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Úvod 

„Léto roku 1897 napsalo jednu z nejsmutnějších a nejtrapnějších kapitol česko-

německých vztahů v historii.“1 Jednu z nejsmutnějších proto, že na jejím začátku stojí 

dobře míněný pokus o vyřešení vleklého problému, a nejtrapnější proto, že tento 

pokus roznítil ideologický souboj, který vedl u obou zúčastněných stran ke ztrátě 

zdravého rozumu. Tato kapitola česko-německé koexistence se vyznačuje vzájemnou 

nenávistí, výrony fanatického šovinismu, a konflikty, při nichž nezřídka tekla krev. 

Příčinnou a společným jmenovatelem těchto konfliktů je nacionalismus a z něj 

pramenící přesvědčení, že každý národ, má-li být zachován, musí obstát  

v „boji o existenci“. Jest to právě propojení nacionalismu a sociálního darwinismu, jež 

dává podobným konfliktům oprávnění. Neboť do důsledku vzato v neutuchajícím boji  

o život národa, není pro kompromis či zdrženlivost žádného místa, alespoň z hlediska 

politiky přelomu 19. a 20. století.2 Z tohoto pohledu nelze četná protestní 

shromáždění, průvody, otevřené dopisy, politické interpelace, poslanecké řeže 

v říšské radě a jiné, pro dnešního člověka málo pochopitelné činy našich předků, 

považovat za zcela neopodstatněné. Ostatně podstatou všech těchto svárů je obrana 

kolektivní identity založené na určité společenské ideologii. V případě česko-

německého soužití v Rakousku před první světovou válkou je touto ideologií 

nacionalismus pudící k obraně ať již ofensivní či defensivní. Zde je třeba zdůraznit,  

že nacionalismus, socialismus a liberalismus ze střední Evropy nevymizely,  

nýbrž jsou často jako národní dědictví v různých podobách zachovávány dodnes. To je 

také jedním z důvodů, proč se česko-německé vztahy stále potýkají s množstvím 

předsudků a tabu. Město Cheb, či německy Eger, je určitým pomezním bodem těchto 

vztahů v prostoru i v čase. Leží totiž na hranici kulturně českého a německého 

prostředí, a byť by jej dnes většina Čechů označila za západočeské město, patřilo 

svobodné říšské město Eger historicky a po dlouhá staletí do prostoru Svaté říše 

římské. Pro mé rodné město je tato dvojí identita zcela příznačná. Frank Boldt ve své 

historické eseji hovoří o letech 1945/46 jako o faktickém a nenadálém konci „vlastní 

historické doby“, jenž byl městu a jeho okolí popravou. Pádným argumentem pro tuto 

thesi je skutečnost, že Chebsko, jehož vztah k Čechám byl vždy odlišný od posice 

ostatních etnicky německých oblastí v zemi, bylo co do procenta vysídleného 

                                                   
1 URBAN, Otto. Česká společnost 1848 - 1918. Praha: Svoboda, 1982, s. 462. 
2 BURROW, John Wyon. Krize rozumu: Evropské myšlení 1848 - 1914. Brno: CDK, 2004, s. 112. 
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obyvatelstva na konci 2. světové války nejvíce zasaženo.3 Smrt regionální historické 

tradice lze pozorovat i u značné části jeho současných obyvatel, kteří o její znalost 

mnohdy ani nestojí. Vedle jazykové bariéry, jež omezuje znalost existujících německy 

vydaných prací mezi českou společností, je třeba jako důvod tohoto stavu poznání 

jmenovat i nedostatečný zájem českého dějepisectví o Cheb coby podstatnou součást 

středoevropských moderních dějin. V době, kdy snahy o česko-německé sblížení  

a porozumění přinášejí zřetelné výsledky, je absence komplexnějších prací o dějinách 

česko-německé koexistence na západě Čech neomluvitelnou. Vždyť dějiny střední 

Evropy 19. století dostaly svou podobu za nezanedbatelného přispění chebských 

rodáků a nemálo událostí středoevropského významu se odehrálo právě v Chebu. 

Nejen v rámci této práce, nýbrž i v kontextu českých národních dějin,  

si zaslouží pozornost například reakce chebské městské representace na revoluční 

události roku 1848. Po císařově příslibu reforem bylo v Chebu začátkem dubna 1848 

zvoleno čtyřiadvacetičlenné grémium, navazující na tradici autonomního chebského 

sněmu, jehož úkolem bylo zformulovat adresu císaři, v níž mu budou předloženy 

požadavky obyvatel Chebska. Tato adresa kromě jiného žádala císaře o uznání 

historických práv, tedy statut říšské zástavy spojené s Čechami pouze osobou 

panovníka. Tyto nároky Chebsku přiznával i český obrozenec a historik František 

Palacký, jenž byl vůdčí postavou českého boje za federalisaci a autonomní postavení 

českých zemí v habsburské monarchii. Chebsko lze též považovat za indikátor 

německé národní politiky v Rakousku 2. poloviny 19. století. Byť se na počátku tohoto 

údobí zdejší representace hlásí k obnově historické německé říše, zůstává Chebsko 

věrné habsburské dynastii a po vytěsnění Rakouska z Německého spolku se tato 

věrnost projevuje i zapomínáním historické příslušnosti k říši. Příznakem orientace 

na Vídeň je odhalení pomníku císaři Josefu II. dne 2. října 1887, jenž byl tehdy sice 

pokládán za císaře německého lidu, ale zároveň Chebsko připravil  

o poslední zbytky jeho autonomie.4 Cheb je neodmyslitelně spojen s nacionálními 

souboji v monarchii na konci 19. století a jeho rodák Karl Hermann Wolf v tomto 

souboji patřil k předním vůdcům německé národní politiky. Německý tábor lidu 

v Chebu, téma této práce, představoval jeden z vrcholů událostí bouřlivého roku 1897. 

                                                   
3 BOLDT, Frank. Eger – Stadt der europäischen Geschichte: Ein Essay über die deutsch-tschechische 
Koexistenz. Praha/Litomyšl: Paseka, 2010, s. 19. 
4 SCHREINER, Lorenz. Heimatkreis Eger: Geschichte einer deutschen Landschaft in 
Dokumentationen und Erinnerungen. Amberg: Egerer Landtag, 1997, s. 119. 
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Vymezení tématu 

Jak již z předchozího vyplývá, analysa významu Chebska v rámci politických 

dějin habsburské monarchie od poloviny 19. století po první světovou válku by byla 

počinem velmi záslužným avšak zároveň velmi náročným. Z důvodu rozsáhlosti 

tohoto tématu, jehož bych se v budoucnu rád postupně zhostil, jsem se rozhodl 

zabývat se jen jednou jeho částí. Německý tábor lidu uspořádaný v Chebu roku 1897 

patří k historickým událostem, které i po mnoha desetiletích neztrácejí svou 

přitažlivost. Těžko bychom hledali historickou stať věnující se politické situaci 

v Předlitavsku konce 19. století, v níž by tato událost nebyla zmíněna. Většina zmínek 

však představuje holé konstatování skutečnosti, že se jednalo o reakci německých 

nacionalistů na jazyková nařízení vyhlášených Badeniho vládou 5. dubna pro Čechy  

a 22. dubna 1897 pro Moravu a že při této události došlo k pouličním srážkám 

s četnictvem. Ústředním tématem této práce má tedy být především popis a výklad 

událostí dne 11. července 1897 v Chebu a okolí, jež byly současníky označeny jako 

německý tábor lidu, a jejich zasazení do kontextu německé národní politiky 

v Rakousku konce 19. století.5 Byť se práce soustředí na národnostní spory, jejichž 

význam by se dal územně vymezit v rámci zemí Koruny české, používám záměrně 

výrazu „německá politika v Rakousku“. Česko-německý národnostní souboj a zněj 

vzešlý spor o jazykové vyrovnání totiž před rokem 1897 i později představovaly 

významný politický problém pro celé Předlitavsko, což nedovoluje jasné vydělení 

českých témat z celoříšských souvislostí. Za úvod této problematice slouží popis 

genese německého politického nacionalismu v Rakousku a exkurs do historie úpravy 

jazykových poměrů v Čechách s výčtem nejdůležitějších snah o jejich změnu v období 

od poloviny 19. století do popisovaných událostí. Hlavním zdrojem informací pro tuto 

práci je archivní sbírka založená z popudu městské rady v létě roku 1897, jež obsahuje 

zápisy a korespondenci týkající se chebského táboru lidu. Sbírku doplňuje brožura 

Josefa Melzera, jenž se táboru lidu osobně zúčastnil. Početné informace poskytuje 

také list Egerer Zeitung, který pod tímto názvem v Chebu vycházel od roku 1868. Tyto 

liberální resp. pokrokářské noviny lze označit za umírněný a poměrně objektivní 

politický zpravodaj, neboť kromě období po vydání Badeniho jazykových nařízení 

nebyla téměř žádná vydání státními úřady konfiskována.  

                                                   
5 „Německý tábor lidu“ jest nepřesným překlad německého „Deutscher Volkstag“ a pojmem přejatým 
z podobných srocení českých národovců v 60. letech 19. století, jež byla známa pod názvem „táborové 
hnutí“. 
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Vývoj německé národní politiky v Rakousku 

Vzestup a pád staré liberální tradice 

Rakouská společnost prodělala ve dlouhém 19. století řadu významných změn. 

Jednou z nejvýraznějších byla její demokratizace a s ní související „plebejisace“ 

politiky a státního aparátu. Tato tendence zpočátku umožnila společenský vzestup 

především měšťanstvu, jež mělo k disposici potřebné materiální zázemí. První krok 

v tomto směru byl učiněn již v dobách tereziánských a josefínských reforem, které 

usilovaly o sjednocení a centralisaci státní moci. Rozvoj byrokracie si žádal většího 

množství úřednictva a též jednotného úředního jazyka, kterým měla být němčina.  

Tak se otevíral prostor ke společenskému vzestupu především majetnějším 

měšťanským vrstvám, jež se později většinou definovaly jako německé. 

Předbřeznový metternichovský režim upřednostňující zájmy státu před nároky 

národními sice bez rozdílů pronásledoval veškeré projevy politického nacionalismu, 

zároveň však o něm nelze tvrdit, že by Němcům v Rakousku upíral jejich přední 

kulturní a politickou roli.6 Tak se v atmosféře pragmaticky německého státu vyvíjel  

a zužoval vztah státní byrokracie s movitějším německým měšťanstvem. To nacházelo 

v úzké spolupráci a vzájemné provázanosti se státem jedinou možnost, jak alespoň 

částečně prosazovat své zájmy ve smyslu modernisace absolutisticky byrokratického 

státního zřízení, jakým Rakousko až do roku 1867 bylo.7 Zde má svůj základ  

tzv. staroliberální tradice, jež sdružovala osvícené muže usilující o právní stát  

a svobodné hospodářství. Na vrub jejich úsilí připadají první hospodářské spolky, 

např. Böhmischer Gewerbeverein (Český živnostenský spolek) stávající od roku 1833, 

Reichenberger Gewerbeverein (Liberecký živnostenský spolek) založený o dvanáct let 

později či od roku 1850 vznikající Obchodní a živnostenské komory. V liberálním 

prostředí hospodářských a zájmových spolků se sdružovali muži různého postavení, 

ať již nobilitovaní finančníci a podnikající aristokraté, provozovatelé menších 

obchodů a dílen či představitelé tzv. Bildungsbürgertum. V čele těchto liberálních 

kruhů vyznačujících se právě prolínáním pojmů „Besitz- a Bildungsbürgertum“ stáli 

nejčastěji zástupci svobodných povolání, jmenovitě juristé, z nichž byla většina 

                                                   
6 RUMPLER, Helmut. Eine Chance für Mitteleuropa: Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall  
in der Habsburgermonarchie. Wien: Ueberreuter, 2005. Österreichische Geschichte, sv. 1804 – 1914, 
s. 200. 
7 BRUCKMÜLLER, Ernst. Ein begrenzter Aufstieg: Das österreichische Bürgertum zwischen 
Biedermeier und Liberalismus. In: RUMPLER, Helmut. Innere Staatsbildung und gesellschaftliche 
Modernisierung in Österreich und Deutschland 1867/71-1914. Wien: Verlag für Geschichte und Politik 
/ München: Oldenbourg, 1991, s. 76. 
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hospodářsky aktivních. Provázanost hospodářských i politických zájmů této  

tzv. druhé společnosti a její snaha prosadit své zájmy skrze státní byrokracii měly  

za následek postupné ztotožnění se německých liberálů s rakouským státem.8 

Němečtí liberálové byli ochotni podporovat císaře a jeho centralisační snahy  

i v dobách neoabsolutismu, jenž sice zklamal politické naděje roku 1848, přesto ale 

nekladl téměř žádné překážky svobodnému podnikání.  

Březnová revoluce otevřela německým liberálům vedle volného trhu ještě 

jedno důležité pole působnosti – národnostní politiku. Rok 1848 německé liberály, 

kteří do té doby ignorovali volání z Wartburgu, prvně konfrontoval s vážností 

„národní otázky“.9 Jestliže totiž němečtí intelektuálové obrodu českého národa do té 

doby přehlíželi či podporovali, přiměly české požadavky v březnu 1848 nemalou část 

z nich k reakci a založení Spolku Němců z Čech, Moravy a Slezska na obranu své 

národnosti.10 Deklarace jejich vlastního národního sebevědomí vedla přirozeně  

ke zdůraznění „německého charakteru“ Rakouska. Rostoucí význam neněmeckých 

nacionálních uskupení v monarchii společně se ztrátou reálných nadějí  

ve velkoněmecké sjednocení nadále utužilo vztah německého měšťanstva se státem. 

Dokladem je spolupráce osobností březnové revoluce s následujícím 

neoabsolutistickým režimem.11 Stát v důsledku toho německé měšťanstvo  

bez zjevných germanisačních záměrů opět zvýhodňoval, čemuž následovalo 

obviňování aktivních německých liberálů za strasti ostatních národů  

pod „německým“ státním aparátem.  

Sami němečtí liberálové ale brzy pocítili, že výhody svobodného hospodářství 

nemohou nahradit nenaplněné konstituční požadavky a navíc rostoucí hospodářská 

                                                   
8 Pojmem „druhá společnost“ jsou označování bohatí finančníci a průmyslníci, kteří na pomyslném 
společenském žebříčku stáli na druhém místě hned za nejvyšší aristokracií. 
9 Významným pojmem pro německé národní cítění před rokem 1848 byly slavnosti na hradě Wartburg 
uspořádané 18. října 1817 u příležitosti výročního dne Bitvy národů a třísetletého jubilea německé 
reformace. Tento protest německého revolučního nacionalismu hlásal novou politickou filosofii, jež  
za základ žádoucí národní politiky považovala „bezpodmínečnou víru v dobrou věc sloužící Německu  
a německému národu“. Pro metternichovskou státní politiku však byly tyto revoluční tendence zcela 
nepřípustné a jejich nepočetní propagátoři nekompromisně stíháni. Někteří z nich hledali útočiště 
v Německu a německý nacionalismus po dlouhou dobu zůstával v Rakousku směrem zcela okrajovým. 
RUMPLER, Helmut. Eine Chance für Mitteleuropa: Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall  
in der Habsburgermonarchie. Wien: Ueberreuter, 2005. Österreichische Geschichte, sv. 1804 – 1914, 
s. 203. 
10 Verein der Deutschen aus Böhmen, Mähren und Schlesien zur Aufrechterhaltung ihrer Nationalität 
URBAN, Otto. Česká společnost 1848 - 1918. Praha: Svoboda, 1982, s. 33. 
11 Např. Joseph Lasser von Zollheim, jenž byl v letech 1848 – 1849 poslancem frankfurtského 
ústavodárného a říšského sněmu a následně úředníkem ministerstva vnitra po celá 50. léta 19. století 
či Alexander von Bach, který navzdory své aktivitě ve Vídni roku 1848 vykonával v letech 1849 – 1859 
úřad ministra vnitra. 
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nestabilita začala chmuřit i výhody ekonomické. Rok 1860 a únorová ústava 

rozvolňující absolutismus ve smyslu samosprávy historických zemí německé liberály 

rozhodně uspokojit nemohly. Bylo zjevné, že se v Rakousku na konstitucionalismus 

pouze hrálo a ještě pro konservativně federalistické publikum.12 V Českých zemích, 

z nichž pocházela velká část vlivných německých liberálů, měl boj proti federalismu 

vedle politického především národní rozměr. V oposici německému centralismu zde 

totiž stály spojené síly konservativní aristokracie a českých liberálů, bránící historická 

práva českého státu. Na rozdíl od maďarských politiků, kteří vedle říšské rady 

zablokovali i vlastní zemský sněm, však česká politická representace neměla dostatek 

elánu a potřebné drzosti, aby své požadavky vůči koruně prosadila. Neúspěch jednání 

s Maďary tak napomohl pouze německým ústavověrným liberálům, kteří díky 

Schmerlingově „politice vyčkávání“ na residující české a tyrolské poslance ovládli 

říšskou radu. Politické události 60. let 19. století se pro monarchii a její národy, 

Němce v Čechách nevyjímaje, měly stát osudovými. Schmerlingova ostentativní 

velkorakouská politika vedla k radikalisaci nacionalismu na všech stranách. 

V Čechách náhle zesílily protiněmecké nálady, což se ukázalo při obecních volbách 

v jazykově nevyhraněných městech, kdy v čele Prahy či Plzně nově stanuli čeští 

starostové. Do stejné doby spadá také založení Sokola roku 1862 a následná německá 

protiakce v podobě Deutscher Turnverband.13 Vojenská porážka Rakouska roku 1866 

vedla, jak známo, k prosazení myšlenky dualismu. České země se staly součástí 

Předlitavska, jež F. L. Rieger na jaře roku 1867 přezíravě označil za novou říši,  

„o kteréž posud nikdo neví na jisto, jak se nazývat má.“14 Na rozdíl od českých 

liberálů, kteří s dualismem nesouhlasili, panovala mezi zástupci německé liberální 

politiky nejednota. Němci se ztrátou italských území a oddělením Uher sice získali 

v „novém Rakousku“ na významu, ovšem za cenu toho, že se stali „jen“ jedním 

z mnoha národů neněmecké habsburské monarchie. 

Ústavověrní liberálové se roku 1867 ještě jednou rozhodli pro Rakousko  

a aktivně se podíleli na formulování Prosincové ústavy, která jakoby symbolisovala 

naplnění cílů staroliberální politiky. Vedle existujícího liberálního hospodářství byly  

v Rakousku položeny základy právnímu státu, který měl nadále chránit hospodářské  
                                                   
12 URBAN, Otto. Česká společnost 1848 - 1918. Praha: Svoboda, 1982, s. 163. 
13 RUMPLER, Helmut. Eine Chance für Mitteleuropa: Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall  
in der Habsburgermonarchie. Wien: Ueberreuter, 2005. Österreichische Geschichte, sv. 1804 – 1914, 
s. 385. 
14 Stenografická zpráva o V. sezení prvního zasedání sněmu českého od roku 1867, odbývaném  
dne 25. února 1867. [cit. 30. 5. 2012] Dostupné z: 
http://www.psp.cz/eknih/1867skc/1/stenprot/005schuz/s005001.htm 
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a politické zájmy měšťanské společnosti. Prosincová ústava ponechávající zemským 

sněmům významná práva a zaručující všem etnikům rovnoprávnost a právo  

na pěstění národnosti a jazyka rozhodně nebyla vítězstvím německého centralismu.15 

Naopak otevřela cestu liberální národnostní politice, jež se na konci století proměnila 

v lítý nacionalistický boj. Nacionalisace politiky byla jedním z předních důvodů 

postupného rozkladu ústavověrné strany. Nikoli však důvodem jediným. Dále tu bylo 

zhroucení důvěry voličů v „bankrotní liberalismus“, jenž řízen zájmy bohatých 

továrníků a spekulantů dovedl Rakousko až k velkému bursovnímu krachu  

9. května 1873. Navíc, a to bylo v zemích císaře Františka Josefa mnohem důležitější, 

ztratili němečtí liberálové důvěru koruny. Hospodářské machinace a skandály 

společně se sílícími nacionalistickými tendencemi přesvědčily císaře o potřebě 

změny.16 Čas pro ni nastal po volbách roku 1879, v nichž ústavověrní ztratili 49 svých 

dosavadních mandátů v říšské radě. Kníže Auersperg byl po krátkém období 

přechodné Stremayrovy vlády nahrazen Eduardem Taaffem a jeho „železným 

kruhem“ konservativně-slovanské většiny, v níž se po letech české pasivní resistence 

prvně objevili čeští ministři. 

V rámci německé politiky se začal prosazovat směr representovaný tzv. 

„pokrokovým klubem“, který v říšské radě roku 1873 založili poslanci Josef Kopp  

a Karl Rechbauer.17 Tito politici již otevřeně stavěli zájmy národa nad zodpovědnost 

vůči státu a mocenská konstelace po roce 1879 je ve správnosti jejich přesvědčení 

pouze utvrdila. Na rozdíl od „starých“ se „mladí“ liberálové stále častěji hlásili 

k revolučnímu německému nacionalismu z roku 1848. Barvy Němců v Rakousku již 

neměly být jen černo-zlaté. Přibýt měla červeň – barva krve, prolité v boji  

za německou národní jednotu. Stejně jako za revoluce i nyní pocházela většina 

mladých, nacionálně zapálených, liberálů z řad studentstva, což tento směr otevíralo 

širším vrstvám společnosti. Na rozdíl od politiků-průmyslníků disponovali pokrokáři 

vlastním sociálním programem. Je paradoxem, že deklarovaná pokrokovost 

„mladého“ liberálního směru, jemuž se navíc musejí přiznat demokratisační snahy, 

spočívala v obraně národa před nepřáteli, tedy ve zpátečnickém negativně 

definovaném nacionalismu. Ať již totiž staroliberálové pomocí nepokrytého 
                                                   
15 URBAN, Otto. Česká společnost 1848 - 1918. Praha: Svoboda, 1982, s. 223. 
16 Exemplárním případem odhalené defraudace státních peněz byl proces s ředitelem Lvovsko-
černovické dráhy baronem Viktorem Ofenheimem v roce 1875, do něhož byli zataženi i přední politici 
německé liberální strany. Tamtéž s. 279. 
17 RUMPLER, Helmut. Eine Chance für Mitteleuropa: Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in 
der Habsburgermonarchie. Wien: Ueberreuter, 2005. Österreichische Geschichte, sv. 1804 – 1914, s. 
453. 
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protekcionismu a bezohlednosti prosazovali své vlastní zájmy na úkor jiných, byl 

jejich vtah k rakouskému státu positivní a jejich aktivní politika zajistila Rakousku 

pokrok nejen ve sféře hospodářství. Liberální éru 60. a 70. let lze nazvat obdobím 

vítězícího „náboženství svobody“, jehož symbolem se stal boj proti církevnímu 

školství a státní katolické církvi. Liberální svobodomyslnost však pouze poskytla 

prostor, jenž byl za spoluúčasti Taaffeho vegetativní politiky brzy vyplněn 

náboženstvím novým, odborně nazývaným nacionalismus. V Rakousku na sebe 

nacionalismus vzal koncem století podobu sociálním-darwinismem vyvolaného 

barbarství. Že nacionalismus lze oprávněně nazývat zpátečnictvím, jež se vzhlíží  

v idealisovaném pohanství, nás přesvědčují například slova „všeslovanské hymny“  

z pera Samo Tomášika: „Bůh je s námi – kdo proti nám, toho Perun – smete.“18 

Německá politika v nacionálním boji 

Stejně jako v německém tak i v českém politickém táboře se v průběhu  

70. a 80. let prosazuje nový politický směr. Česká národní politika formovaná do té 

doby liberály společně s vysokou aristokracií se postupně dostává do rukou 

demokratičtějších a nacionalističtějších „mladočechů“. Nový proud s sebou odnesl 

politiku pasivní resistence a dal českým státoprávním požadavkům nový tvar. Český 

politický program získal zřetelnější jazykově nacionální ráz, s čímž souvisí i jeho 

orientace na jazykovou otázku. Nikoli však pro jazyk samotný. Za bojem o rozšiřování 

českého jazyka lze totiž rozpoznat zarytou nevraživost českého a německého 

nacionalismu, jejichž usmíření by ze samotné jazykové otázky učinilo podružný 

problém.19 K takovému kroku však ani jedna ze stran nebyla odhodlána. Německé 

návrhy na správní rozdělení království na české a německé jazykové oblasti česká 

strana s odkazem na nedělitelnost historických zemí striktně odmítala. Německou 

odpovědí bylo zdůrazňování dualistické jednoty monarchie a jejího německo-

maďarského charakteru. 

Přesto nelze tvrdit, že by se kulturní poměry v Čechách především v ohledu 

užívání českého a německého jazyka nikterak nevyvíjely. Zatímco v letech  

1849 až 1860 musela být čeština ministrem vyučování Leo Thunem bráněna proti 

Bachově centralizační politice, začala její posice od 60. let výrazně sílit. Rovnost obou 

                                                   
18 Takto končí druhá sloka známé písně „Hej, Slované“, která byla v různých překladech hymnou 
Slovenské republiky v letech 1939 – 1945 a později hymnou Jugoslávie.  
Hej, Slované: Národní píseň. Praha: J. Heřman Zefi, 1920. 
19 KANN, Robert A. Das Nationalitätenproblem der Habsburgermonarchie: Geschichte und 
Ideengehalt der nationalen Bestrebungen vom Vormärz bis zur Auflösung des Reiches im Jahre 1918. 
Graz-Köln: Verlag Böhlau, 1964. Veröffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft Ost, sv. 4., s. 186. 
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zemských jazyků při výuce na gymnasiích a reálkách společně s výčtem českých, 

německých a jazykově smíšených gymnasií právně ukotvily dva zemské zákony 

projednávané roku 1864 v Českém zemském sněmu a schválené císařem o dva roky 

později.20 Zásadní zvrat však představovala Prosincová ústava, jež poskytla platformu 

všem následným jazykovým úpravám. Článek 19 zákona č. 142/1867 ř. z. vedle 

rovnosti všech národů, jejich práva na ochranu a pěstování národnosti a jazyka, uznal 

též rovnost „jazyků v zemi běžných“ na školách, úřadech a ve veřejném životě. Tato 

formulace však vyvolala zásadní interpretační spory. Němečtí liberálové nepřipouštěli 

směšování v ústavě použitých pojmů „zemský jazyk“ a „jazyk v zemi běžný“. Ve 

smyslu uzavřených jazykových oblastí vztahovali druhý pojem na jazyk převládající 

v určitém kraji, okrese či obci. Čeština proto, ačkoli nesporně jazyk zemský, nemusela 

zároveň ve všech oblastech království platit za jazyk běžný.21 

Prvním neúspěšným pokusem vyhovět českým národním požadavkům a zavést 

v Čechách plošně dva úřední jazyky byly fundamentální články rakousko-českého 

vyrovnání z roku 1871, které stejně jako i následné politické kroky tohoto druhu 

pouze vyostřily česko-německé spory. Do té doby nevídané podoby dosáhl tento 

antagonismus po vydání tzv. Stremayrových jazykových nařízení v dubnu roku 1880. 

Společná nařízení ministerstev vnitra a spravedlnosti uznávající v Čechách 

rovnoprávnost češtiny a němčiny ve vnějším úřadování politických a soudních 

institucí vyvolala masivní odezvu. Němečtí politici vyzývali představitele obcí 

k protestním peticím a po vzoru Německého školského spolku začaly v Předlitavsku 

vznikat různé národní ochranné spolky.22 V Říšské radě reagovali němečtí liberálové 

vytvořením společné organizace tzv. Sjednocené levice (Vereinigte Linke), jež se jala 

proti vnucování českého jazyka bojovat požadováním německého státního jazyka 

v celém Předlitavsku.23 Češi na německý protinávrh odpověděli obnovením národních 

táborů pod širým nebem. Založení Ústřední matice školské v Praze v prosinci 1880 již 

jen popohnalo roztáčející se kolotoč nacionálních výpadů a protiútoků.  

                                                   
20 Za německá gymnasia byly prohlášeny ústavy v Chebu, Ostrově nad Ohří, Chomutově, Žatci, Mostě, 
Litoměřicích, Broumově, Českých Budějovicích, Plzni a v Praze na Malé Straně. 
URBAN, Otto. Česká společnost 1848 - 1918. Praha: Svoboda, 1982, s. 182. 
21 KANN, Robert A. Das Nationalitätenproblem der Habsburgermonarchie: Geschichte und 
Ideengehalt der nationalen Bestrebungen vom Vormärz bis zur Auflösung des Reiches im Jahre 1918. 
Graz-Köln: Verlag Böhlau, 1964. Veröffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft Ost, sv. 4., s. 191. 
22 Deutscher Schulverein vznikl z iniciativy poslance Engelberta Pernerstorfera ve Vídni roku 1880. 
BAMBERGER, Richard a Franz MAIER-BRUCK. Österreich Lexikon. Svazek I. Wien: Österreichischer 
Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst, 1966, s. 209. 
23 Tzv. Sprachenzwangsgesetz přijatý 25. 5. 1864 českým zemským sněmem přikazoval vyučovat na 
všech gymnasiích druhý zemský jazyk. Pojem „Sprachenzwang“ byl od té doby často používán, později 
ve spojitosti jak se Stremayrovými tak Badeniho jazykovými nařízeními. 



15 
 

Do nacionálního boje se stále odhodlaněji zapojovali mladí lidé, především studenti, 

jejichž pouliční půtky v červnu 1881 vyústili ve známou chuchelskou řež. Tradiční 

honorační politice zvonil umíráček a její místo ve společnosti neochvějně zaujal duch 

nacionalismus a partajnictví. 

Deklarací nové německé politiky měl být tzv. linecký program publikovaný  

1. září 1882 v časopise Deutsche Worte. Tato politická deklarace vedle německých 

nacionálních požadavků formulovala především zájmy těch společenských vrstev, 

které do té doby nebyly politicky zvýhodňovány, vyžadovala proto zásadní snížení 

volebního censu a sociální zákonodárství. V původně zamýšleném „liberálním“ 

programu se vůči staré politice vymezili politikové tří nastupujících politických 

směrů. Vedle Georga von Schönerera, vůdce radikálně-nacionálního hnutí, to byl 

pozdější křesťanský sociál Robert Pattai a zástupci německé sociální demokracie 

Victor Adler a Engelbert Pernerstorfer.24 Ač tři zcela odlišné politické směry, nelze 

popřít jejich společné tíhnutí k německé národní myšlence a orientaci na široké masy 

voličů. V tomto ohledu znamenala volební reforma roku 1882 snižující v městské  

a venkovské kurii daňový census z 10 na 5 fl. první úspěch. Ten byl navíc podpořen 

neuspokojivou spoluprácí liberálů s vládou, jimž se přičítala vina na oslabování 

„národních posic“. Neúspěchy vídeňských punktací roku 1890 a Taaffeho návrhu 

volební reformy nejenže roku 1893 přivodily vládě pád, ale znamenaly zároveň 

definitivní konec staré politiky. Události 90. let pak zcela odpovídaly novému stylu. 

Masy chudého dělnictva vyžadující po vzoru Belgie všeobecné hlasovací právo hrozily 

generální stávkou. Český nesouhlas s punktacemi vyvrcholil v květnu 1893 kravály 

v ulicích a v českém zemském sněmu. Politický zápal v Čechách byl tak rozsáhlý,  

že vláda při potírání výtržností musela v září téhož roku sáhnout ke krajnímu 

opatření a po dvaceti pěti letech vyhlásila nad Prahou a třemi přilehlými okresy 

výjimečný stav.25 Nová vláda Alfreda Windischgrätze, vnuka slavného vítěze  

nad revolucí roku 1848, nacionální konflikty taktéž řešit nedokázala a padla roku 

1895 kvůli žabomyšímu sporu o slovinské třídy na německém gymnáziu v Cilli.  

Císař se za této napjaté situace rozhodl povolat do čela vlády silného muže, 

který měl stát vyvést z dlouhotrvající krize a uklidnit poměry v Čechách. Novým 

předsedou vlády se stal haličský místodržící hrabě Kazimír Felix Badeni. Jeho vláda 

                                                   
24 KANN, Robert A. Das Nationalitätenproblem der Habsburgermonarchie: Geschichte und 
Ideengehalt der nationalen Bestrebungen vom Vormärz bis zur Auflösung des Reiches im Jahre 1918. 
Graz-Köln: Verlag Böhlau, 1964. Veröffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft Ost, sv. 4., s. 99. 
25 URBAN, Otto. Česká společnost 1848 - 1918. Praha: Svoboda, 1982, s. 432. 
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jmenovaná 30. září 1895 byla od počátku připravena provádět „politiku pevné ruky“. 

Brzy se však mělo ukázat, že Badeniho předsevzetí nebylo v době, kdy k odpálení 

nastřádaného nacionálního radikalismu stačila sebemenší záminka, tím nejlepším 

řešením. Poté, co se vládě podařilo prosadit dlouho očekávanou volební reformu, bylo 

třeba ještě odsouhlasit pravidelné hospodářské vyrovnání s Uhrami. Na základě 

jednoduchého kalkulu přesvědčil Badeni císaře, aby konečně potvrdil Karla Luegera 

v úřadu vídeňského starosty, čímž opět získal podporu Hohenwarthova klubu. Hlasy 

početného mladočeského tábora se rozhodl Badeni vykoupit dvěma ministerskými 

křesly a jazykovými nařízeními zrovnoprávňujícími češtinu s němčinou. Tato nařízení 

byla za zavřenými dveřmi projednávána od prosince 1896 a již před volbami  

do říšské rady v březnu následujícího roku nabyla víceméně konečné podoby. 

Badeniho jazyková nařízení 

Dle představ ministerského předsedy Badeniho měla být jazyková nařízení 

prvním krokem česko-německého vyrovnání, jemuž mělo následovat zavedení 

národních kurií v českém zemském sněmu, volební reforma a zřízení německé 

akademie věd v Praze.26 Cílem této dobře míněné snahy byla spolupráce mladočechů, 

německých liberálů a polského klubu. Badeni počítal s rozumnými politiky a nehodlal 

se spoléhat na extrémní strany, za které považoval klerikály, německé nacionály  

a antisemity. Hrabě Badeni, jenž byl dlouhou dobu místodržícím v Haliči, dost dobře 

neznal politické poměry v Rakousku, pročež byl schopen se domnívat, že jazyková 

nařízení za spolupráce s „umírněnými“ Němci povedou v Čechách k souladu.27 Názory 

ostatních členů vlády se různily. Ministr obrany hrabě Welfersheimb předsedu vlády 

varoval a předvídal, že nařízení mezi Němci vyvolají hlasitý odpor. Pro svůj resort 

také prosadil výjimku, aby se jazyková nařízení armády ani četnictva nedotýkala.  

Podoba jazykových nařízení byla formována ve spolupráci s mladočechy a až 

počátkem roku 1897 se Badeni pokusil otevřít diskusi s německými liberály. Ti však 

tuto možnost před volbami odmítli, neboť se obávali, že by tím posloužili německým 

nacionálům v předvolebním boji. Navíc jim nebyl úplný obsah jazykových nařízení 

dlouho znám. Návrh němečtí poslanci včetně dr. Baernreithera, jenž Badenimu 

sloužil jako zprostředkovatel, obdrželi teprve 30. resp. 31. března. Stejného dne  

                                                   
26 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. 
27 „Ja Badeni hoffte sogar durch Sprachenverordnungen der Herbeiführung eines Einverständnisses 
zwischen Deutschen und Tschechen zu dienen, wobei er allerdings von vorneherein nur auf die 
„gemäßigten“ Deutschen rechnete.“ Tamtéž s. 9. 
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na schůzce s předsedou vlády označili němečtí pokrokáři návrh za nepřijatelný a svůj 

nesouhlas vyjádřila i strana ústavověrného velkostatku, jejíž člen dr. Baernreither 

odmítl nabízenou účast ve vládě.28 Přestože se strana ústavověrného velkostatku  

od vlády distancovala, utvořila se do 4. dubna ve sněmovně těsná většina sestávající 

z polského klubu, mladočechů, konservativní české aristokracie a německých 

katolíků, která Badenimu nabídla podporu. Svůj souhlas s vyhlášením jazykových 

nařízení vyjádřil nepřímo také císař, když téhož dne na radě ministrů odmítl přijmout 

demisi vlády.29 Jazyková nařízení byla publikována 5. dubna v Čechách a 22. dubna 

na Moravě. S tím, co se po jejich zveřejnění strhlo, však málokdo počítal. 

  

                                                   
28 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. 13. 
29 SUTTER, Berthold. Die Badenischen Sprachenverordnungen von 1897: Ihre Genesis und ihre 
Auswirkungen vornehmlich auf die innerösterreichischen Alpenländer. Svazek I. Graz-Köln: Verlag 
Böhlau, 1960, s. 228. 
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Cheb a německý nacionalismus 

Chebské volby do říšské rady a očekávaná jazyková nařízení 

Pro politickou situaci v Čechách na počátku roku 1897 je charakteristický stav 

napjatého očekávání. Dne 22. ledna byla rozpuštěna říšská rada a sejít se měla až po 

březnových volbách, kterých se poprvé v historii mohli zúčastnit všichni rakouští 

občané.30 Další očekávanou novinkou měla být vládní jazyková nařízení, o kterých se 

sice mnohé namluvilo, ovšem jejichž obsah zůstával veřejnosti až do vlastního 

publikování začátkem dubna neznámý. To v německých okresech dodalo 

předvolebnímu boji na dramatičnosti a nacionalistickou propagandou stimulované 

obavy mohly posloužit jen radikálům.  

Nejinak tomu bylo v Chebu, jenž se v posledních týdnech před volbami stal 

doslova dějištěm agitačních politických bitev. Tón politickým zápasům na Chebsku 

dodávali především radikální nacionalisté, jejichž populistický vůdce Georg 

Schönerer se zde podruhé od roku 1885 ucházel o poslanecký mandát. Tehdy ovšem 

zvítězil místní liberální poslanec Ernst Bareuther, jehož jasné vítězství potvrdilo 

tradiční liberální orientaci chebských voličů. Stejně jako Bareuther zastupoval Cheb 

již od roku 1873 v kurii obchodních a živnostenských komor Ernst von Plener 

a od roku 1879 ve venkovské kurii pravidelně vítězil liberál Anton Tausche. Podobně 

si liberálové na Chebsku vedli i ve volbách do českého zemského sněmu, kde však 

roku 1895 utržili první významnou porážku. V městské kurii tehdy nacionál Karl Iro 

porazil třínásobným počtem hlasů pokrokáře Zdenka Schückera a podobně  

ve venkovské kurii lidovec Walter pokrokáře Adolfa Bachmanna.31 Jak je  

ze stran místního tisku zřejmé, představovaly též volby v březnu 1897 duel mezi 

pokrokáři a nacionály. Liberálně pokrokářský list Egerer Zeitung již v lednu nabádal 

rolnické obyvatelstvo, aby nepodléhalo hypnose schönereriánů. Apeloval na zdravý 

národní cit Chebanů, aby se neshýbali před terorismem Schönererových uctívačů, 

kteří těží jen a pouze ze všeobecné nespokojenosti.32 Nacionálové prý zapomněli,  

že Cheb leží v Rakousku a nikoli v Německu a že tudíž poměry tam a onde nelze 

                                                   
30 Tj. muži starší 24 let s trvalým bydlištěm ve volebním okrese alespoň 6 měsíců; všeobecná kurie 
rozšířila řady voličů o 5, 33 miliónů mužů. 
RUMPLER, Helmut. Eine Chance für Mitteleuropa: Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in 
der Habsburgermonarchie. Wien: Ueberreuter, 2005. Österreichische Geschichte, sv. 1804 – 1914, s. 
511. 
31 ŠTĚCHOVÁ, Lenka. Politika na Chebsku v zrcadle zemských a říšských voleb 1861 - 1914. Brno, 
2008. Magisterská diplomová práce. Masarykova Univerzita. Vedoucí práce Martin Markel, s. 47-50. 
32 Egerer Zeitung 16. 1. 1897, s. 1. 
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směšovat.33 V tomto smyslu list Egerer Zeitung 10. února otiskl pod názvem 

„Stanovisko německého lidu“ proslov liberálního poslance Julia Lipperta, jenž 

v českém zemském sněmu hájil německou loajalitu císaři a zdůrazňoval nutnost 

upravit jazykové poměry v Čechách na základě uzavřených či smíšených jazykových 

oblastí.34 Přes veškerou snahu však volby pro německé pokrokáře v Chebu skončily 

neúspěchem. 

 Dne 13. března bylo ohlášeno vítězství sociálně demokratického kandidáta  

dr. Leo Verkaufa ve všeobecné V. kurii.35 Zpráva o ztrátě mandátu zasloužilého 

poslance Antona Tauscheho, jehož na venkově porazil Georg Schönerer s výraznou 

převahou 236 ku 77 hlasům, byla 20. března doprovázena rozhořčeným sdělením,  

že vládní návrh vyžadující po všech státních úřednících znalost češtiny by skutečně 

měl být v nejbližší době předán příslušným úřadům v Čechách. Své posice liberálové 

udrželi pouze v kurii měst, kde se obhájil Ernst Bareuther, a v kurii obchodních  

a hospodářských komor, v níž přejal mandát po Ernstu von Plenerovi pokrokář 

Rudolf Knoll.36 Jakmile byly známy výsledky voleb, přesunulo se těžiště veřejného 

zájmu k otázce jazykových nařízení, jež měla rozpory mezi stranami brzy překlenout.   

Rozhovor s předsedou vlády otištěný 31. března v Egerer Zeitung byl přijat 

s nedůvěrou a uklidnění rozhodně nepřinesl. Badeni v něm potvrdil, že první 

ustanovení nových jazykových nařízení skutečně zavádí povinnou znalost obou 

zemských jazyků pro všechny úředníky v Čechách a Moravě, ovšem zároveň 

zdůraznil, že veškeré další body první paragraf zmírňují. Stávající úředníci měli být 

této povinnosti provždy zproštěni a nově nastoupivší dostanou prostor 6 let 

k osvojení si jazyka. Dále přiznával, že nelze po manipulačních úřednících vyžadovat 

stejné znalosti po manipulačních a koncepčních úřednících, že v oblastech,  

kde znalost češtiny není prakticky nutná, zcela postačí, bude-li druhý jazyk ovládat 

jeden zaměstnanec úřadu. Navíc bude nástup úředníků na znalost češtiny vázán  

až do 1. července roku 1901. Upozornil, že v kontaktu s centrálními institucemi 

zůstává jediným jazykem němčina a nařízení vztahující se i na české úředníky, budou 

vyžadovat taktéž od nich řádnou znalost tohoto jazyka. Badeni apeloval  

na zodpovědnost vůči zemi a říši, pro jejíž blaho jsou nařízení nezbytně nutná. 
                                                   
33 „Dabei haben sie den Blick hypnotisch nach Deutschland gerichtet und vergessen ganz, daß wir in 
Österreich leben, und daß man die Verhältnisse hüben und drüben nicht einfach in einen Topf werfen 
kann, wie Kraut und Rüben. Sie sind unpraktische Schwärmer, welche dem Unmöglichen nachjagen 
und oft das Nächstliegende übersehen.“ Egerer Zeitung 6. 2. 1897, s. 1. 
34 „Standpunkt des deutschen Volkes“ Egerer Zeitung 10. 2. 1897, s. 1. 
35 Egerer Zeitung 13. 3. 1897, s. 3. 
36 Egerer Zeitung 20. 3. 1897, s. 1, 3. Egerer Zeitung 24. 3. 1897, s. 4. 
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Závěrem prohlásil: „Je mnoho ve hře. Nejupřímnějším přáním vlády je, aby tato hra 

pro liberální němce neskončila prohrou; oni ji mohou a mají vyhrát, pokud ovšem 

tento velký okamžik správně uchopí.“37  

„Jazykové nařízení je tu!“38 

Publikace jazykových nařízení vyvolala okamžitě jak v říšské radě tak mezi 

veřejností bouřlivou reakci. Skutečnost, že k veřejným protestům docházelo 

bezprostředně po vydání nařízení bez přímých podnětů vídeňských politiků, vyvrací 

běžnou thesi, že jinak klidnou veřejnost proti vládě poštvali poslanci nacionálů. Boj 

proti jazykovým nařízením, jenž od dubna 1897 hýbal veřejným i parlamentním 

životem, byl ve skutečnosti utvářen ve vzájemné spolupráci německé veřejnosti  

a jejích zástupců v říšské radě. Na obou frontách se do boje za německá práva 

postavili nejen muži vedoucí konstruktivní oposici ale i křiklouni, kteří jen 

rozdmýchávali nacionální vášně. K. H. Wolf 9. dubna v říšské radě zaútočil  

na jazyková nařízení pilným návrhem. Prohlásil, že si Němci tuto ránu do obličeje 

jistě nenechají líbit a že každý úder dvakráte vrátí. Nová nařízení podle něj ničí 

patriotismus a loajalitu českých Němců vůči císaři a státu a sama zakládají německou 

iredentu. Upozornil, že vedle Němců tento krok poškodil také parlament, jemuž 

pomocí vládních nařízení bylo upřeno jeho zákonodárné právo. Georg Schönerer 

z poslanecké lavice všechny shromážděné opakovaně upomínal, že „právo německého 

lidu je přednější českému státnímu právu.“39 Výstižně shrnul reálné podmínky 

v Rakousku pokrokář Alois Funke, když v téže debatě prohlásil, že „čas  

pro česko-německé vyrovnání vypršel“. Všeněmecká agitace společně s předrážděným 

národním citem českých Němců již skutečně nepřipouštěla žádné ústupky. Lidé jako 

E. Pfarsche a J. Ulbrich, kteří 29. července publikovali své kompromisní řešení česko-

německého sporu, byli stejně jako němečtí klerikálové označeni za zrádce německých 

zájmů.40 K jednotnému a razantnímu postupu nabádaly politiky mnohé petice, 

kterých se jen do konce května na presidiu říšské rady sešlo na 2 000.41 Většina z nich 

                                                   
37 „Viel steht auf dem Spiele. Es ist der aufrichtigste Wunsch der Regierung, daß das Spiel für die 
liberalen Deutschen nicht verloren gehe; sie können und sollen es gewinnen, wenn sie den großen 
Moment richtig erfassen.“ Egerer Zeitung, 31. 3. 1897, s. 1. 
38 „Die Sprachenverordnung ist da!“ Egerer Zeitung, 7. 4. 1897, s. 1. 
39 „Deutsches Volksrecht bricht das böhmische Staatsrecht“ Egerer Zeitung, 14. 4. 1897, s. 1. 
40 NEBLICH, Esther. Die Auswirkungen der Badenischen Sprachenverordnungen von 1897 auf die 
deutsche und tschechische Bevölkerung des historischen Egerlandes. Marburg: Tectum Verlag, 2002, 
s. 70. 
41 Egerer Zeitung, 2. 6. 1897, s. 2. 
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byla výsledkem různých shromáždění, schůzemi městských zastupitelstev počínaje  

a masivními setkání pod širým nebem konče. 

Chebští radní přijali podobnou resoluci již 5. dubna. V ní byl kladen na všechny 

německé poslance požadavek, aby se v boji proti jazykovým nařízením chopili všech 

dostupných prostředků.42 Zdenko Schücker na výzvu odpověděl svým proslovem  

na veřejném manifestu v Chebu dne 13. dubna. Prohlásil, že poslanci jsou připraveni 

hájit německá práva veškerými prostředky, budou-li vědět, že všechen německý lid 

stojí za nimi. Početný zástup shromážděných občanů svou podporu politikům 

potvrdil, když jednohlasně přijal návrh dr. Reinigera, aby místo vyhlašování resolucí 

bylo uspořádáno velké lidové shromáždění pod širým nebem, jež vyjádří nejhlubší 

rozhořčení nad porušením ústavy a neslýchaným znásilněním českých Němců. 

Patřičné kroky v tomto směru měly být vyhrazeny plánovanému sjezdu pokrokářské 

strany.43 K prvnímu shromáždění však došlo již 19. dubna na česko-saském pomezí 

poblíž lázeňského města Bad Elster. Shromáždění čítající okolo 8 000 účastníků 

z Rakouska i Německa zde pod širým nebem deklarovalo duchovní a národní 

sounáležitost a odhodlanost bránit práva a čest německého národa před všemi 

nepřáteli. Rakouští Němci byli vyzváni klást protiněmeckému vládnímu atentátu 

nejtužší odpor a od jejich říšských soukmenovců se očekávalo, že tomuto zoufalému 

boji budou věnovat veškerou pozornost a zapojí do věci též císaře Viléma II, který měl 

u rakouského mocnáře uplatnit svůj vliv.44 Přemisťování shromáždění za rakouské 

hranice mělo vedle hlásání německé jednoty také zcela praktický důvod. Rakouské 

úřady totiž brzy začaly nacionálně politické aktivity kontrolovat a plánovaná lidová 

shromáždění zakazovat. Stejně tomu bylo i v případě manifestu svolaného do Chebu 

dr. Reinigerem na 2. květen. Přes zákaz k. k. okresního hejtmanství se v Chebu sešlo 

na 2 000 lidí, kteří průvodem zakončeným u pomníku císaře Josefa II. na náměstí 

protestovali proti vládním nařízením. Mezi zúčastněnými byli přední muži nejen 

z Chebu ale též ašský starosta Schindler, továrníci, zástupci svobodných řemesel  

i bohatí hospodáři z celého Chebska. Chebští nacionálové, kteří údajně jako první 

troubili na poplach a volali po sjednocení, se zde hrdě přihlásili k misi, jež Chebu jako 

nejčistší německé oblasti přísluší.45 Jejich protest provázený zpěvem písně Wacht  

                                                   
42 Egerer Zeitung, 7. 4. 1897, s. 1. 
43 Egerer Zeitung, 14. 4. 1897, s. 5, 6. 
44 Lázeňské město Bad Elster ležící na česko-saské hranici poblíž Aše jsou od Chebu vzdáleny 30 km. 
Egerer Zeitung, 24. 4. 1897, s. 5. 
45 „Alles für unser Deutschtum! [...] Das gute deutsche Egerland vergißt seine Mission als das reinst-
deutsche Gebiet Böhmens nie!“ Egerer Zeitung, 5. 5. 1897, s. 4. 
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am Rhein ukončil až koncipista k. k. místodržitelství Kapp, jenž shromážděné vyzval 

k rozchodu. Byť se následně dav odebral do vsi Wies na česko-bavorské hranici, 

patrolovali v ulicích celé odpoledne četníci a příslušníci finanční správy s nasazenými 

bajonety. Proti tomuto opatření se ohradili chebští radní i němečtí pokrokáři při 

dalším jednání říšské rady 6. května. Kritisovali nevhodné jednání četnictva  

a nepřiměřená bezpečnostní opatření jako taková, neboť se podle nich jednalo  

o neoprávněný zásah do pravomocí místní policie.46 

V den chebských protestů proběhly v Teplicích a Liberci stranické sjezdy 

německých pokrokářů a lidovců. Na rozdíl od pokrokářských resolucí uzavřených 

v Teplicích, jež nabádaly k peticím a bezohledného odporu v říšské radě, vyzval 

lidovecký sjezd v Liberci k nasazení všech dostupných prostředků. Poslanecká 

obstrukce nechť klidně vede k ochromení a zastavení činnosti parlamentu. Zástupci 

měst, okresů a venkovských obcí byli vyzváni pozastavit veškerou činnost 

v oblasti přenesené působnosti.47 Místní zastupitelstva dále měla ve stanovený den 

odeslat do Vídně prostřednictvím svých zástupců žádosti o zrušení jazykových 

nařízení a tito zástupci pak měli ze svého středu vybrat delegaci, která by císaři coby 

poslední spravedlivé instanci nastínila „skutečnou situaci“ v Čechách. Nad resolucí 

přejala záštitu liberecká radnice a o plánovaných krocích informovala rozesláním 

oficiální výzvy všechna německá městská a okresní zastupitelstva.48 

Chebští radní se k volbě delegáta sešli 22. května. Kvůli pozvání do Vídně bylo 

rozhodnuto odložit plánované setkání německých starostů v Chebu, na kterém se měl 

ujednotit postup pozastavení součinnosti úřadů v oblasti přenesené působnosti. 

Chebským delegátem byl jednomyslně zvolen starosta Gustav Gschier, jehož radní 

zároveň pověřili, aby zástupce českých samospráv v případě neúspěchu v říšské radě 

pozval dle původního plánu do Chebu. Jednání, jehož se 25. května ve Vídni 

zúčastnilo okolo 150 zástupců místních samospráv a poslanců, vyústilo v rozhodnutí 

upustit od audience u císaře. Namísto toho přítomní určili 1. červenec za datum 

zastavení součinnosti úřadů v oblasti přenesené působnosti a přijali pozvání starosty 

Gschiera do Chebu, kde měl být ještě do konce června uspořádán velký sjezd zástupců 

politických stran a měst.49 

                                                   
46 Stenografické protokoly poslanecké sněmovny říšské rady 1. – 20. jednání 12. sezóny, 1897, s. 509. 
[cit. 13. 6. 2012] Dostupné z: 
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=spa&datum=0012&size=45&page=1958 
47 Egerer Zeitung, 5. 5. 1897, s. 1, 2. 
48 MELZER, J. Deutscher Volkstag Eger. Leipzig: Verlag von Georg Heinrich Meyer, 1897, s. 5. 
49 Egerer Zeitung, 26. 5. 1897, s. 1, 4. 
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Vyhrocenost situace v Rakousku na konci května dokládají nejen stupňující se 

výtržnosti v říšské radě nýbrž i odhodlanost, s níž bylo do boje o jazyková nařízení 

zapojováno vše, co si jen lze představit. List Egerer Zeitung na titulní straně svého 

prvního červnového vydání otiskl výzvu, aby nebyly odebírány nepřátelské noviny 

Prager Abendblatt a Prager Zeitung, které jsou sice v němčině, ale rozhodně nejsou 

„německé, neboť slouží protiněmecké vládě. Ještě absurdněji zní oznámení 

Národních listů, že v rodině německého nacionálního poslance Karla Ira řádí 

spalničky, a měl by se proto vystříhat účasti na jednáních poslanecké sněmovny.50 

Tomu však již nebylo třeba, neboť obstrukcemi ochromená říšská rada byla po dvaceti 

bezvýsledných jednáních dne 2. června uzavřena. Chebská redakce to označila  

za nepopiratelný úspěch železné obstrukční taktiky, která vládu donutila sklonit se 

před německou menšinou a v jistém smyslu kapitulovat před její mocí.51 S uzavřením 

říšské rady se němečtí politici mohli s větší vervou pustit do boje ve vlastních 

volebních okresech. Poslanci ovšem s koncem sněmovní sezóny pozbyli imunity,  

a mohli tak být stíhání za protistátní agitaci.52 

  

                                                   
50 Egerer Zeitung, 2. 6. 1897, s. 1, 3. 
51 Egerer Zeitung, 5. 6. 1897, s. 1. 
52 Předseda vlády zaslal v den uzavření říšské rady všem místodržitelským úřadům tajný výnos, jímž 
nařizoval vysílat dozor ke všem politickým shromážděním a zakročit, jakmile se ozvou vlastizrádné a 
protistátní výroky. Výnos, jenž měl umlčet radikální schönereriány, se ovšem po osmi dnech objevil 
v tisku, což zajistilo další skandál a radikální hlasy jen posílilo. 
SUTTER, Berthold. Die Badenischen Sprachenverordnungen von 1897: Ihre Genesis und ihre 
Auswirkungen vornehmlich auf die innerösterreichischen Alpenländer. Svazek I. Graz-Köln: Verlag 
Böhlau, 1960, s. 269. 
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Německý tábor lidu v Chebu 

První pokus uspořádat v Chebu tábor lidu 

Dle rozhodnutí přípravného výboru se měl německý tábor lidu, tedy 

shromáždění německých poslanců zemského sněmu a říšské rady, zástupců obcí, 

měst a okresů konat v Chebu v neděli 13. června 1897. Účastníci se měli sejít  

v 9 hodin ráno v místní tělocvičně skýtající největší prostory ve městě. Účast byla 

omezena na jmenovitě pozvané poslance a zástupce německých obcí či okresů 

v Čechách. Pozvání platilo všem německým poslancům z Čech vyjma klerikálů  

a zástupců křesťanských sociálů. Vedle uvítacího setkání v hostinci Rathskeller 

v sobotu večer měl hlavní program sestávat s proslovu poslance Heinricha Pradeho  

o stávající politické situaci a usnesení o opatřeních ohledně zastavení součinnosti 

místních samospráv v přenesené působnosti. Ještě před projednáváním usnesení měl 

o možných variantách hovořit poslanec Alois Funke. Zástupci města předem 

upozornili obyvatelstvo, že vzhledem k vážnosti situaci není vhodné zdobit ulice 

jakýmikoli vlajkami, jež by mohly vyvolat dojem radostné události.53 Byť byl německý 

tábor lidu setkáním pro pozvané a jako takový nepodléhal ohlašovací povinnosti, 

informovali o něm pořadatelé k. k. okresní hejtmanství.54 Krátce před dnem konání 

však Starosta Gschier prostřednictvím novin oznámil, že se tábor lidu na základě 

zákazu místodržitelského rady Vogla vydaného 10. června ve stanovený termín konat 

nebude. Proti rozhodnutí se ihned ohradil a přislíbil uskutečnění plánovaného 

programu v nejbližší době.55 Německý tábor lidu byl zakázán s odůvodněním,  

že starosta jistě všechny zvané hosty osobně nezná, což společně s výzvami v novinách 

dává celému pořadu „charakter všeobecně přístupného shromáždění“.56 Badeniho 

snaha prosadit autoritu vlády se však zcela minula účinkem. 

Němečtí poslanci pobouřeni chabě odůvodněným zákazem ještě naléhavěji 

apelovali na obecní zastupitelstva, aby se svou úřední nečinností připojila  

k ohlášeným protestům, a mnoho z nich do Chebu 13. června na vzdory zákazu 

dorazilo. Po odpolední schůzi přípravného výboru sestávajícího z šesti mužů – 

starosta Gustav Gschier, poslanci Zdenko Schücker, Alois Funke, Anton Pergelt,  

Karl Kittel a Heinrich Prade – se všichni dorazivší sešli v hostinci Rathskeller. Vedle 

jiných se zde ujal slova Georg Schönerer, jehož tradičně štvavý proslov nabádal 
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k uskutečnění německého táboru lidu v Chebu, byť třeba proti opětnému zákazu. 

Závěrem večerního setkání bylo rozhodnuto zaslat zdravice nepřítomnému poslanci 

dr. Bareutherovi a německému národnímu hrdinovi Bismarckovi. A neboť k pivu 

patří zpěv, došla řada i na oblíbené „vlastenecké“ písně jako Wacht am Rhein  

či rakouskou hymnu s nerakouskými slovy Deutschland, Deutschland über alles.57 

Následujícího dne ráno bylo v městském domě přijato oficiální komuniké, jež 

oznamovalo rozhodnutí svolat do Chebu nový tábor lidu v neděli 11. července 1897. 

Aby byly dodrženy všechny zákonné předpisy, bude tábor lidu svolán nejen jménem 

starosty Gschiera ale též jménem všech 73 poslanců z řad pokrokářů, lidovců  

a radikálů. Datum 15. července bylo nově doporučeno jako termín pozastavení 

součinnosti samosprávných těles v přenesené působnosti.58 

Tím však neoficiální tábor lidu 13. června neskončil. Po poledni se  

pod vedením poslanců Schönerera a jeho stranického kolegy Ira shromáždil před 

nádražní budovou několikasethlavý dav, jenž se po příjezdu dalších účastníků  

ze Sokolova a Aše průvodem sunul do centra města. Po krátkém Irově proslovu  

u pomníku Josefa II. pokračoval průvod za zpěvu Wacht am Rhein do Poohří, kde byl  

před restaurací Siechenhaus zastaven státním úředníkem Kappem s četníky.  

Po dohodě, že v restauraci nebudou pronášeny žádné proslovy, četníci shromáždění 

opustili. Vedle urážek kolemjdoucích židů došlo k jedinému významnému incidentu 

až na sklonku dne, kdy rozcházející se nacionálové dorazili k Mostní bráně. V podniku 

jménem Meyers Garten hrál ten večer divadlo katolický učňovský spolek  

a Schönererovi přívrženci si neodpustili provokativní výkřiky jako „Heil Schönerer“  

či „Heil Iro“.  Vše skončilo odchodem křesťanských sociálů a zničením podobenek 

církevních hodnostářů a Karla Luegera visících na stěnách.59  

Přípravy nového táboru lidu 

Dne 10. července otiskl list Egerer Zeitung rozhovor s Ludwigem 

Schlesingerem, v němž byl poslanec dotazován, zda se vládě pomocí zásahů proti 

německému tisku a omezováním shromažďovacího práva může podařit německý lid 

v Čechách zastrašit. Dr. Schlesinger odvětil, že živelné nikoli uměle vyvolané lidové 

hnutí nelze potlačovat policejními opatřeními, neboť každé takové opatření odpor 
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pouze stupňuje.“60 Reakce, jíž vyvolal červnový zákaz německého táboru lidu, tuto 

thesi potvrzuje. Přelom měsíců června a července se nesl v duchu horečných příprav  

a napjatého očekávání. Na pravidelné schůzi chebských zastupitelů dne 28. června byl 

na prvním místě vyřízen pilný návrh dr. Karga, jenž své kolegy upomínal na ujednání 

z 13. června a vyžadoval pozastavení součinnosti úřadu v přenesené působnosti. 

Jednomyslným přijetím návrhu byl starosta Gschier pověřen vyřízením všeho 

potřebného a byl též stanoven rozsah činností, které od 15. července nebudou 

místním úřadem vykonávány. Kromě výběru přímých daní, doručování úředních 

rozhodnutí se jednalo především o činnosti vztahující se k evidenci armádních reserv, 

domobrany a pensionovaných důstojníků. Zastupitelé také bez jakýchkoli debat 

odsouhlasili, že výlohy spojené s připravovaným táborem lidu budou kryty městskou 

pokladnou.61 Z kroků zastupitelstva a přípravného výboru lze vyčíst snahu vyhovět 

úředním formalitám. Především se na pozvánku podepsalo všech 73 zúčastněných 

poslanců, jímž nikdo nemohl vytýkat, že všechny pozvané hosty neznají. Ke každé 

z více než 2 000 pozvánek byla navíc přiložena vstupenka znějící na konkrétní jméno 

poslance, předsedy okresu, starosty či jejich zástupce.62 Místo tělocvičny byl vybrán 

sál střeleckého domu v Poohří. Pro případ dalšího zákazu byl program doplněn 

poznámkou, nechť účastníci do Chebu dorazí i navzdory úřední nevoli.63  

Očekávaný zákaz byl vydán 6. července. Nový k. k. okresní místodržitelský rada 

Stadler von Wolfersgrün v něm vyzval chebského starostu, aby všechny pozvané  

o zákazu informoval a odvolal výzvu k cestě do Chebu za každých okolností. Stadler 

dále varoval, že proti každému pokusu zákaz obejít bude rázně zakročeno.64 Důvody  

a především výhružné znění zákazu, který byl následujícího dne zveřejněn v tisku, 

vyvolaly vlnu odporu. Noviny ironicky psaly o duchu kancléře Metternicha, který 

vstal z hrobu a straší nyní starými absolutistickými manýrami. Narážky si vysloužily 

též letáky rozvěšené v ulicích Františkových Lázní, jež arestem hrozily všem, kteří by 

v neděli 11. července porušili zákaz shromažďování na veřejných místech. Toto 

opatření bylo podle novin zjevně namířeno proti dámám, které se v předepsané 

hodiny scházejí u minerálních pramenů.65 Novinové výzvy k účasti k. k. okresnímu 
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hejtmanství stačily k tomu, aby plánovaný tábor lidu považovalo za masové 

shromáždění pod širým nebem a jako takové je zakázalo. Několikerá ohrazení 

starosty Gschiera žádné změny nepřinesla a zamítavé rozhodnutí bylo pokaždé jen 

potvrzeno. Rada Stadler mezitím pozvané hosty prostřednictvím ostatních okresních 

hejtmanství nechal informovat, že byl tábor lidu zakázán a stejně jako starostu 

Gschiera i je upozornil na rázný zásah v případě ignorování tohoto výnosu.  

Pro vážnost situace byly v Chebu shromážděny početné bezpečnostní jednotky. 

Kromě stovky četníků a finanční stráže do Chebu 10. července dorazilo také  

56 příslušníků pražské jízdní policie.66 Přítomnost české policie v „nejněmečtějším“ 

Chebu nejenže vyvolala pobouření, ale ani nevyvrátila kolující fámy o nasazení 

českých jednotek, jež se nebudou bát do lidí střílet. 

V předvečer neděle 11. července 1897 

Od sobotního poledne se začalo město halit do černo-červeno-zlaté. První 

vlajku na svůj dům vyvěsil městský rada Müller a brzy ho dle nepsané dohody začali 

napodobovat mnozí další obyvatelé. Cheb chtěl dostát své pověsti a vítal své hosty 

s hrdostí svobodného říšského města. Honosná výzdoba ulic čekala na muže, kteří 

s květem chrpy v klopě ve stále početnějších skupinách vystupovali  

ze všech přijíždějících vlaků. S přibývajícími hosty dorazili také pražští policisté, 

kterým se brzy začalo přezdívat „Badeniho husaři“, „povidloví jezdci“ či „Badeniho 

cirkus“.67 Proti jejich přítomnosti ještě téhož dne u místodržitelského rady Stadlera 

osobně protestovali poslanec Schücker, městský rada Lohr a starosta Gschier, jemuž 

byl krátce před tím doručen příkaz, aby policisty ubytoval. Navzdory protestním 

telegramům předsedovi vlády a českému místodržícímu se jim nedostalo než ústního 

příslibu rady Stadlera, že jezdců bude užito pouze v nejkrajnějším případě.68 

Do večera se v Chebu nacházelo tolik lidí, že již téměř nebylo možností kam je 

ubytovat. Dorazilo také 52 německých poslanců včetně Schönerera, kteří se  

v 7 hodin večer sešli v zasedací síni městského zastupitelstva k poradě. Během 

dvouapůlhodinové schůzky došli k závěru, že se tábor lidu uskuteční dle plánu  

a přijali manifest, v němž své rozhodnutí zdůvodnili. Neboť se způsob uspořádání 

německého táboru lidu údajně nepříčí žádným předpisům, je jeho zákaz porušením 

zákona a němečtí poslanci jsou tímto chováním vlády povinni zjednat německému 
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lidu zadostiučinění. Zatímco nejsou podobným akcím Čechů a zrádcům německého 

národa ze strany vlády kladeny žádné překážky, dokládá tento zákaz nespravedlivost 

a nepřátelství vlády vůči Němcům. Proto budou poslanci ve víře v podporu 

německého lidu klást stejně jako doposud odhodlaný odpor kterékoli vládě, dokud 

nebudou nařízení odvolána. „Neboť vlády pomíjejí ale německý národ a jeho právo 

zde budou vždy.“69 

Ranní pochod městem 

Přestože v sobotu k žádným výtržnostem nedošlo, patrolovali v ulicích  

od večerních hodin četníci. Ranní vlaky přivezly další stovky účastníků, jichž se podle 

zúčastněného Josefa Melzera do Chebu sjelo více než 10 000.70 Od časného rána se  

na ulicích ozývalo pozdravné „Heil!“ a lidé se pozvolna srocovali na rozlehlém 

náměstí, které tvoří přirozené centrum města. V městském domě stojícím na jeho 

severním konci se dle večerní úmluvy začali scházet poslanci a pozvaní zástupci 

samospráv. V 8 hodin sem bylo starostovi doručeno nařízení k. k. okresního 

hejtmanství žádající po něm uvedení místní policie ve stav pohotovosti a jejího 

poskytnutí hejtmanovi. Městská rada odpověděla protestem, v němž starosta Gschier 

bránil své zákonné právo kontrolovat místní policii. V případě, že mu toto právo bude 

upřeno, zřekl se též zodpovědnosti za bezpečnostní opatření, která byla učiněna  

bez jeho účasti. O hodinu později se na výzvu poslanců všichni shromáždění vydali 

průvodem k  ohlášenému místu konání, ke střeleckému domu pod hradem.  

Před úředně zavřenou budovou stáli v doprovodu četnictva koncipista Kapp a pražský 

policejní komisař Knahl. Poslanec Alois Funke se proto jal slova a upozornil zástupce 

státních úřadů na skutečnost, že byl tábor lidu svolán 73 poslanci pro pozvané hosty  

a nepodléhá tudíž ohlašovací povinnosti. Z toho důvodu pořadatelé také při pozvání 

oznámili, že bude případný zákaz pro svou nezákonnost ignorován. Neboť žádnému 

ze zmíněných zástupců německého lidu doposud nebyl zákaz doručen, vyzval Funke 

úředníky, aby byla budova otevřena.71 Žádosti nebylo vyhověno ani poté, co se trojice 

poslanců vydala do kanceláře místodržitelského rady. Ten naopak potvrdil, že užije 

násilných prostředků, bude-li snaha navzdory zákazu tábor lidu uskutečnit. Poslanci 

nechtíce dát příčinu policejnímu zákroku nabádali přítomné zachovat klid, načež se 

průvod za zpěvu Wacht am Rhein hnul zpět směrem k městskému domu. 
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Německý tábor lidu v městském domě 

Starobylý dům, v němž 25. února 1634 rukou vraha zemřel slavný vojevůdce 

Albrecht z Valdštejna, se 11. července 1897 měl stát svědkem další historické události. 

Jakmile se průvod vrátil na náměstí, shromáždili se zde poslanci a zástupci místních 

samospráv. Poslanci stanuli na dřevěné galerii obklopující dvůr, který zaplnili 

starostové a okresní předsedové. Jako první promluvil opět poslanec Funke. Údajně 

pohnutým hlasem hovořil o slavném dni německého lidu, jenž přes vydaný zákaz 

nenalezne srovnání; Němci v Čechách se stali silným, mužným a odhodlaným lidem, 

a tak na tomto historickém místě shromáždění mužové opětně slibují, že zůstanou 

věrnými a německými; budou hájit nejsvětější právo německého lidu a nikdy se 

neoddají klidu, dokud z tohoto vnuceného boje nevzejdou jako vítězové, dokud 

nebudou jazyková nařízení odstraněna. Jak sám dr. Funke prohlásil, nebylo možné, 

aby se tato významná událost obešla bez oficiálního prohlášení. Poslanec Pergelt tedy 

přednesl v sobotu přijatý manifest, jehož přečtení shromážděný zástup 

odměnil bouřlivými ovacemi.72 Ještě než se přítomní pánové rozešli, upomenul je  

Alois Funke na význam tohoto dne, jenž je a vždy zůstane milníkem v životě 

německého lidu; vyzval jednotlivce i všechny jako celek, aby drželi pohromadě a ctili 

německou věrnost, neboť byly-li dříve německé požadavky přehlíženy, budou se 

v budoucnu nepřátelé německého lidu třást před jeho mocí a jednotou; děkoval 

Chebu, tomuto pravému německému městu, za jeho pohostinství navzdory svévoli  

a křivdě, jež Němcům byly učiněny; nikdo z přítomných jistě nikdy nezapomene  

na české dráby z Prahy a orgány finanční zprávy, kteří byli povoláni, aby své bajonety 

obrátili proti německé hrudi. Svůj proslov zakončil dr. Funke provoláním:  

„Sláva našemu milovanému německému lidu v Čechách, jako v celém Rakousku!“73  

Po dlouhém aplausu a holdování bylo na popud poslance Siegmunda třikrát zvoláno 

sláva a německý tábor lidu byl u konce.  

Za zmínku stojí, že se vše odehrávalo doslova za zavřenými dveřmi. Aby totiž 

byla vyloučena účast špiclů, zůstaly vjezdy do dvora po celou dobu uzavřené. Přesto 

není dokladů o tom, že by se někteří z řečníků hlásili k všeněmectví, jež různé starší 

české práce s chebským táborem lidu úzce spojují.74 Samozřejmě nelze tvrdit, že by 

v Chebu nic takového nezaznělo. Schönererova skupina však v rámci celého 
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shromáždění rozhodně nepředstavovala většinu. Dokladem je skutečnost, že hlavním 

řečníkem nebyl Schönerer či někdo z jeho okruhu nýbrž pokrokář Alois Funke. 

Manifest v městském domě tak byl sice projevem německého nacionalismu 

nejhrubšího zrna, ovšem o protihabsburském všeněmectví nemůže být řeč. 

Když bylo shromáždění v městském domě u konce, odebrali se poslanci Funke, 

Siegmund, Schücker, Prade, Iro a Wolf na k. k. okresní hejtmanství, aby zde jménem 

všech pořadatelů táboru lidu odevzdali protestní prohlášení pro znemožnění vstupu 

do střeleckého domu. Stížnost napadající protizákonný postup k. k. okresního 

hejtmanství zdůrazňovala, že tábor lidu nepodléhal ohlašovací povinnosti a jeho 

pořadatelé proto dále trvají na jeho uskutečnění; ze svého původního záměru  

prý upustili pouze kvůli násilí hrozícímu ze strany státních úřadů.75 

Horečná aktivita starosty Gschiera, nabádání účastníků ke klidu  

ani poslanecký protest žel násilí ve městě nezabránily. Již před jedenáctou hodinou 

vpochodovaly na náměstí jednotky četnictva a finanční stráže za účelem rozlehlé 

prostranství rázným způsobem vyklidit. Muži zákona s naládovanými puškami  

a nasazenými bajonety postupovali v řadě od pomníku na jižní straně náměstí dolů 

směrem k městskému domu. Na náměstí a v jeho okolí se v tu dobu ovšem 

nenacházeli pouze návštěvníci táboru lidu nýbrž též početný zástup věřících, kteří 

právě opouštěli kostel po nedělní mši svaté.76 Zásah byl podle výpovědí natolik 

bezohledný, že při něm došlo k několika zraněním. Kromě k zemi sražených lidí byla 

bajonetem na paži poraněna též jedna slečna jdoucí z kostela.77 Přestože bylo náměstí 

již o půl dvanácté zcela prázdné, vydalo k. k. hejtmanství o hodinu později rozkaz,  

aby byl prostor náměstí a Kamenné ulice pro veřejnost uzavřen.78 K odvolání tohoto 

opatření došlo až po osobní starostově stížnosti u rady Stadlera, před jehož úřadem se 

proti včerejší úmluvě objevilo 12 pražských policistů na koni. Jezdci si však  

u zvědavců obhlížejících uzavřené náměstí vysloužili posměch, když jeden z nich 

spadl z koně.79 

Zatímco ve středu města patrolovali četníci a finanční stráž, sešli se mnozí 

účastníci německého táboru lidu v hostinci Krämlings Bastei na hradbách blízko 

starého císařského hradu. Dorazilo též několik poslanců, kteří tohoto neoficiálního 

                                                   
75 SOA Plzeň, SOka Cheb, Fond č. 14, Chebský tábor lidu, k. č. 2. 
76 Ze svědectví není zřejmé, zda šlo o arciděkanský kostel sv. Mikuláše a Alžběty či o klášterní kostel  
sv. Václava v Kamenné ulici (tehdy Steingasse), neboť oba stojí v těsné blízkosti náměstí. 
77 MELZER, J. Deutscher Volkstag Eger. Leipzig: Verlag von Georg Heinrich Meyer, 1897, s. 32. 
78 SOA Plzeň, SOka Cheb, Fond č. 14, Chebský tábor lidu, k. č. 2. 
79 Tamtéž, list 34. 
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setkání využili k dalším proslovům. Jako pokaždé i zde se kritisovaly kroky vlády  

a hovořilo o německém táboru lidu. Vedle poslanců Schückera a Pradeho, kteří 

opěvovali slávu císaři vždy věrného štaufského města a odmítali jeho slavisaci, dostal 

slovo i jednatel berlínského Všeněmeckého svazu dr. Lehr. Přítomné jménem svazu 

pozdravil a varoval, že pro Němce v Čechách není žádného důvodu k oslavám,  

neboť ve hře je to nejcennější, co mají, tedy řeč a s ní i podstata národa80; ubezpečil je 

však, že v boji nejsou sami a právě Všeněmecký svaz je tím činitelem, jenž si klade  

za úkol připravit cestu co nejbližšímu sbratření obou německých národních kmenů, 

které nezná státních hranic.81 

Odpolední výlet do Bavor 

Vzývaná německá jednota našla své vyjádření nejen v hojném počtu hostů 

z Německa nýbrž i v hromadném výletu do sousedního Bavorska. Návštěvníci 

chebského táboru lidu byli do Waldsassenu dopraveni dvěma dlouhými vlakovými 

soupravami Bavorských státních drah a mnozí další dorazili po dvouhodinové cestě 

pěšky. Pěšímu průvodu dozorovali až na hranice čeští policisté na koních, na jejichž 

přítomnost se pokaždé odpovídalo zvoláním „Heil“.82 Policejního dozoru se početné 

zástupy zbavily až na bavorské straně hranice, kde úřady žádná zvláštní bezpečnostní 

opatření nepodnikla. Shromáždění asi 10 000 lidí před cisterciáckou basilikou  

ve Waldsassenu dle svědků přihlíželi pouze dva bavorští četníci. Přestože ohlášené 

shromáždění rakouských občanů z Chebu a okolí bylo královským bavorským 

okresním úřadem v Tirschenreuthu pro nesplnění zákonných požadavků dne  

11. července zakázáno, nikdo proti němu nezakročil.83 Političtí řečníci posilněni 

bavorským pivem se tak nerušeně mohli oddávat své obvyklé činnosti.  

Karl Iro na úvod zdůraznil, že cesta do Waldsassenu nebyla podniknuta  

ze strachu před českým policejním morem řádícím v Chebu, nýbrž že je vyjádřením 

společné totožnosti všech Němců. V témže smyslu se vyslovil i Heinrich Prade, jenž 

přislíbil iniciativu poslanců ve směru upevnění spojenectví s Německem; jeho strana 

je prý tou, která bojuje proti státoprávním snahám rozpustit Rakousko na slovanské  

a německé části a která zastupuje zájmy dynastie; zároveň prohlásil, že mu není 

jedno, jaký má být v budoucnu osud německého národa, a proto doufá, že se všechny 

německé národní kmeny a jejich vládcové dříve či později sjednotí. Závěrem poslanci 

                                                   
80 Doslova „ganzes Volkstum überhaupt“ 
81 MELZER, J. Deutscher Volkstag Eger. Leipzig: Verlag von Georg Heinrich Meyer, 1897, s. 37-39. 
82 Tamtéž s. 44. 
83 Tamtéž s. 46. 
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opětně upozornili účastníky, aby nereagovali na provokace českých policistů  

a nezavdávali jim příčinu k zásahu.84 

Večerní drama v chebských ulicích 

Důvod, proč obě citované zprávy o chebském táboru lidu tolik zdůrazňují 

zájem pořadatelů zachovat všeobecný klid, jistě tkví ve skutečnosti, že jak Melzer  

tak Gschier své texty sepisovali s vědomím toho, co se v Chebu událo na sklonku dne. 

V osm hodin večer dorazil do Chebu z Waldsassenu první vlak s přibližně 4 000 

výletníky. Ti se společně s lidmi, kteří na ně čekali na nádraží, vydali směrem  

do středu města.85 Průvod se zastavil až u pomníku císaře Josefa II. v horní části 

náměstí, aby zde opět zazněla píseň Wacht am Rhein. V tu chvíli zasáhlo četnictvo, 

které dav tlačilo zpět do již beztak zaplněné Nádražní ulice. Když se v týlu průvodu 

objevila policejní jízda, vyhrotila se situace natolik, až se zdálo, že se na náměstí bude 

střílet.86 Strhnul se velký hluk a lidé, proti nimž z jedné strany postupovali četníci  

s bajonety a z druhé strany jízda, se schovávali v průjezdech domů a utíkali  

do postraních ulic. K zásahu byla posléze přivolána i armáda, aby asistovala  

při vyklizení Nádražní ulice a jejího okolí.87 Za obzvláště bezohledné násilí byli však 

kritisováni především členové pražské jízdní policie, kteří najížděli do davu a šavlí 

ohrožovali každého, kdo se jim připletl do cesty.88 Čeští policisté dle očitých svědků 

pronásledovali nejen osoby na ulici, ale utočili též na lidi v průjezdech a oknech 

domů. Při tom jim nadávali slovy „němečtí psi“ či „německá pakáži“, „ještě nemáte 

dost“.89 Těsně po zásahu byly uzavřeny všechny veřejné podniky a v ulicích stály 

ozbrojené hlídky, takže chtěl-li kdo jít domů, musel jej doprovázet strážný.  

Do půlnoci ve městě zavládl naprostý klid.  

Sotva ulice utichly, rozezněly se telegrafní přístroje, aby o událostech v Chebu 

informovaly tiskové redakce. V pondělí 12. července se zprávy o táboru lidu a s ním 

spojenými excesy objevily na prvních stránkách většiny rakouských novin. Články se 

přirozeně různily dle politického a národního zaměření daného listu. Například 

proněmecké liberální Neue Freie Presse, které nedělním událostem věnují téměř tři 

strany, se hned v úvodu pozastavují nad tím, proč musejí být k obraně jazykových 

                                                   
84 MELZER, J. Deutscher Volkstag Eger. Leipzig: Verlag von Georg Heinrich Meyer, 1897, s. 49. 
85 Tamtéž s. 49-50. 
86 Tamtéž s. 55. 
87 SOA Plzeň, SOka Cheb, Fond č. 14, Chebský tábor lidu, k. č. 2 
88 NEBLICH, Esther. Die Auswirkungen der Badenischen Sprachenverordnungen von 1897 auf die 
deutsche und tschechische Bevölkerung des historischen Egerlandes. Marburg: Tectum Verlag, 2002, 
s. 113. 
89 MELZER, J. Deutscher Volkstag Eger. Leipzig: Verlag von Georg Heinrich Meyer, 1897, s. 51. 
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nařízení použity rány šavlemi a pažbami pušek. Následný detailní popis je přejmutím 

oficiálního stanovisko zúčastněných politiků.90 Někde mezi tím a zcela opačně 

zabarvenými českými zprávami se nachází poměrně objektivní konservativní list 

Vaterland. Přestože nesouhlasí s ignorování zákazu k. k. okresního hejtmana, 

přiznává dopoledním událostem klidný průběh a jako důvod pro vyklizení náměstí 

uvádí hlasité pokřikování shromážděného davu. Zajímavé je, že dle Vaterlandem 

otištěných zpráv v chebských ulicích kromě černo-červeno-zlatých visely též černo-

zlaté habsburské vlajky. Večerní zásah byl dle citovaného zdroje zapříčiněn posměšky 

a výhružkami vůči policistům.91 Co se místního tisku týče, je třeba uvést, že středeční 

vydání Egerer Zeitung po konfiskaci čtenářům nabízelo více prázdných nežli 

potištěných sloupců.92 

  

                                                   
90 Neue Freie Presse – Abendblatt, 12. 7. 1897, s. 1. 
91 Das Vaterland – Abendblatt, 12. 7. 1897, s. 1. 
92 Příloha č. 7 
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Význam a následky chebského táboru lidu 

Ohlas 11. července v Chebu 

Reakce místního obyvatelstva byla okamžitá a nanejvýš rozhořčená. Hned 

v pondělí 12. července se sešla městská rada, aby přijala usnesení vyjadřující 

nejhlubší rozhořčení nad použitým násilím. Zastupitelé označili jednání české jízdní 

policie, která bezdůvodně napadla z nádraží poklidně jdoucí zástup lidí, za výsměch 

právu a zákonům.93 Městská rada byla navíc pověřena zaprotokolovat všechny 

případy násilí, jichž bylo v následujících dnech ohlášeno více než sto. Nejskandálnější 

na celé věci byla skutečnost, že se mezi zraněnými či na cti poškozenými lidmi 

nalézali též poslanci, továrníci a dokonce šlechtici, jako například šavlí poraněný 

hrabě Hans Zedwitz z Oberneubergu.94 Stejně jako všichni zranění tak i všichni 

přítomní politici svou účastí získali na vážnosti. Největšího uznání se dostalo 

starostovi Gustavu Gschierovi, jenž se zasloužil nejen jako hlavní pořadatel ale 

především jako neúnavný zprostředkovatel se státní mocí. O respektu, jakému se 

chebský starosta u všech návštěvníků následně těšil, vypovídají desítky děkovných 

dopisů v archivní sbírce k chebskému táboru lidu.95 S vehemencí, s níž byl oslavován 

starosta Gschier a národovečtí poslanci, byly na druhé straně osočovány stání úřady 

zosobněné Badenim, místodržitelským radou Stadlerem von Wolfersgrünem a jejich 

pochopy. Zastupitelé jménem města podali proti členům jízdní policie a finanční 

stráže u státního zastupitelstva v Chebu obvinění za překročení § 331 trestního 

zákona a poslanec Zdenko Schücker zákrok státních úřadů napadl při jednání říšské 

rady 22. října 1897. Badeni obvinění odmítal, neboť dle něj byl zákrok vzhledem 

k obavám z přílivu velkého množství lidí na místě.96  

Čeští policisté se postarali o pozdvižení i při svém odjezdu, kdy z okna 

rozjíždějícího se vlaku vytáhli českou červeno-bílou národní vlajku a dle výpovědi 

místních policistů lidem na nástupišti hrozili zaťatými pěstmi.97 Právě přesah 

rozjitřených národně-politických třenic do veřejného života tvoří stinnou stránku 

letních událostí v Chebu. Český útok proti Němcům, za nějž byla považována jazyková 

                                                   
93 SOA Plzeň, SOka Cheb, Fond č. 14, Chebský tábor lidu, k. č. 2. 
94 Neuberg (čes. Podhradí) je obec poblíž Aše, v níž se ještě na konci 19. století nacházela dvě panská 
sídla, spodní a horní – Ober-Neuberg. MELZER, J. Deutscher Volkstag Eger. Leipzig: Verlag von 
Georg Heinrich Meyer, 1897, s. 68. 
95 Přílohy č. 8 - 10 
96 NEBLICH, Esther. Die Auswirkungen der Badenischen Sprachenverordnungen von 1897 auf die 
deutsche und tschechische Bevölkerung des historischen Egerlandes. Marburg: Tectum Verlag, 2002, 
s. 115, 118. 
97 SOA Plzeň, SOka Cheb, Fond č. 14, Chebský tábor lidu, k. č. 2. 
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nařízení, získal v policejním zásahu podobu násilného napadení a ospravedlnil 

bezohledný protiútok. Češi v Chebu nemohli pro výsměch ostatních hostí navštěvovat 

mnohé lepší podniky a v řadě výčepů se začaly objevovat nápisy zakazující češtinu  

či takové, které české hosty před návštěvou lokálu dopředu varovaly. Přestože plakáty 

místní policie pravidelně zabavovala, stěžovali si hostinští obzvláště v okolí nádraží 

na škody, které jim nacionální radikalismus způsoboval.98 Další metodou, jak 

Čechům v německých oblastech znepříjemnit život, bylo vypovídání českých 

nájemníků z bytů a pracovních posic. Druhý případ však na Chebsku nebyl příliš 

častý, neboť se šikana v Chebu, kde české obyvatelstvo až do první světové války 

nepřekročilo hranici jednoho procenta celkového počtu obyvatel, dotýkala především 

zaměstnanců drah a od roku 1897 stále častěji dosazovaných státních úředníků.99 

Jak pravil poslanec Alois Funke, jemuž 11. července v městském domě 

aplaudoval zástup poslanců a zástupců místních samospráv, neměl být chebský tábor 

lidu nikdy zapomenut. Proto bylo rozhodnuto umístit na místě slavného manifestu 

památník. Jednomyslný souhlas s jeho zřízením vyjádřili chebští zastupitelé  

na jednání městské rady v pondělí 2. srpna 1897. Návrh předložil městský rada Karg 

se slovy, že již 11. července byla mezi zúčastněnými přítomna myšlenka vybudovat 

památník oněm posvátným hodinám, během nichž se tábor německého lidu 

uskutečnil; již tenkráte bylo zřejmé, že jeho místo je v městském domě, kde muži 

německého národa společně přísahali věrnost lidu, právu a mluvě. Dr. Karg poté 

přednesl slova „německého barda“ Felixe Dahna, jenž jim zaslal následující: 

 

„Das höchste Gut des Mannes ist sein Volk, 

Das höchste Gut des Volkes ist sein Recht, 

Des Volkes Seele lebt in seiner Sprache: 

Dem Volke, dem Rechte und unser Sprache treu 

Fand uns der Tag, wird jeder Tag uns finden!“ 

  

                                                   
98 NEBLICH, Esther. Die Auswirkungen der Badenischen Sprachenverordnungen von 1897 auf die 
deutsche und tschechische Bevölkerung des historischen Egerlandes. Marburg: Tectum Verlag, 2002, 
s. 101. 
99 V roce 1890 žilo v městském okrsku Cheb 75 Čechů mezi 18 658 obyvateli, roku 1900 poměr vzrostl 
na 158 ku 23 528. SCHREINER, Lorenz. Heimatkreis Eger: Geschichte einer deutschen Landschaft in 
Dokumentationen und Erinnerungen. Amberg: Egerer Landtag, 1997, s. 552. 
O upřednostnění českých úředníků na základě jazykových nařízení zpravují noviny prvně koncem 
června. Egerer Zeitung, 30. 6. 1897, s. 1.  
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Památník v podobě kamenné desky umístěné ve dvoře historického městského 

domu byl navržen pracovníky chebského městského stavebního úřadu.100 Na svém 

místě zůstal až do roku 1945, kdy byl stejně jako mnohé jiné pomníky v kraji 

odstraněn a zničen. Rám, jenž po něm na zdi zbyl, si lze dodnes prohlédnout  

při návštěvě chebského musea. 

Politická dohra 

Jen těžko by se dalo vyjmenovat vše, co chebské události 11. července 1897 

přímo či nepřímo ovlivnily a zapříčinily. Je však zcela zřejmé, že měly dopad nejen  

na obyvatele Chebu a okolí, ale též prostřednictvím politických zástupců na většinu 

německého obyvatelstva v Čechách. Nebyl to však program samotného shromáždění 

se svými proslovy a prohlášeními, nýbrž zásah státní moci, jenž z chebského táboru 

lidu učinil pojem a z jeho účastníků významné hrdiny v boji za německá národní 

práva. Téhož dne 11. července 1897 se členové německé lidové strany sjeli 

v Klagenfurtu, kde byly stejně jako v Chebu vyvěšeny černo-červeno-zlaté prapory  

a kde se taktéž zpívala píseň Wacht am Rhein. Zásadním rozdílem ovšem je, že se 

poté oněch 700 straníků rozešlo v naprostém klidu.101 Byl to totiž především Badeni, 

jenž chebské lidové shromáždění i přes varování českého místodržitele 

Coudenhouveho zakázal, a zajistil mu tak jeho velkou slávu. Ze zraněných byli náhle 

národní mučedníci a významná urážka německého lidu, jíž se mu v Chebu dostalo, 

vyžadovala tu nejodhodlanější satisfakci. Držel-li se Badeni do té doby představy,  

že se mu odpor Němců podaří zlomit silou, musel ji po 11. červenci opustit.102 

Mythisované násilí českých policistů v německém městě jen přiživilo česko-německou 

nenávist a oposiční poslance utvrdilo v nutnosti vést protivládní obstrukci 

až do krajnosti. 

Byť se mezi německými liberály a zástupci ústavověrného velkostatku 

objevovali politici ochotní vyjednávat, neboť si byli vědomi závažnosti situace a jejího 

negativního dopadu na hospodářství, neodvážil se z nich nikdo tento krok učinit. 

V rozpoutané nacionální bouři by se totiž takové jednání rovnalo politické 

                                                   
100 Egerer Zeitung, 4. 8. 1897, s. 2. 
101 Neue Freie Presse – Abendblatt, 12. 7. 1897, s. 3. 
102 SUTTER, Berthold. Die Badenischen Sprachenverordnungen von 1897: Ihre Genesis und ihre 
Auswirkungen vornehmlich auf die innerösterreichischen Alpenländer. Svazek II. Graz-Köln: Verlag 
Böhlau, 1960, s. 57. 
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sebevraždě.103 Když koncem července též křesťanští sociálové pod vedením Karla 

Luegera přijali resoluci, v níž odmítli omezování veřejného vyjadřování a přes 

antipatie k Schönererovým nacionálům projevili svůj nesouhlas se zásahem v Chebu, 

bylo jasné, že Badeni ztrácí půdu pod nohama. Nová parlamentní sezóna zahájená 

v druhé polovině září nic nového nepřinesla. Parlamentem vládla obstrukce,  

a ubývalo poslanců, kteří by hlasovali pro přechod k dennímu pořádku. Badeniho pád 

dosáhl své nejzazší meze koncem listopadu. Tehdy němečtí poslanci prokázali,  

že jejich přísaha vést obstrukci do krajnosti, nebyla planým slibem. Ve sněmovně se 

24. listopadu strhla rvačka hodná poslední přístavní putyky. O den později přijatá 

změna jednacího pořádku přiléhavě nazývaná Lex Falkenhayn vyvolala scény ještě 

hroší a parlament musel být uzavřen.104 Badeni byl svého těžkého břemena zbaven 

30. listopadu, kdy císař přijal jeho demisi. Dobře míněný pokus o vyřešení vleklé 

krise skončil krisí ještě závažnější.  

Došlo-li za dlouhé Taafeho vlády k destabilisaci vnitřní rakouské politiky, 

podařilo se Badenimu z ní za necelý rok učinit takové zemětřesení, jež budovou státu 

mocně otřásalo až do první světové války. Po jedenácti měsících byla Badeniho 

jazyková nařízení 5. března 1898 nahrazena novým výnosem předsedy Gautsche, 

upravující užití úředního jazyka na základě německých, smíšených a českých 

okresů.105 Tento kompromis však přišel příliš pozdě, neboť česko-německý 

antagonismus jím již nebylo možno překlenout. Němečtí politikové se drželi svých 

slibů z roku 1897 a žádali úplné odvolání. Neúspěchy tří ministerských předsedů 

přiměly císaře k povolání provisorní úřednické vlády, jejímž úkolem bylo sistování 

jazykových nařízení. Předseda vlády hrabě Manfred Clary-Aldringen vydal 14. října 

1899 nařízení, jímž byla jazyková nařízení zrušena a jazykové poměry provisorně 

odkázány na předchozí ustanovení.106 Německou obstrukci nahradila česká.  

                                                   
103 SUTTER, Berthold. Die politische und rechtliche Stellung der Deutschen in Österreich 1848 bis 
1918. In: WANDRUSKA, Adam a Peter URBANITSCH. Habsburgermonarchie. Bd. III., 1. Teilband: 
Die Völker des Reiches. Wien 1980, s. 231. 
104 SUTTER, Berthold. Die Badenischen Sprachenverordnungen von 1897: Ihre Genesis und ihre 
Auswirkungen vornehmlich auf die innerösterreichischen Alpenländer. Svazek II. Graz-Köln: Verlag 
Böhlau, 1960, s. 121. 
105 URBAN, Otto. Česká společnost 1848 - 1918. Praha: Svoboda, 1982, s 467. 
106 SUTTER, Berthold. Die politische und rechtliche Stellung der Deutschen in Österreich 1848 bis 
1918. In: WANDRUSKA, Adam a Peter URBANITSCH. Habsburgermonarchie. Bd. III., 1. Teilband: 
Die Völker des Reiches. Wien 1980, s. 237. 
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Závěr 

Toho, po čem se na chebském táboru lidu a jiných německých národních 

shromážděních v létě roku 1897 volalo, bylo o dva roky později dosaženo. Jazyková 

nařízení byla zrušena a v Rakousku zavládlo další provisorium. Z dlouhodobého 

hlediska se však nejednalo o žádné vítězství. Čeština se i přes veškerou snahu 

německých nacionalistů rozšiřovala a díky neustávajícímu přistěhovalectví  

do průmyslového pohraničí se jí stalé častěji mluvilo i v dříve čistě německých 

oblastech. Navíc široké masy, jejichž vliv na politiku nadále vzrůstal, od svých 

zástupců požadovali více nežli pouhou ochranu jazyka, a dávaly tak před liberály  

a nacionály ve stále větší míře přednost sociálně orientovaným stranám.  

A ve výsledku to byl právě hrot nacionalismu, jenž roku 1918 usmrtil stařičkou 

habsburskou monarchii, a učinil z českých Němců minoritu ve slovanském národním 

státě. 

Události chebského táboru lidu překrývá tlustý nános nacionálních emocí,  

a tak se dnes může zdát, že jejich vlastní význam není příliš významný. A skutečně, 

historie nás učí o mnohem větších protestech, jež skončily daleko tragičtěji. Význam 

chebského táboru lidu však spočívá v jeho podstatě. Již ve své době byl pro celé 

Předlitavsko poselstvím německé národní jednoty a odhodlanosti bránit národní 

zájmy. Němci ze všech koutů nejen Čech, ale též Moravy, Slezska a alpských zemí 

zasílali do Chebu zúčastněné dopisy vyjadřující uznání zástupcům města a rozhořčení 

nad postupem vlády proti německému národu. Solidarita rakouských Němců dostala 

s konečnou platností podobu národní identity. 
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Osobnosti chebského táboru lidu 

Adolf Bachmann  

*27. 1. 1849 Odrava / Kulsam poblíž Chebu † 31. 10. 1914 Praha 

Historik a politik. Studoval v Praze, Göttingenu a Berlíně. Roku 1885 se stal 
profesorem rakouských dějin v Praze, 1890 byl zvolen děkanem filosofické fakulty  
a 1902 rektorem pražské  Karlo-Ferdinandovy university. Císařem mu byl udělen titul 
dvorního rady. Za německou pokrokovou stranu byl roku 1901 zvolen do českého 
zemského sněmu a roku 1907 do říšské rady.Od roku 1901 byl poslancem v českém 
zemském sněmu za německou pokrokovou stranu. 

 Ernst Bareuther 

*19. 1. 1838 Aš † 17. 8. 1905 Cheb 

Jurista a politik. Narodil se do rodiny ašského textilního fabrikanta a starosty 
Johanna Christiana Bareuthera. Studoval v Praze a Vídni, kde odpromoval. Od roku 
1871 poslancem českého zemského sněmu, v letech 1873 – 1905 zástupcem volebního 
okrsku Cheb, Aš, Františkovy Lázně a Hranice v Čechách / Roßbach v říšské radě. 
Člen německé spojené levice a spoluzakladatel pokrokového klubu, později členem 
německého klubu a Schönererovy německonacionální skupiny. Usiloval o užší 
hospodářské a politické spojení s Německem. Čestný občan Aše. 

Alois Funke 

*5. 1. 1834 Litoměřice † 23. 1. 1911 tamtéž 

Jurista a politik. Studoval v Praze a Vídni. Od roku 1864 městský zastupitel 
v Litoměřicích. Od roku 1880 poslancem českého zemského sněmu a 1894 říšské 
rady. Roku 1893 zvolen starostou Litoměřic. Člen německé sjednocené levice, později 
pokrokové strany. 

Gustav Gschier – starosta města Chebu 

*30. 11. 1858 Cheb †29. 12. 1916 tamtéž 

Chebský starosta a politik. Byl synem chebského starosty a poslance Antona Julia 
Gschiera. Člen českého zemského sněmu a chebský starosta v letech 1892 – 1911. 
Vícekrát vyznamenaný čestný občan města Chebu. 

Karl Iro 

*25. 9. 1861 Cheb †12. 10. 1934 Vídeň 

Politik, spisovatel a básník chebského lidového nářečí. Putovní učitel německého 
školského spolku. V letech 1897 – 1913 všeněmecký poslanec v českém zemském 
sněmu a od roku 1897 též poslancem říšské rady. Bojovník za autonomii Chebska. 
Člen rakouské státní rady 1918/19. 

Anton Pergelt 

*11. 1. 1853 Žofín u Horního Podluží / Sofienhain b. Obergrund † 8. 10. 1910 Vídeň 

Jurista a politik. Studoval v Praze a Vídni. Po promoci roku 1870 ve Vídni pracoval  
v jedné advokátní kanceláři, po roce 1886 vedl vlastní. Roku 1892 zvolen do říšské 
rady za německou sjednocenou levici, z níž roku 1896 vystoupil a spolu s dalšími 
založil německou pokrokovou stranu. V letech 1895 – 1910 byl členem českého 
zemského sněmu. 
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Heinrich Prade 

*5. 6. 1853 Liberec † 22. 4. 1927 Vídeň 

Podnikatel a politik. Od roku 1885 byl soukromým obchodníkem a městským radním 
v Liberci, v letech 1889 – 1901 též místostarostou. Roku 1892 založil obecní 
spořitelnu města Liberce, jejímž řiditelem se následně stal. V letech 1908/09 byl 
generálním radou Rakousko-Uherské banky a 1909-14 presidentem Rakouské 
průmyslové a obchodní banky, na jejímž založení se významně podílel. V letech  
1885 – 1910 byl poslancem českého zemského sněmu a 1885 – 1911 členem říšské 
rady. Zastával post prvního vicepresidenta poslanecké sněmovny v letech 1900/01  
a od roku 1906 ministra bez portfeje. Roku 1895 se podílel na založení německé 
lidové strany. 

Zdenko Schücker 

*26. 10. 1842 Žatec † 4. 12. 1904 Vídeň 

Chebský jurista a politik. V letech 1870 – 1884 členem představitelstva německého 
politického spolku v Chebu / Deutschpolitischer Verein in Eger. Vůdce chebského 
německého národního spolku / Deutscher Nationalverein Eger. Jako člen pokrokové 
strany zastupoval chebskou obchodní a živnostenskou komoru v českém zemském 
sněmu a v letech 1895 – 1902 byl poslancem říšské rady. 

Ludwig Schlesinger – dějepisec a poslanec karlovarského volebního okrsku 

*13. 10. 1838 Litvínov † 23. 12. 1899 Praha 

Historik a politik.  Byl členem spolku pro dějiny Němců v Čechách / Verein für die 
Geschichte der Deutschen in Böhmen, a spoluautorem roku 1869 vydaného díla 
„Geschichte Böhmens“. Roku 1870 zvolen do českého zemského sněmu za Karlovy 
Vary. 

Karl Hermann Wolf 

*27. 1. 1862 Cheb †11. 6. 1941 Vídeň 

Žurnalista a politik. Byl redaktorem periodik „Deutsche Wacht“ v Cilli, „Deutsche 
Volkszeitung“ v Liberci a „Deutsches Volksblatt“ ve Vídni. Zakladatel listu 
„Ostdeutsche Rundschau“, prvních německonacionálních novin ve Vídni. Od roku 
1907 zástupce Trutnova v říšské radě. Původně členem všeněmecké strany, z níž kvůli 
názorovým neshodám vystoupil a založil německou radikální stranu. 
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Příloha č. 1 – Hrabě Kazimír Badenii 
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Příloha č. 4 – Pozvánka na německý tábor lidu v Chebu 11. července 1897iv 
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Příloha č. 5 – Text manifestu předneseného v městském domě 11. července 1897v 

  

An unsere Wähler! 

Die Regierung hat abermals auch den für den 11. Juli nach Eger 

einberufenen deutschen Volkstag untersagt und dadurch eine Aussprache der 

erwählten deutschen Volksvertreter mit dem Volke selbst über die politische Lage, 

welche durch die Sprachenzwangsverordnungen geschaffen wurde und über die zu 

deren Beseitigung ergreifenden Maßnahmen vereitelt. Die Einladung zu diesem 

Volkstage war unter sorgfältigster Beobachtung der gesetzlichen Vorgeschichten 

erfolgt. Die Untersagung desselben ist eine Verletzung, welche durch die von der 

Regierung angegebenen Gründe weder beschönigt, noch beseitigt werden kann. 

Wir verwahren uns daher gegen die fälschliche Anschuldigung, daß wir durch die 

Form der Einberufung des Volkstages eine Umgehung des Gesetzes beabsichtigt 

haben. Wir Abgeordnete des deutschen Volkes in Böhmen werden alle Mittel mit 

der uns durch solches Vorgehen zur Pflicht gemachten Rücksichtslosigkeit 

anwenden, um dem in seinen Rechten verletzten deutschen Volke Genugthuung zu 

verschaffen. 

 Während ähnlichen Veranstaltungen der Tschechen und 

volksverrätherischer deutscher Parteien seitens der Regierung kein Hindernis 

bereitet wird, zeigt dieses Verbot von dem ungleichen Maße, mit welchem von der 

Regierung gemessen wird. 

 Es ist ein neuer Beweis der feindseligen Haltung der Regierung gegen unser 

Volk. Deutsche in Österreich! Wir harren aus und werden, insolange die 

Sprachenzwangsverordnungen in Geltung bleiben, den bisherigen entschiedensten 

Widerstand gegen jede Regierung fortsetzen. Wir halten die Überzeugung fest, daß 

das mit uns empfindende deutsche Volk dieses Verhalten verstehen und fernerhin 

billigen wird. Mag der Kampf auch große und schwere Opfer verlangen, endlich 

muß er zum Siege führen, denn Regierungen vergehen, das deutsche Volk und sein 

Recht aber werden immerdar bestehen. 

 Eger, am 10. Juli 1897. 

 

Die Abgeordneten des deutschen 

Volkes in Böhmen. 
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Příloha č. 6 – Dvůr městského domu v Chebuvi  

 

 

Příloha č. 7 – Zásah pražské jízdní policie  
na chebském náměstí 11. července 1897vii  
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Příloha č. 8 – První čtyři strany Egerer Zeitung ze dne 14. července 1897 po konfiskaciviii 
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Příloha č. 9 – Děkovný dopis z Ústí nad Labem datovaný 14. července 1897ix 
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Příloha č. 10 – Děkovný dopis z Teplic datovaný 20. července 1897x 
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Příloha č. 11 – Děkovný dopis z Krnova datovaný 29. července 1897xi 
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