoupit cestu ostatní strany usilující o hlasy dělníků pro vlastní zájmy.354 Mezi prvními
kandidáty byl do boje postaven bývalý poslanec všeobecné kurie dr. Leo Verkauf, jehoţ
úkolem jako osvědčeného poslance bylo utkat se se svým někdejším stranickým kolegou
Simonem Starckem hájícím nyní na Falknovsku úspěšně barvy svobodných socialistů (Freie
Sozialisten). Počátkem roku byl ohlášen také kandidát pro chebský venkovský okrsek Albin
Dötsch z Vernéřova, jenţ se před rokem zaslouţil coby agitátor při dělnických stávkách
v Aši.355
Kromě sociálních demokratů se otázkám nadcházejících voleb ještě na podzim roku
1906 věnovali také jejich nejvýznamnější vyzyvatelé ve venkovském prostředí – chebští sedláci,
kteří se o svém budoucím kandidátovi radili jiţ 10. listopadu s poslancem Josefem Walterem.
Předběţný výsledek dokládající dlouhodobé oslabení vlivu schöneriánů zněl jednoznačně ve
prospěch agrárního kandidáta, jímţ se měl případně stát Josef Mayer.356 Ke stejnému závěru
dospěla o dva týdny později schůze formující se místní agrární strany, jeţ Mayerovu
kandidaturu přijala s výhradou, ţe se zaváţe pro případ svého zvolení nepřistoupit k ţádné

Volkswille 26. 10. 1906
Volkswille 4. 1. 1907
354 Volkswille 22. 2. 1907
355 Volkswille 4. 1. 1907
356 SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní úřad Cheb, kart. č. 30, sloţ. č. 307 pres. 1906, 12. 11. 1906.
352
353
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obou všeněmeckých stran.357 Programovou oporu získali místní agrárníci 10. ledna v podobě
hospodářského programu vídeňské zemědělské centrály, k němuţ v druhé polovině února
přibyly také stranické zásady vymezující stanovisko německých agrárníků v národních,
stavovských a hospodářských otázkách.358 Stejně jako sociální demokraté byli i agrárníci
významným stavovsky uvědomělým hnutím majícím potenciál oslovovat široké masy a stejně
jako oni hodlali svých moţností vyuţít. Třetím podobným prvkem hlásícím se s novou
vehemencí o uplatnění na chebském venkově byli křesťanští sociálové, kteří se v regionu
úspěšně presentovali katolickým sjezdem v září minulého roku. Jejich kandidátem navíc nebyl
nikdo neznámý, nýbrţ hazlovský rodák dr. Anton Frey usilující na Chebsku o mandát v říšské
radě jiţ roku 1905. Svým program směřovaným stejnou měrou k dělníkům, ţivnostníkům i
drobným rolníkům skýtalo hnutí pendant jak sociální demokracii, tak radikálům, kteří se tím
pádem ocitli v boji proti třem silným konkurentům. Jejich situace na Chebsku byla o to
sloţitější, ţe byli odkázáni pouze na vlastní síly, neboť jejich dosavadní kandidáti jiţ během
předchozích měsíců oznámili, ţe na Chebsku dále kandidovat nebudou.359 Symbolickým se
v tomto ohledu stal prodej Hoferova listu chebským schöneriánům, kteří jej ihned pronajali
chebskému knihtiskaři Georgu Adlerovi, v jehoţ reţii noviny pod pozměněným názvem Egerer
Neueste Nachrichten vycházel od ledna 1907.360 Na redakci místních novin vedené Morizem
Jokschem také spočinula veškerá tíha agitace za Georga Schönerera, jenţ se svým voličům
během předvolebního boje ani jednou neukázal.
Současně s oznamováním dalších kandidátů se předvolební hnutí na přelomu února a
března dostalo doslova do horečného zápalu. Proti dr. Jägerovi představili 10. března sociální
demokraté v Chebu svého kandidáta Rudolfa Müllera, na jehoţ podporu se okamţitě rozjela
masová letáková kampaň a byly uspořádány desítky schůzí.361 Neznámých podob získala také
mediální válka vedená stejně nevybíravým způsobem ze všech stran. Zatímco sociální
demokracie vyčítala, kolik peněz v Rakousku namísto školství pohltí církev a napadala chebské
duchovní, ţe ve prospěch Georga Kraffta, ředitele vídeňského institutu pro hluchoněmé,
„zneuţívají kazatelny“ a pořádají „volební poboţnosti“, vytahovali křesťanští sociálové na světlo
Boţí staré hříchy chebských radikálů, jako jejich extempore při veteránské slavnosti v létě 1899
či Schönererovo iloajální chování vůči dynastii, kvůli němuţ chebským vrátil své čestné
Ve spojitosti s Mayerem byla diskutována jeho náklonost k Wolfově straně. SOkA Cheb, Fond č. 437, Okresní
úřad Cheb, kart. č. 30, sloţ. č. 327 pres. 1906, 1. 12. 1906.
358 Der deutsche Landwirt 1. 2. a 1. 3. 1907
359 Franz Stein oznámil jiţ v květnu roku 1905, ţe příště místo Chebska hodlá kandidovat v alpských oblastech.
Roku 1907 nakonec kandidoval v Aši, J. L. Hofer v Karlových Varech a Karl Iro ve Ţluticích. Egerer Zeitung 21. 5.
1905
360 Egerer Nachrichten 1. 12. 1906
361 Volkswille 15. 3. 1907
357
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občanství.362 Schöneriánskou pozornost na sebe zase strhl svobodný všeněmec a vídeňský
advokát dr. Albert von Mühlwerth, jenţ svou kandidaturou ohroţoval všeněmeckou výspu
v Plesné. Ukázkovou se stala 11. dubna zdejší voličská schůze uspořádaná za podpory
továrníka Friedricha Geipela, během níţ se o slovo přihlásil věrný schönerián starosta Braun
s dotazem proč není přítomen také druhý kandidát dr. Josef Ursin, jenţ se „náhodou“ právě
nacházel také v Plesné. Kdyţ byl dotyčný následně přiveden, spustil při první moţnosti štvavý
proslov o „kejklířském“ radikalismu a všeněmectví wolfiánů, kteří se tak vůbec nemohou
nazývat, pokud vynechávají zásadu „Los von Rom“, podporují dvojí dělení Čech a dokonce
navrhují, aby se Němci v Čechách učili češtině.363 Podobně vyostřený bratrský spor vedli
ve vildštejnském okrese sociální demokraté a svobodní sociálové, jejichţ kandidáti Karl Seitz a
dr. Frischauer si podali kliku u dveří mnohých hostinců na Chebsku. Poněkud stranou stál
jediný lidovecký kandidát dr. Reiniger, který na svou stranu sjednotil také místní pokrokáře.
Předvolební hnutí, během nějţ se někteří kandidáti vybičovali i k neuvěřitelným
výkonům 24 navštívených schůzí během jednoho měsíce, vyvrcholilo 14. května 1907.364 Byť
ve všech třech okrscích nejvíce hlasů získali kandidáti sociální demokracie, podařilo se ve
městech v 2. kole prosadit středostavovské kandidáty chebských schöneriánů a Wolfových
východních Němců. Podobně by tomu jistě bylo i v případě chebského venkovského okrsku,
nezahrnoval-li by sociálnědemokraticky výrazně orientovaný kraslický okres, bez jehoţ hlasů
by chebští sedláci taktéţ 23. května přikročili k vyřazovací volbě.

Volkswille 22. 3. 1907, Das Egerland 1. 5. 1907
Egerer Neueste Nachrichten 13. 4. 1907
364 Tohoto počtu dosáhl konkrétně dr. Frey mezi 27. 1. aţ 25. 2. 1907. Das Egerland 30. 3. 1907
362
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Dolní Pelhřimov
Dürnbach
Eichelberk
Háje
Horní Lomany
Jesenice
Kulsam
Kunrátov
Libštejn
Lipoltov
Matzelbach
Mostov
Mühlbach
Nebanice
Palič
Seeberg
Scheibenreuth
Slatina
Starý Albenreuth
Starý Kynšperk
Thurn
Třebeň
Velký Šitboř
Všeboř

Soudní okres Cheb

91
34
137
8
1
-

192
13
23
11
14
16

85
3
50
17

88
83
30

905

17
21
57

82
15
34
37
16
14
34

33
7
40

16
80
52
63
2
23
9

39
788

72
2
37
1
12
6

53
33
49
-

39
512

Georg Krafft (k. s.)

H. Reiniger (lidov.)

562
6
103

397

Cheb
Františkovy Lázně

1304 880

Celkem (3943)
2. kolo (23. 5.)

1663 967 671
1923 1996

85
274

Hazlov

30
57

251
8

657

427

8
3
14
21
14
25
7
44
17

20
29
30
6
15
5
15
3
5
6
48

89
12
7

Boţetín
Číţebná
Dolní Schönbach
Dürrengrün
Dvoreček
Frauenreuth
Horka
Horní Částkov
Hrzín
Klinghart
Milhostov
Nová Ves
Nový Kostel
Opatov
Rohr
Starý Rybník
Steingrub
Šneky
Vackov
Vackovec
Velký Luh
Vojtanov
Ţirovice

Soudní okr. Vildštejn
443 Soudní okres Kraslice
Celkem (8416)

19

26

4
10
3
4
22
7
10

21

4
12
1
23
3

62
11

70
22
11

130
100
38
90
52
57
19
1

61

18

70
895

4
14

15

6
7
1
17
11
25
11

46
16
24
21
24
6
8

29
15
5

31

18

380

3014 485

30
1
22
82
25
50
9
28
17
9

333
201

G. Schönerer (schön.)

6
16
5
11
37
5
109
16
3

E. Jäger (schön.)

44
53

Rudolf Müller (s. d.)

Frischauer (sv. soc.)

3
6

Účast 3989 ze 4908 voličů
Města / Kandidáti

Anton Frey (k. s.)

Účast 8579 z 10290 vol.
Obce / Kandidáti

Zvolen Edmund Jäger

Josef Mayer (agrar.)

Zvolen Albin Dötsch

Okrsek č. 91

Albin Dötsch (s. d.)

Okrsek č. 118

433

Města, tržní
a industriální obce

G. Schönerer (schön.)

Venkovské obce365

306
71
5
4
41
-

8
105
17
36

336
207
1815 1232 709
1913 2561
218
75

Karl Stroh (k. s.)

241

161
98
9
102
51
12

520
191
274
34
129
84

Anton Frey (k. s.)

Vildštejn
Schönbach
Plesná
Celkem (4616)
2. kolo (23. 5.)

598
402
386

Josef Ursin (schön.)

Účast 4618 z 5247 voličů
Města / Kandidáti
Falknov
Kynšperk
Loket

Josef Mayer (agrar.)

Albert von Mühlwerth

A. von Mühlwerth
(wolf.)

Okrsek č. 90
Zvolen

Albin Dötsch (s. d.)

Města, tržní
a industriální obce

Karl Seitz (s. d.)

Výsledky voleb do říšské rady 14. 5. 1907:

13
17
2
6

23
52
20
28
1
11
1
2
40
44
10
3
14
3
1
4
18
1

314

146

4830 1623 1042 909

Navzdory srovnání údajů čtyř různých periodik nebylo moţné dobrat se početní shody s udanými celkovými
výsledky. Prostým součtem údajů v tabulce by celkový výsledek byl: 4814 / 1653 / 1046 / 903 hlasů. Podobný
problém se dotýká i ostatních výsledků voleb.
365
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Závěr
Volby do říšské rady roku 1907 byly bezesporu mezníkem v dějinách habsburské
společnosti, jenţ se neprojevil pouze v oblasti rakouského státního práva. Ruku v ruce
s učiněným krokem k demokratisaci ústavy se roku 1907 výrazně projevily změny, jeţ
rakouská společnost prodělala na přelomu století. Ze stranicko-politického hlediska lze
v případě českých Němců od konce 90. let 19. století sledovat rozpad politických táborů, jeţ
jiţ dříve nastoupily na místo někdejší národní jednoty. Tyto tábory zaloţené na
světonázorových principech podlehly vlivem kulturního a hospodářského rozvoje společnosti
procesu rozkladu, jehoţ výsledkem bylo formování dílčích zájmových a stavovských stran.
Zásadním se v této době projevil všudypřítomný národní aspekt, jenţ nejenţe pronikl do
všech politických směrů, ale zároveň se ukázal jako hnací síla nového sjednocování politického
spektra konfrontovaného právě zavedením rovného volebního práva pro rakouský parlament.
Společnost historického Chebska se svými politickými zástupci sehrála v těchto
proměnách několikrát aktivní roli. Jako první se samozřejmě nabízí působení národoveckých
poslanců Schönererovy skupiny, jimţ Chebsko po deset let skýtalo zázemí pevnosti, z níţ
mohli tito rytíři němectví podnikat své spanilé jízdy rakouskou politikou. Stín této politické
skupiny však nesmí skrýt podstatu dalších významných událostí, jakými byl tábor lidu a setkání
akademiků roku 1897, zemská zemědělská výstava v létě 1903 či katolický sjezd roku 1905.
Všechny tyto události byly součástí a výrazem utvářející se národní společnosti Němců
v Čechách, jeţ počátkem 20. století dosáhla té míry emancipace, ţe se v jejím rámci mohly
prosazovat partikulární zájmy a poţadavky jejích jednotlivých skupin.
Deset let vývoje regionální politiky na Chebsku znamenalo vzestup a zdomácnění
radikálně-nacionálního hnutí, při jehoţ ústupu se projevila rozmanitost zdejší politické krajiny.
Téţ díky politické činnosti vlastenců jako Karl Iro, marně volajících po státoprávních výsadách
někdejšího říšského léna, Chebsko na přelomu století v rámci rakouské společnosti ztratilo
téměř beze zbytku svou jedinečnost. Chebská společnost se nevědomky stala společností
jednoho rakouského regionu. Zároveň si však díky vlastivědné práci týchţ lidí zachovala svou
jedinečnost v oblasti etnografie a regionální kultury.
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Soudní okresy chebského kraje z r. 1854
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Politický okres Cheb
(30°50°Cheb - Vojenský zeměpisný ústav v Praze, 9. vydání, XII1938)

Přehled názvů měst a obcí
Český název před r. 1945
Boţetín
Číţebná
Dolnice
Dolní Pelhřimov
Dolní Schönbach
Dürnbach
Dürrengrün
Dvoreček
Eichelberk
Falknov n. O.
Františkovy Lázně
Frauenreuth
Háje
Hazlov
Horka
Horní Blatná
Horní Částkov
Horní Schönbach
Horní Slavkov
Hrzín
Cheb
Jáchymov
Jesenice
Klinghart
Kornov
Kraslice
Kulsam
Kunrátov
Kynšperk n. O.
Kynţvart
Libštejn
Libocký Důl
Lipoltov
Matzelbach
Milhostov
Mostov
Mühlbach
Nejdek
Neuberg
Nová Ves
Nový Kostel

Německý název
Fasattengrün
Zweifelsreuth
Dölitz
Unterpilmersreuth
Unterschönbach
Dürnbach
Dürrengrün
Höflas
Eichelberg
Falkenau a. d. Eger
Franzensbad
Frauenreuth
Gehaag
Haslau
Berg
Platten
Oberschossenreuth
Oberschönbach
Schlaggenwald
Hörsin
Eger
Joachimsthal
Gaßnitz
Klinghart
Kornau
Graslitz
Kulsam
Konradsgrün
Königsberg a. d. Eger
Königswart
Liebenstein
Leibitschgrund
Lap(p)itzfeld
Matzelbach
Mühlessen
Mostau
Mühlbach
Neudek
Neuberg (bei Asch)
Neudorf
Neukirchen

Současný český název

Dolní Luby
Potočiště
Výspa
Dubina
Sokolov
Kopanina

Horní Luby
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Křiţovatka
Obilná
Odrava
Salajna

Libá

Maškov

Pomezí nad Ohří
Kopaniny

Opatov
Palič
Plesná
Rohr
Roßbach
Seeberg
Scheibenreuth
Schönbach u Aše
Schönbach
Slatina
Starý Albenreuth
Starý Kynšperk
Starý Rybník
Stein
Steingrub
Šneky
Thurn
Třebeň
Vackov
Vackovec
Velký Luh
Velký Šitboř
Vildštejn
Vojtanov
Vernéřov
Všeboř
Ţirovice

Absroth
Palitz
Fleißen
Rohr
Roßbach
Seeberg
Scheibenreuth
Schönbach bei Asch
Schönbach (i. Böhmen)
Schlada
Altalbenreuth
Alt Kinsberg
Altenteich
Stein
Steingrub
Schnecken
Thurn
Trebendorf
Watzkenreuth
Watzgenreuth
Großloh
Großschüttüber
Wildstein
Voitersreuth
Wernersreuth
Schöba
Sirmitz

Nový Drahov
Hranice (u Aše)
Ostroh
Okrouhlá
Krásná
Luby
Mýtina
Starý Hrozňatov
Skalka
Lomnička
Tuřany

Velká Šitboř
Skalná
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Přehled volebních okrsků a poslanců politického okresu Chebi
Říšská rada 1897, 1901
Kurie velkostatku (nefideikomisního)ii
-

Politické okresy Plzeň, Kralovice, Stříbro, Klatovy, Přeštice, Horšovský Týn,
Domaţlice, Cheb, Aš, Falknov n. Ohří, Kraslice, Jáchymov, Karlovy Vary, Ţlutice,
Planá, Tachov, Teplá, Ţatec, Louny, Podbořany, Kadaň, Chomutov, Most s volbou
v Chebu
1897: dr. Joseph Maria Baernreither

1901: dr. Joseph Maria Baernreither

dr. Hans Damm

dr. Hans Damm

Rudolf Fürstl von Teichek

Rudolf Fürstl von Teichek

Karl Moritz hrabě Zedtwitz

Karl Moritz hrabě Zedtwitz

Kurie měst, tržních a industriálních obcí
-

Cheb, Františkovy Lázně, Aš, Roßbach, Hazlov
1897: dr. Ernst Bareuther

1901: dr. Ernst Bareuther (†1905)
1905: dr. Edmund Jäger

-

Falknov n. Ohří, Loket, Horní Slavkov, Kraslice, Nejdek, Schönbach, Vildštejn,
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Kynšperk n. Ohří
1897: Wenzel Gebler

1901: Johann Laurenz Hofer

1898: Johann Laurenz Hofer
Kurie obchodních a živnostenských komor
-

Cheb
1897: dr. Rudolf Knoll

1901: Eduard Holstein

Kurie venkovských obcí
-

Soudní okresy Cheb, Vildštejn, Aš, Kraslice, Nejdek, Falknov n. O., Loket, Bečov n.
Teplou
1897: Georg Schönerer

1901: Georg Schönerer

Všeobecná kurie
-

Soudní okresy Cheb, Vildštejn, Kynţvart, Aš, Kraslice, Nejdek, Falknov n. Ohří,
Loket, Jáchymov, Horní Blatná, Karlovy Vary
1897: dr. Leo Verkauf

1901: Franz Stein

Říšská rada 1907, 1911
Města, tržní a industriální obce
-

Volební okrsek č. 90: Falknov n. Ohří, Kynšperk n. Ohří, Loket, Vildštejn, Schönbach,
Plesná
1907: dr. Albert Ritter von Mühlwerth

-

1911: dr. Albert Ritter von Mühlwerth

Volební okrsek č. 91: Cheb, Františkovy Lázně, Hazlov
1907: dr. Edmund Jäger

1911: dr. Edmund Jäger

Soudní okresy bez vyčleněných obcí tvořících vlastní volební okrsky (viz města)
-

Volební okrsek č. 118: Cheb, Vildštejn, Kraslice
1907: Albin Dötsch

1911: Albin Dötsch

Český zemský sněm 1895, 1901, 1908
Kurie obchodních a živnostenských komor
-

Cheb
1895: Alexander Richter

1908: Wilhelm Keller

Wolfgang Ludwig

dr. Rudolf Knoll

dr. Zdenko Schücker

Josef Schöffl

1901: Alexander Richter
dr. Rudolf Knoll
Wilhelm Riecken
Kurie měst a míst industriálních obcí
-

Cheb
1895: Karl Iro

1908: dr. Alfred Bernardin

1901: Karl Iro
-

-

Kraslice, Nejdek, Schönbach
1895: dr. Max Scharschmid von Adlertreu

1901: Johann Laurenz Hofer

1900: Johann Laurenz Hofer

1908: dr. Karl Ritter von Kriegelstein

Vildštejn, Kynšperk n. Ohří, Hazlov, Falknov n. Ohří
1895: Heinrich Reiniger

1908: Max Morawetz

1901: Heinrich Reiniger
Kurie venkovských obcí
-

Soudní okresy Cheb, Vildštejn, Aš
1895: Joseph Walter
1901: Joseph Walter

1908: Josef Mayer
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1
77

66
48

44
915

118
197

2. 3. 1908

Zvoleni první tři kandidáti
strany pokrokové:
Přítomno 25 z 33 členů
Volební místo Cheb

A. Bernardin
(nez. všeněm.)

H. Stanka (pokr.)

G. Gläßner (k. s.)

Rudolf Heckl (s. d.)
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Kurie měst a indust. obcí
27. 2. 1908
Zvolen Max Morawetz
Volilo 1004 z 1623
oprávněných
Města / Kandidáti

Vildštejn, Kynšperk,

Hazlov, Falknov (995)

2
116

Kurie obchodních a
živnostenských komor

178

Simon Starck (sv.
soc.)

Schönbach
Celkem (1228)

638
233

386

H. Reiniger (lidov.)

Kraslice
Nejdek

714

M. Morawetz (wolf.)

Volilo 1231 z 1869
oprávněných
Města / Kandidáti

Franz Palme (s. d.)

Kriegelstein v. Sternfeld

Cheb (1370)

5
41

A. Hanich (schön.)

27. 2. 1908
Zvolen Karl

7

29

K. Kriegelstein
(nez. nac.)

Kurie měst a indust. obcí

448

548

439

8

108

Hans Stanka

355 240
1236 916

125

Volilo 1375 z 2069
oprávněných
Města / Kandidáti

Rudolf Gebahrd (lid.)

Vildštejn
Celkem (2193)

Aš

27. 2. 1908
Zvolen Alfred Bernardin

W. Keller (pokr.)

228

Volilo 2208 z 3639
oprávněných
Soudní okresy / Kandidáti

Kurie měst a indust. obcí

Josef Schöffl (pokr.)

756

20. 2. 1908
Zvolen Josef Mayer

Rudolf Knoll (pokr.)

Franko Stein (schön.)

Cheb

Kurie venkovských obcí

M. Schmidtkunz
(s. d.)

Josef Mayer (agrar.)

Výsledky voleb do zemského sněmu 1908:

23

21

19

6

3

88
31

144
12
-

232
-

23
14
8
9

20
85
-

36
15

103
10
1

28
38
51

953

27

64
32
65

84
21
42
19
4
21
16

71
48
7
45

34
10

89
57

25
10
19
13

10
52
933

1
1
1
10
20
4
1
1
17
3
7
2
2
5
4
6
1
12
1
1
7
2
-
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2
10
1
3
11
54

14

11
11
1
11
2
1
10
19
27
20
13

221

F. Schmid (wolf.)

Anton Frey (k. s.)
433

Celkem (4399)
2. kolo (20. 6.)

1790 1433 654
2122 2335

522

Hazlov

286

98

22

6

84

1
4
6
5
1
1
42
13

17

17
3
9
4
1
1
-

21

11

41
1
3

Boţetín
Číţebná
Dolní Schönbach
Dürrengrün
Dvoreček
Frauenreuth
Horka
Horní Částkov
Horní Schönbach
Hrzín
Klinghart
Milhostov
Nová Ves
Nový Kostel
Opatov
Rohr
Starý Rybník
Steingrub
Šneky
Vackov
Vackovec
Velký Luh
Vojtanov
Ţirovice

Soudní okr. Vildštejn

Soudní okres Kraslice
202 Celkem (8167)

14

33

18

16

9

17

2
14
2

18
38
13

21

46
32
23
66
11
14

113
58

32
103
60
75
40

7

27
15
30

28
46
6
11
24
17
6
2
22

-

16

25

36

71

79
943

2

21

436

2692 281

11
8
8
3
4
14
2

1
3
2
6
1
3
1
6
1
3
2
23
5
3
2

3
2
2
4
7
4
2
3
2
20
5
3
2
-

214

100

Johann Uhl

G. Werner (agrar.)

199

Albin Dötsch (s. d.)

412

1405 1215 430
99 120 202

Účast 4425 z 5303 voličů
Města / Kandidáti

E. Jäger (schön.)

48

219
247
1914 1330 779
2286 2381

Rudolf Heckl (s. d.)

5

233

Cheb
Františkovy Lázně

Zvolen Edmund Jäger

G. Schönerer (schön.)

Soudní okres Cheb

82
11
70
1

Okrsek č. 91

Anton Frey (k. s.)

Dolní Pelhřimov
Dürnbach
Eichelberk
Háje
Horní Lomany
Jesenice
Kulsam
Kunrátov
Libštejn
Lipoltov
Matzelbach
Mostov
Mühlbach
Nebanice
Palič
Seeberg
Scheibenreuth
Slatina
Starý Albenreuth
Starý Kynšperk
Stein
Thurn
Tršnice
Třebeň
Velký Šitboř
Všeboř

Franz Hemala (k. s.)

Účast 8395 z 11098 vol.
Obce / Kandidáti

245
89

348
28
5
30
1

Města, tržní a
industriální obce

G. Schönerer (schön.)

Zvolen Albin Dötsch

S. Starck (sv. soc.)

Okrsek č. 118

62
116
84
51

Anton Frey (k. s.)

Venkovské obce366

V. Zeidler (schön.)

Vildštejn
Schönbach
Plesná
Celkem (4634)
2. kolo (20. 6.)

495
262
294
56
181
42

545
467
335

Johann Uhl

Účast 4641 voličů
Města / Kandidáti
Falknov
Kynšperk
Loket

A. von Mühlwerth
(wolf.)

Albert von Mühlwerth

G. Werner (agrar.)

Okrsek č. 90
Zvolen

G. Emmerling (s. d.)

Města, tržní a
industriální obce

Albin Dötsch (s. d.)

Výsledky voleb do říšské rady 13. 6. 1911:

4
7
4
4
4
2
13
1
2
4
1
15

76

187

5171 1687 541

62

418

59
78

350

Podobně jako v případě voleb r. 1907 se čísla v tabulce neshodují s celkovým výsledkem, který by měl znít:
4588 / 1710 / 510 / 383 / 339 hlasů.
366
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Biogramy poslanců a místních politiků
Bachmann, prof. Adolf (* 27. 1. 1849 Kulsam / nyní Odrava, † 31. 10. 1914 Praha) – po
studiu historie v Praze, Göttingen a Berlíně r. 1885 řádným profesorem rakouských dějin
v Praze, 1890 děkanem Filosofické fakulty Karlo-Ferdinandovy University, 1902 odmítl své
zvolení rektorem kvůli virilnímu mandátu v z. s., jehoţ byl od r. 1901 poslancem; pokrokář,
1907 poslancem ř. r. za město Mariánské Lázně (okrsek č. 92).
Bareuther, dr. Ernst (* 19. 1. 1838 Aš, † 18. 7. 1905 Freiburg) – 1868 doktorem práv ve
Vídni, advokát ve Vídni, od 1871 poslanec z. s. za Kraslice a následně Aš, od 1873 poslanec
ř. r. za město Cheb, původně liberál, 1887 německý nacionál (lidovec), 1899 člen
Schönererovy skupiny, antisemita, 1901 předsedou všeněmců v z. s.; 1894 předsedou nově
zaloţeného Svazu Němců v Čechách, čelní zástupce hnutí „Los von Rom“.
Bernardin, dr. Alfred (* 2. 1. 1864, † 23. 5. 1933) – po studiích v Praze a Vídni od r. 1897
advokát v Chebu, 1898 radní a první místostarosta, vůdce všeněmců severozápadních Čech,
1908 poslanec z. s. za město Cheb; 1918 za samostatnost Chebska, 1919 ředitel Chebské
spořitelny.
Braun, Karl Rudolf – majitel textilky v Plesné, dlouholetý starosta obce, schönerián.
Damm, dr. Hans (* 15. 12. 1860 Ţeleč u Ţatce, † 17. 8. 1917 Františkovy Lázně) – 1883
doktor práv v Praze, právník, majitel velkostatku v Novém Sedle u Ţatce, od 1891 poslanec
z. s. za ústavověrný velkostatek a 1901 jako německý agrárník za Ţatec-venkov, od 1897
poslanec ř. r., po r. 1908 předseda německých agrárníků.
Ebert, Franz – horník v hnědouhelných dolech, 1897 vydavatel sociálnědemokratického listu
Der Wähler, opakovaně kandidátem strany ve volbách do ř. r.
Ernst, Gustav (* 1852, † 1. 3. 1902 Cheb) – obchodník v Chebu, radní města, člen místní
obchodní a ţivnostenské komory, schönerián.
Frey, Anton (* 13. 11. 1871 Hazlov, † 27. 8. 1916 St. Pölten) – vedoucí školního odboru
dolnorakouského zemského výboru, podílel se na přípravě zákonů v oblasti školství, kandidát
sociálních demokratů ve volbách do ř. r. 1907, 1911 za Cheb-venkov (okrsek č. 118).
Gebler, Wenzel – stavitel v Kraslicích původem z Falknova, německý nacionál a aktivní člen
německo-rakouské ţivnostenské strany, 1895 poslanec z. s. za Kraslice-venkov, 1897 krátce
poslanec ř. r. za město Falknov.
Gschier, dr. Gustav (* 30. 11. 1858 Cheb, † 29. 12. 1916 tamtéţ) – syn chebského starosty a
poslance ř. r. Antona Julia G., 1882 doktorem práv v Graz, notář a 1887 advokát v Chebu,
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člen městského a okresního zastupitelstva, 1891 liberální poslanec z. s. za město Cheb, po
zvolení do úřadu starosty města (25. 7. 1892 – 25. 7. 1911) mandát sloţil; jako dlouholetý
starosta v době velkého rozvoje města se zaslouţil o výstavbu nové nemocnice, rozšíření
městského muzea, zřízení vyšší reálné školy; čestný občan města Chebu, předseda direktoria
Chebské spořitelny.
Gschihay, Georg Emil (* 1858 Cheb, † 1. 9. 1928 tamtéţ) – společně se svým bratrem
Ernstem (*1862 Cheb, † 27. 4. 1925 tamtéţ) majitelem tiskárny Kobrtsch & Gschihay,
vydavatel Egerer Zeitung, člen městského zastupitelstva.
Hofer, Johann Laurenz (* 19. 1. 1856 Biedermannsdorf) – redaktor, 1896 – 1906 vydavatel
Egerer Nachrichten, vůdčí osobnost Schönererova hnutí, 1898 – 1907 poslanec ř. r. za město
Falknov, 1901 – 1908 poslanec z. s. za město Kraslice.
Holstein, Eduard (* 1844/5 Aš, † 29. 4. 1912 Vídeň) – spoluzakladatel ašské textilní továrny
Holstein & Co. a vedoucí její vídeňské pobočky, německý lidovec, 1901 – 1907 poslanec ř. r.
za chebskou obchodní komoru, president rakouského spolku věřitelů (Österreichischer
Kreditorenverein).
Iro, Karl (* 25. 9. 1861 Cheb, † 12. 10. 1934 Vídeň) – spisovatel a básník chebského lidového
nářečí, putovní učitel německého školského spolku, vydavatel Unverfälschte Deutsche Worte, 1895
poslanec z. s. za město Cheb a 1908 za Ţlutice-venkov, 1897 poslanec ř. r. za Planou-venkov,
vůdčí osobnost Schönererova hnutí, 1915 po delších sporech vyloučen z Všeněmeckého
spolku kvůli neshodě s Schönererem v představě o podobě Rakouska.
Jäger, dr. Edmund (* 22. 1. 1864 Neuberg u Aše / nyní Kopaniny, † 21. 7. 1935 Cheb) –
1893 doktorem medicíny ve Vídni, městský lékař v Sangerbergu (dnes Prameny), 1898 lékař
v Dolním Ţandově, později starosta obce, 1905 zvolen po zesnulém Bareutherovi do ř. r. za
město Cheb a znovu v letech 1907 a 1911; člen všeněmecké jednoty, před válkou poslední
poslanec Schönererova hnutí v německých Čechách, od nějţ se roku 1917 odvrátil.
Jentscher, Karl – strojvůdce Buštěhradské dráhy, 1897 kandidát ţivnostenské strany
v V. kurii.
Jobst, Johann Anton (* 1869 Aš, † 31. 8. 1898 Falknov) – vyučený tkadlec, do 1893 předseda
textilních dělníků v Aši, redaktor a vydavatel sociálnědemokratického listu Volkswille ve
Falknově (předtím ještě po krátký čas prodělečné Volkswacht v Rybářích a Chebu), přední
sociálnědemokratický agitátor západu Čech, 1897 krajský důvěrník strany.
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Karg, dr. Josef (* 8. 5. 1857 Cheb, † 27. 10. 1927 tamtéţ) – syn chebského sládka Adama K.,
po studiu ve Vídni advokát v Chebu, člen městské rady a okresního zastupitelstva, 1904 ředitel
Chebské spořitelny.
Keller, Wilhelm (* 1866, † 1914) – fabrikant v Litvínově, pokrokář, 1908 poslanec z. s. za
chebskou obchodní komoru.
Knoll, dr. Rudolf (* 18. 3. 1844 Karlovy Vary, † 23. 4. 1914 tamtéţ) – 1869 doktor práv
ve Vídni, od 1875 v městském zastupitelstvu, 1880 – 1903 se jako předseda okresního
zastupitelstva zaslouţil o rozvoj okolí lázní a silniční sítě, jako velitel místního střeleckého
spolku dal podnět ke stavbě nového Střeleckého domu, člen správní rady akciového pivovaru
v Ostrově; 1883 poslanec z. s. za Karlovy Vary-venkov a od r. 1901 za chebskou obchodní
komoru, německý pokrokář.
Krämling, Caspar (* 19. 3. 1840 Cheb, † 7. 4. 1918 tamtéţ) – syn starého pivovarnického
rodu v Chebu, 1870 sládek v kynšperském pivovaře Haasů von Hasenfels, od r. 1873 majitel
pivovaru v Chebu, od r. 1875 člen obchodní a ţivnostenské komory, chebský radní, člen
představenstva Chebské spořitelny (od r. 1907 předsedou direktoria), od 1881 nepřetrţitě
předseda chebského okr. zastupitelstva, liberál; odborník v pivovarnictví, činný v oblasti
zemědělského hospodaření – člen výboru spolku pro chov zvířat na Chebsku, dlouholetý
předseda kuratorií chebské lesnické a zemědělské školy, čestný občan Františkových Lázní,
nositel mnoha císařských vyznamenání.
Kriegelstein von Sternfeld, dr. Karl rytíř – advokát v Kraslicích, starosta města, vůdčí
osobnost lidové strany na Kraslicku a Falknovsku, 1908 poslanec z. s. za město Kraslice.
Lill, Franz – sociálně demokratický agitátor, redaktor listů Morgenröte (pouze tři čísla roku
1890) a Volkswille, 1901 kandidát do ř. r. za město Cheb.
Ludwig, Wolfgang (* 19. 5. 1846 Roßbach / nyní Hranice, † 1906 tamtéţ) – továrník
v Roßbachu, od 1876 člen obecního a 1878 okresního zastupitelstva, 1888 starosta města,
1895 – 1901 poslanec v z. s. za chebskou obchodní komoru, jejímţ členem byl od r. 1881,
německý lidovec.
Mayer, Johann (* 21. 11. 1847 Reißengrün / nyní část obce Chlum Sv. Maří, † 29. 3. 1905
Cheb) – majitel pivovaru „Mayerbräu“ v Chebu a zemědělského hospodářství v Dolnici,
dlouholetý městský radní, spoluzakladatel a od 1888 předseda chebského spolku pro chov
zvířat a od 1899 společnosti zemědělského skladiště, 1904 vyznamenán císařem za zásluhy
v oblasti agrikultury.
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Mayer, Josef (* 9. 4. 1877 Cheb, † 2. 5. 1938 tamtéţ) – sládek, absolvent niţšího gymnasia a
pivovarnické akademie v Mnichově, 1905 přejal po otci Johannu M. rodinný pivovar a místo
předsedy spolku pro chov zvířat, přední osobnost agrárního politického hnutí na Chebsku,
spoluzakladatel Zemědělské mládeţnické jednoty, 1908 poslanec z. s. za Cheb-venkov, 1910
za agrárníky v ř. r. (volební okrsek Planá-venkov), člen zemské zemědělské rady, člen správní
rady chebského akciového pivovaru; aktivní politik a poslanec německé agrární strany téţ po
rozpadu Rakouska-Uherska.
Oehmichen, Heinrich Otto (* 27. 11. 1866 Wendischbora, † 31. 1. 1933 Okrouhlá) –
původem ze Saska, nejdříve správce a následně majitel panství Okrouhlá, jeţ získal sňatkem
s Marií Muck, čelní osobnost agrárního hnutí na Chebsku, od r. 1897 člen zemské zemědělské
rady, od 1899 místopředseda spolku pro chov zvířat, majitel mlékárny v Chebu.
Reiniger, dr. Heinrich (* 15. 2. 1860 Teplá, † 25. 5. 1915 Mariánské Lázně) – 1882 doktor
práv v Praze, 1892 právník v Chebu a 1906 v Mariánských Lázních, kde vykonával v letech
1907 – 1915 úřad starosty; 1894 – 1897 předseda chebské místní skupiny Svazu Němců
v Čechách, německý nacionál (lidovec) a spoluzakladatel německé radikální strany v Čechách,
1895 – 1907 poslanec z. s. za město Vildštejn.
Richter, Alexander (* 7. 12. 1843 Cheb, † 29. 11. 1914 Praha) – syn a pokračovatel továrníka
Franze R., majitel přádelny ve Smíchově, čilý zastánce praţských Němců a mecenáš, člen
představenstva německé pokrokové strany v Čechách, 1889 poslanec z. s. za praţskou a
v letech 1895 – 1907 chebskou obchodní komoru, od r. 1909 člen panské sněmovny.
Riecken, Wilhelm (* 18. 4. 1839 Chemnitz, † 23. 10. 1909 Chomutov) – majitel tovární
přádelny v Raurschengrund u Litvínova (dnes jeho součástí), člen místního zastupitelstva a
okresního výboru, 1893 předseda správního výboru litvínovské spořitelny, mecenáš
německého školského spolku; německý pokrokář, 1901 poslanec z. s. za chebskou obchodní
komoru.
Scharschmid von Adlertreu, dr. Maximilian sv. pán (* 8. 10. 1831 Baden, † 27. 12. 1905
Vídeň) – po studiu práv ve státní sluţbě v Salcburku a Uhrách, 1866 sekretář na ministerstvu
vnitra, 1870 – 1872 sekční šéf, 1872 – 1897 poslanec ústavověrného velkostatku v ř. r., 1897
jmenován do panské sněmovny, do r. 1900 poslancem liberální (pokrokové strany) z. s. za
město Kraslice; aktivní politik německé levice.
Schönerer, Georg (von) (* 17. 7. 1842 Vídeň, † 14. 8. 1921 panství Rosenau / Zwettl) –
odborník v oblasti zemědělství, 1865 – 1867 praktikant na Schwarzenberských panstvích
v jiţních Čechách, 1869 dědic rodinného panství Rosenau, 1873 prvně v ř. r. a 1878
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v dolnorakouském z. s., 1881 resp. 1883 zaloţil politický list Unverfälschte Deutsche Worte,
zakladatel Německo-nacionálního spolku a spolutvůrce známého lineckého programu (1882),
v rakouské politice zastával zestátňování koncernů a sociální reformy, po výtrţnosti v redakci
listu Neuer Wiener Tagblatt odsouzen do vězení a zbaven titulu sv. pána (1917 navrácen amnestií
císaře Karla); návrat do politiky zaznamenal na Chebsku: 1897 – 1907 poslancem ř. r. za Chebvenkov, vůdce vlastního extrémně nacionálního hnutí, předseda německo-radikálních
zemědělských organisací, propagátor rasového antisemitismu, hnutí „Los von Rom“ a
pangermanismu, 1901 zakladatel rakouské Všeněmecké jednoty, vzor říšsko-německého
národního socialismu.
Schopf, Mons. P. Leopold (* 24. 8. 1867 Ţlutice, † 1. 4. 1936 Cheb) – 1891 vysvěcen na
kněze, kaplan v Aši, od r. 1894 katecheta chebského vzdělávacího ústavu pro učitelky
Milosrdných sester sv. Kříţe v Chebu, 1903 – 1925 profesor na státním učitelském
vzdělávacím ústavu v Chebu, člen městského a okresního zastupitelstva, zaslouţil se o zřízení
katolického internátu v Chebu, spoluzakladatel tiskového spolku listu Egerland, politicky
angaţován v křesťansko-sociálním hnutí, za něţ 1901 kandidoval do ř. r.
Schücker, dr. Zdenko (* 26. 10. 1842 Ţatec, † 4. 12. 1904 Vídeň) – 1868 doktor práv
v Praze, od 60. let působil v Chebu a 1872 zde zaloţil vlastní advokátní praxi, městský
zastupitel, 1893 zvolen za město Cheb do z. s. namísto odstoupivšího G. Gschiera, 1895 –
1901 dále v z. s. za chebskou obchodní komoru a následně za město Bílina, od 1897
poslancem ř. r. za město Most; přední postava německé pokrokové strany v Čechách, výrazně
se podílel na boji proti jazykovým nařízením a chebském táboru lidu; 1895 předseda Svazu
Němců v chebském kraji, aktivní na poli hospodářství, 1901 spoluzakladatel chebského
Spolku majitelů domů, předseda dozorčí rady Chebské eskomptní společnosti, 1902 první
čestný člen Svazu německých právníků v Čechách.
Siegl, Ing. Johann (* 23. 7. 1837 Ţďár u Doupova, † 14. 3. 1923 tamtéţ) – 1865 civilní
inţenýr v Budějovicích, 1866 vedoucí stavebního úřadu v Chebu, 1870 samostatný civilní
inţenýr (projektant), majitel mechanické truhlárny a stavební firmy v Chebu, od r. 1875 člen
městské rady a následně téţ okresního zastupitelstva, od r. 1879 v obchodní a ţivnostenské
komoře, jejímţ byl v letech 1889 – 1901 vicepresidentem a 30. 4. 1902 – 2. 4. 1917
presidentem, přední osobnost chebských liberálů; člen představenstva Chebské spořitelny,
1870 člen správní rady a později president Vzájemného pojišťovacího ústavu Skt. Florian,
dlouholetý president dozorčí rady Chebské eskomptní společnosti, člen zemské ţelezniční
rady, čestný občan Františkových Lázní.
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Schwab, Gustav – vydavatel listu Bote aus dem Egertal, majitel tiskárny ve Falknově,
schönerián.
Starck, Simon (* 27. 10. 1865 Falknov / nyní Sokolov, † 3. 9. 1939 tamtéţ) – horník
falknovských hnědouhelných dolů, redaktor a vydavatel socialistických listů Glück auf!, Der
Wähler, Volkswille a Freie Worte; člen sociální demokracie a následně svobodný socialista,
od 1907 poslancem ř. r. za Falknov-venkov.
Stein, Franz (* 1. 6. 1869 Vídeň, † 17. 7. 1943 Lienz) – vyučený mechanik, 1895 redaktor a
vydavatel listu Der Hammer, polit. orgánu německo-radikálního dělnického hnutí v Čechách,
v jehoţ čele od r. 1893 stál, velký propagátor hnutí „Los von Rom“, od 1899 poslancem z. s.
za město Vrchlabí, 1901 – 1907 poslancem ř. r. za chebskou všeobecnou kurii; věrný
Schönererův spolupracovník a později ctitel jeho památky.
Tausche, Anton (* 27. 6. 1838 Teplice, †20. 11. 1898 tamtéţ) – hospodářský inspektor, 1868
– 1876 správce panských statků na Táborsku, 1876/7 jako odborník učil podkrušnohorské
zemědělce novým pěstitelským technologiím, 1879 – 1897 poslanec ř. r. za Cheb-venkov, od
1881 téţ v z. s. za Kadaň-venkov; německý pokrokář, agrárník.
Theumer, dr. Leo († 3. 1. 1913 Loket) – notář v Lokti, člen a od 1890 předseda chebské
notářské komory, člen a předseda loketského okresního zastupitelstva.
Tins, Carl (* 2. 2. 1873 Liberec, † 7. 1. 1934 Aš) – od r. 1895 novinář v Aši, šéfredaktor
Ascher Zeitung do r. 1928, kdy byl zvolen za starostu města (1922 – 1928 první místostarosta),
německý nacionál, organisátor ašského táboru lidu r. 1897, přední postava Svazu Němců
v Čechách.
Utschik, dr. Anton (* 1851, † 16. 10. 1938 tamtéţ) – právník v Chebu, městský zastupitel,
od 1907 člen výboru a 1917 předseda chebské pojišťovny „St. Florian“, spoluzakladatel
chebského spolku Svobodná škola, umírněný nacionál.
Verkauf, dr. Leo (* 28. 11. 1858 Lvov, † 30. 12. 1933 Vídeň) – advokát ve Vídni, sociální
demokrat orientující se téţ na problematiku zemědělství, autor politických spisů, právní
zástupce Všeobecného svazu dělnických a druţstevních zdravotních spořitelen ve Vídni, 1897
– 1900 poslancem ř. r. za chebskou všeobecnou kurii.
Walter, Joseph– statkář v Thurn, člen okresního zastupitelstva, 1889 – 1907 poslanec z. s. za
Cheb-venkov, nejdříve jako liberál, 1895 za německé nacionály (lidovce) a 1901 jako nezávislý
agrárník podporovaný radikály, 1905 spoluzakladatel agrární strany; člen představenstva
spolku pro chov zvířat na Chebsku.
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Weber, Josef (* 3. 2. 1855 Klášterec, † 12. 3. 1927 tamtéţ) – od r. 1877 truhlář, organisátor
ţivnostenských druţstev, 1885 zaloţil Svaz ţivnostenských druţstev pro oblast chebské
obchodní komory, jehoţ byl následně dlouholetým předsedou, od r. 1888 člen obchodní a
ţivnostenské komory, člen české zemské a říšské ţivnostenské rady, 1901 kandidát do z. s. za
chebskou obchodní komoru, lidovec a člen ţivnostenské strany.
Werner, Georg – statkář v Kornově, člen okresního zastupitelstva, pokrokář a agrárník, 1901
kandidát do ř. r. za Cheb-venkov.
Wiedermann, Gustav (* 24. 8. 1850 Františkovy Lázně, † 11. 2. 1914 tamtéţ) – od r. 1872
stavitel a architekt ve Františkových Lázních, autor ortodoxních chrámů v západočeských
lázních, za něţ získal nejvyšší ruské státní vyznamenání, nositel mnoha evropských
panovnických vyznamenání a řádů, autor budovy chebské obchodní a ţivnostenské komory
(1899), čestný člen františkolázeňských spolků hasičů, veteránů a ostrostřelců, císařský rada,
1900 – 1910 starosta Františkových Lázní, jenţ se zaslouţil o výrazný rozvoj města.
Zedtwitz, Karl Moriz (* 18. 2. 1830, † 1915) – příslušník hraběcí rodiny Zedtwitzů z Dolního
Neubergu, 1897 – 1907 poslanec říšské rady za ústavověrný velkostatek.
Zwittlinger, P. Josef (*, † 17. 6. 1904 Mariánské Lázně) – člen rytířského řádu Kříţovníků
s červenou hvězdou, kaplan v Chebu, později farář ve Františkových Lázních; 1897
kandidován křesťanskými sociály do ř. r., člen představenstva Chebské spořitelny.
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