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Hezké vánoce i Vám přejí pacienti 
z Cholerového baráku MMXII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hezké a požehnané vánoce Vám přeje i 
redakce Monarchistického Zpravodaje a 

Předtstavenstvo Koruny České. 
Co nemáme nám nevezmou a co pro nás 

neudělají, si uděláme po svém. 
A nebude-li konec světa, voláme do příš-

tího roku 2013: 
Něbuďte Lazaři! 
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XXI. generální sněm Koruny České a související akce 
 

  Konal se v Praze 1 na Novotného lávce 5, 24. listopadu 2012.  
  Předsněmovní pátek 23. 11. byl, jako již tradičně věnován prohlídkám a vycházkám, ur-
čeným zejména mimopražským hostům. Konalo se uctění památky našich panovníků v bazilice 
sv. Jiří (sv. Ludmila) a v katedrále sv. Víta (krypta s hrobkou většiny našich panovníků a kaple sv. kní-
žete Václava - běžně nepřístupné). Provázel člen Koruny České, význačný odborník na tuto tematiku 
p. PhDr. Michal Lutovský. Dále se konala procházka Prahou s výkladem předsedy KČ Václava Srba - 
Lesk a sláva Prahy knížecí, královské a císařské, bída Prahy republikánské. Nakonec od 18,00 spo-
lečné posezení, neformální diskuse ve vinárně U Posledního soudu, Jagellonská 8, Praha 3 – Králov-
ské Vinohrady. 
  Sněmovní sobota 24. 11. byla zahájena v 9,00 hod. mší svatou v kostele sv. Františka Serafin-
ského na Křižovnickém náměstí. 
  Sněm samotný byl zahájen po prezentaci hlasujících členů v 10,00 hod. císařskou hymnou a schvá-
lením programu. V sekci hostů představil pan Rhedberger svoji knihu o účasti českých vojáků v 1. 
světové válce. Mezi hosty promluvil i zástupce lidovecké mládeže a později i současný předseda 
KDU-ČSL pan Bělohrádek.  
  Následovaly shrnující celoroční zprávy předsedy KČ Václava Srba (včetně zprávy o hospodaře-
ní), zastupujících zemských hejtmanů a předsedy Dohlédací komise KČ. Ačkoliv tento sněm nebyl 
volebním sněmem, předseda strany Václav Srb se rozhodl dát svůj mandát a funkci k  dispozici a 
znovu požádat sněm o vyslovení důvěry. Pan Drnek se úplně vzdal funkce českého zemského hej-
tmana z důvodu potřeby soustředit se zcela na propagační činnost. V následující diskusi vznesl 
pan Makrlík požadavek na odstoupní členů předsednictva pánů Pejřimovského a Špačka. Ti sami 
dali své mandáty k dispozici a požádali sněm o vyjádření důvěry. 
  Byly předneseny i zprávy předsedů místních společností. 
  V odpoledním volebním bloku proběhla série hlasování o důvěře členů předsednictva a dovolby 
dalších členů předsednictva. Přesvědčivou většinou byl pan Srb potvrzen ve funkci předsedy strany, 
pan Andrš ve funkci moravského zemského hejtmana, pánové Pejřimovský a Špaček ve funkcích 
členů předsednictva. 
  Českým zemským hejtmanem byl zvolen pan Jaroslav Konečný a za členy předsednictva byli na 
návrhy z pléna zvoleni - pan Bohumír Frelich, pan Svatopluk Novotný, pan Josef Hrabovský a paní 
Světlana Rathuská – Pštrossová.  
  Sněm byl ve večerních hodinách slavnostně ukončen císařskou hymnou, načež se někteří jeho 
účastníci ještě odebrali do restaurace U Valšů k posněmovním diskusím. 
  V posněmovní neděli 25. 11. následoval společný výlet na Karlštejn - od 13.30 je prohlídka Kaple 
sv. Kříže, skvostu sakrální gotické architektury. 
 
  XXI. GS provedl dovolbu předsednictva, které již strádalo nedostatkem členů a přetížením zbylých. 
Nepodařilo se zatím nalézt zájemce o post generálního sekretáře, zato volba organizačně schopné-
ho J. Konečného za ČZH v tandemu s compjuterově schopným Sv. Novotným dává naději, že se tuto 
agendu podaří zvládnout. Markrabství bylo posíleno o novou MS Svitavy a schopného MZH pana 
MUDr. Andrše. Živá diskuse proběhla k tématu krajských voleb, kterých se v Čechách účastnila pou-
ze MS Plzeň a Střední Čechy, přes největší koncentraci členstva nedokázaly sestavit kandidátku. 
Všeobecně chválen byl letošní Pochod za monarchii 28. 10. a jeho zajištění. Konstatováno bylo, že 
KČ sice přibývá členů, ale členstvo se chová stále pasivněji a neúčastní se stěžejních akcí. Všeobecně 
větší aktivitu projevuje Morava, kde je činnost rozložena do více aktivních MS. Četnost akcí s  účastí 
členů KČ však narůstá, také se zvyšuje jejich úroveň a zlepšuje organizační zajištění.  
  Zlepšila se spolupráce s kluby vojenské historie a při MS KČ vznikají různá velmi aktivní občanská 
sdružení, například Sdružení Kapličky nebo Sdružení Radecký 1766 – 2016.                         (Red) 



 

  Z projevu J. Drnka na XXI. GS  
  dne 24. 11. 2012 
 
  Politická strana je jako parní kotel lokomotivy. 
Musí vyrábět tlak, který ji žene kupředu. Vedoucí 
orgány strany jsou strojvedoucí, kteří stroj řídí 
k předem stanovenému cíli. Můžeme se dohado-
vat o tom, že kousek doleva či doprava by se jelo 
lépe a rychleji, neboť ke každému cíli vede více 
cest a ať se rozhodneme jakkoliv, pořád se nějak 
jede. Můžeme mít přetlak, protože ten lze upustit 
přetlakovými ventily a dobrý politik takové venti-
ly zná a umí je použít. Nemůžeme ale dělat vůbec 
nic, pokud nemáme vnitřní tlak. Pokud máme jen 
vagóny plné cestujících, kteří se chtějí vézt s námi 
a část z nich i zadarmo, ale nikoho, kdo by vyrá-
běl tlak.  
  Je zde příliš mnoho cestujících, kteří nebudou 
chodit na akce, nebudou sami nic vymýšlet a vy-
tvářet, nebudou vyvíjet žádnou aktivitu a budou 
se rozčilovat, že nejedeme. Pak to samozřejmě 
dopadne tak, že vedení je špatné, protože nezajis-
tilo, aby mašina jela, a já na vás kašlu a půjdu sám 
pěšky, nebo nepůjdu nikam a vrátím se domů, 
nebo přestoupím do jiného stranického vlaku. Ale 
vedení nemůže vyrábět tlak. Může jen řídit, když 
nějaký tlak existuje. Není úkolem vedení žádné 
strany vyrábět tlak. 
  Politické strany, které mají peníze, si mohou 
koupit námezdné dělníky, kteří pak seženou vo-
du, uhlí, všechno naloží, zatopí v kotli a přikládají 
a vyrobí tlak, i když je jim lhostejné, kam ta lo-
komotiva pojede. Tyhle strany si pak mohou do-
volit táhnout za sebou vagóny plné pasivních pa-
sažérů a ani po nich nechtějí jízdné. Naše strana 
peníze nemá a žádné dělníky najmout nemůže. 
Tlak musí vyrábět všichni, kdo se chtějí svézt 
právě k tomuto a ne k jinému cíli. 
  Můžeme vyměnit vedení, tedy strojvůdce. Mů-
žeme mít úplně úžasné vedení, i když nevím, kde 
by se najednou vylíhlo. Ale ani sebeúžasnější ve-
dení nevyrobí dostatek tlaku, aby to jelo, aby-
chom se mohli jen vézt. Tlak musí vycházet 
z členské základny a vedení musí jen usměrňovat, 
řídit a informovat. 
  Usměrňovací funkce je nutná. Máme zde totiž 
naopak velmi aktivní pasažéry, kteří přicházejí 
k lokomotivě a nosí nám mokré dřevo nebo rov-
nou dynamitové patrony. Je nesmírně obtížné jim 
vysvětlovat, že tohle by nehořelo a tohle by zase 
roztrhlo celý kotel. Tihle lidé mají tendenci se 
urazit a vidět ve strojvůdci sabotéra, který 
schválně odmítá jejich aktivitu a sabotuje jízdu. Je 
nesmírně těžké uplatnit takovou vnitrostranic-
kou diplomacii, která by oněm snaživým vysvětli-
la, že tlak nelze vyrábět čímkoliv, i když dynami-
tem bychom ho jistě vyrobili více než dost. 
 
 
 
 

Mají pocit, že jsou odmítnuti a že strojvůdce 
vlastně nechce, aby to jelo a někam dojelo. Jinak 
by přece neodmítal jejich skvělé nápady. Nemů-
žeme pro každého člena strany pořádat školení o 
tom, co vyrobí dostatek tlaku a co by ho vyrobilo 
příliš, jaká je v politice míra věcí, jaké co bude mít 
dopady. To je něco, o co se snažím já sám. Vysvět-
lovat. A tak tedy vysvětluji, že iniciativa zdola je 
nutná, ale topit pod kotlem lze jen něčím a něčím 
ne a že když někoho s něčím odmítneme, nemusí 
to být způsobeno zlomyslností nebo záškodnic-
tvím vedení strany. 
 Je možné vyměnit vedení strany, je možné ho 
napřesrok vyměnit znovu a pak znovu atakdále. 
Ale jakmile zjistím, že se k ohništi kotle dostal 
někdo, komu by nevadilo zatopit dynamitem, jen 
proto, aby ukázal, že on dovede zařídit, aby to jelo 
jako po másle, pak okamžitě vystupuji a odchá-
zím do bezpečné vzdálenosti od tohoto vlaku. 
  Znám lidi, kteří, když jsou nebo byli s něčím od-
mítnuti a urazili se, klidně odpojí několik vagónů, 
pak chodí mezi pasažéry a říkají – Vidíte, já říkal, 
že takhle to nepojede. Dokud to nebudu řídit já, 
nepojede to nikam. A tací lidé pak kolikrát znovu 
dobíhají lokomotivu a volají na nás – No dobře, 
tak já s vámi zase pojedu, ale jen když budu stroj-
vedoucím. 
  V Kronice KČ je za rok 2012 (viz níže) uvedeno 
nezanedbatelné množství akcí KČ. Na mnohé dal-
ší akce jsem zcela určitě zapomněl nebo jsem se o 
nich ani nedozvěděl. Všimněte si ale, že jich není 
málo. Zejména v Markrabství Moravském, se roz-
hodně nezahálelo. Tvrdím tedy, že není pravdou, 
že by KČ ve své činnosti stagnovala. Naopak, 
podnikáme a účastníme se mnohem více akcí, než 
v dobách, kdy měla strana 400 – 500 registrova-
ných členů. Rozmanitost a množství monarchis-
tických akcí nemá žádnou vysledovatelnou sou-
vislost s počtem platících členů a s počtem sym-
patizantů strany. Toto množství i rozmanitost 
narůstají. Pod kotlem se přece jen topí. A cesta 
sama někdy může být mnohem více než cíl. 
  Děkuji za pozornost.                                   J. Drnek 
 

 
 
  Časopis Tajemství české minulosti ve svém nejnovějším 
čísle již s datem leden-únor 2013 zveřejnil obsáhlý roz-
hovor s JCKV arcivévodou Rudolfem Rakouským, 
vnukem posledního rakouského císaře a českého krále bl. 
Karla. O rodinné historii, o jeho babičce Zitě, o tradicích, 
které stále žijí, o dědictví monarchie i o vztahu k českým 
zemím s ním na šesti tiskových stranách s řadou méně 
známých fotografií rozmlouvá šéfredaktor časopisu Marek 
Vlha. Vřele doporučujeme! 
  Lucie Cekotová, přípravný výbor Sdružení pro blahoře-
čení císařovny Zity v ČR  
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*   Předsednictvo KČ opakuje výzvu, aby se hlásili zájemci 

o práci GENERÁLNÍHO SEKRETÁŘE KČ. Dle stanov je GS 
KČ členem Předsednictva, ale bez hlasovacího práva. Potře-
bujeme člověka obětavého, důsledného (až pedantického), 
pečlivého, samozřejmě znalého - minimálně v běžném uživa-
telském standardu práce s PC (e-maily, internet atd.). 
 
* Předsednictvo KČ zasedalo dne 14. 12. 2012 v Praze U 
Valšů. Byli přivítáni členové nově zvolení Generálním sně-
mem. Členové si nově rozdělili úkoly a kompetence.  
  Byli schváleni 3 noví členové a sympatizanti KČ. 
  Bylo schváleno založení MS Svitavy. 
  Bylo schváleno doporučení členům strany k prezidentským 
volbám.  
       
* Jarmila Štogrová (MS Praha 6) oznámila v reakci na množí-
cí se zájemce o vojenské čepice c. k. armády z doby světo-
vé války, že jejich ušití se ujala Regula Pragensis.  
  Čeká se tedy na objednávky na tel.: 732 232 097. Je zapo-
třebí mít změřen obvod hlavy. Barvy mohou být – šedá, še-
domodrá a khaki. Cena kolem 200,-Kč za kus. 
  Regula Pragensis (organizace, která stála již u zrodu KČ) 
sídlí v Podbabě, Praha 6 (vpravo za viaduktem od Vltavy do 
Lysolaj) 
 

 * Členové Koruny České ve Svitavách založili Místní společ-
nost s názvem MS Svitavy - pomezí Moravy a Čech - Sude-
tenland. 
Předseda společnosti: JUDr. Ladislav Hubený 
Sekretář: Ing. Petr Tichý, mobil 728 259 888, E-mail petrti-
chyatp@seznam.cz 
Prosíme o směřování veškerého styku   na  Ing. Petra Tiché-
ho. 
 
.   

   
 

 

Vážení přátelé, 
  Děkuji Vám všem, kteří jste podepsali petici k podpoře 
mojí prezidentské kandidatury.  
  Bylo mi ctí se s Vámi osobně setkat ve 27 městech Čech, 
Moravy a Slezska. Můj cíl zrušit republiku a vrátit se k mo-
narchii a dědičnému panovníkovi stále trvá.  
  Moje prezidentská kampaň nekončí, ale naopak pokraču-
je a to pro příští prezidentské volby v roce 2018 se stejným 
programem. Již nyní můžete podepsat petici a podpořit 
mne. V této časově přerušované kampani navštívím 
všechny státy původního Rakousko-Uherska a seznámím 
občany v jednotlivých státech s mými úmysly. 
  Z důvodu nedosažení potřebného počtu podpisů nemohu 
oficiálně kandidovat v roce 2013.  
  Rozhodl  jsem se ale podpořit prezidentského kandidáta 
Karla Schwarzenberga.  
  Domnívám se, že ze všech možných kandidátů na prezi-
denta je pro mne nejpřijatelnější kníže ze Schwarzenber-
gu, vévoda krumlovský, hrabě ze Sulzu a lantkrabě 
kleggavský - Karel Johannes Nepomuk Josef Norbert 
Friedrich Antonius Wratislaw Mena Fürst zu Schwar-
zenberg již ze zřejmého důvodu, že jeho jméno se táhne 
našimi dějinami více než 700 let jako zlatá nit a je tedy 
naděje, že se úřadu zhostí se ctí a bude imunní vůči ob-
rovským tlakům politických uskupení a zájmových skupin a 
bude chránit a zastupovat národ, podobně jako panovník, 
který je pro úřad hlavy státu, byť je v pojetí monarchie 
chápán poněkud jinak, vychováván od dětství. 
  Budiž učiněna volba prezidenta s podobnou vážností 
jakou může v monarchii být chápána funkce panovníka. 
  S úctou MgA. Emil Adamec 
Prezidentský kandidát pro volby v roce 2018  
www.emiladamec.cz 

 
Vážené kolegyně, kolegové, přátelé, 
  rád bych vás upozornil na časopis Reflex - pod-
zimní speciál s nadpisem PREZIDENTI A MONAR-
CHOVÉ. Myslím si, že je to zajímavé čtení a v pod-
statě tam říkají to, co tvrdíme i my. Lidé jsou svým 
způsobem monarchisté, ale neuvědomují si to. 
Vivat rex Carolus,  Jirka Čížek 
 
  Přeji ztišený advent, veselé vánoce a ke klidným 
chvílím nabízím ke čtení i prohlížení Možnost 113, 
která je právě nově vyvěšena na adrese 
www.moznost.info . Zanícení pro pravdu, vtipy, 
chváíla ornamentu - svět plný zážitků a svodů. Jak 
jinak.  Josef Štogr 

Veřejný dluh České republiky 
K aktuálnímu datu a hodině najdete na: 

www.verejnydluh.cz 
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  Na následujících stránkách představuje-
me projekt pana J. Drnka, který se snaží 
soustředit všechny dostupné současné i 
minulé zprávy o akcích KČ a o událostech 
na nichž se podíleli její členové a sestavit 
z nich živou, neustále doplňovanou  

KRONIKU KČ. 
  Zde zveřejňujeme pouze souhrn toho, co 
je známo o akcích roku 2012. Celá Kronika 
je nyní zveřejněna na stránkách MS Plzeň. 
  Vyzýváme členy i sympatizanty KČ, aby 
kroniku průběžně doplňovali a upozorňo-
vali pana Drnka na další akce, o nichž se 
doposud nedoslechl. 
  Z kroniky jasně vysvítá zvyšující se počet 
akcí a všeobecně i aktivita členů. 

https://mail.pilsfree.net/horde/imp/message.php?index=8280
https://mail.pilsfree.net/horde/imp/message.php?index=8280
http://emiladamec.cz/wp-content/uploads/2012/11/peticni-arch-2018.pdf
http://emiladamec.cz/prezident/prezident-2018/podporte-emila-adamce-2012-2017/
http://emiladamec.cz/prezident/prezident-2018/podporte-emila-adamce-2012-2017/
http://www.emiladamec.cz/
http://www.moznost.info/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. 1. 2012 - se konal Tříkrálový pochod monarchistů (Petr Placák), od 14,30 hodin od sochy knížete 
Václava. V loňském roce se někteří z členů MS zúčastnili, s pozitivními dojmy. Nadále se 
proto domnívají, že by bylo velmi vhodné jít naproti těmto našim souputníkům (a předchůd-
cům) a svojí účastí v jejich pochodu přispět k odstraňování zbytečných barier. Zúčastnilo se 
asi 200 osob, z toho 10 členů KČ. Ve srovnání s minulými ročníky a k naší spokojenosti 
v akci ubývá recesistických prvků. V průběhu večera byly s úspěchem prodávány monar-
chistické kalendáře (jejich další prodej zajistil p. Drnek na akci vojensko-historických jedno-
tek v Ml. Boleslavi). 

 
10. 1. 2012 - U příležitosti jubilea (51) českého krále Karla IV. se konala ve strážnickém kostele Panny 

Marie mše svatá. Akce byla obohacena návštěvou výstavy Muzea Hodonínska v Hodoníně 
na téma: Císař František Štěpán Lotrinský držitel Hodonína a Holíče. Začátek v 18:00 hodin. 
Letos přibyli i návštěvníci ze Svitav, Horního Újezda, Olomouce, zúčastnil se jí i PhDr. Vaře-
ka, za Sdružení monarchistů Miroslav Pauřík a ing. Musil. Opět celebroval d. p. Lukasz Kar-
pinski za množství dětských celebrantů. 

 
12. 1. 2012 - Předsednictvo KČ zasedalo U Valšů. Vzalo na vědomí zprávu o nově založené MS Loket a 

schválilo její ustavení. Mgr. Špaček podal informaci o Tříkrálovém pochodu za monarchii 
organizovaném každoročně Petrem Placákem. Předsednictvo vzalo na vědomí rezignaci 
pana P. Nohela na funkci člena předsednictva (z rodinných důvodů), dále rezignaci pana 
A. Hoffmanna na funkci generálního sekretáře, dále rezignace pánů T. Eybla, D. Hib-
sche, R. Pecha a B. Šourka na členství ve straně (bez udání důvodu). Pan Jenček navrhl, 
aby na místo pana Nohela, byl do předsednictva kooptován pan Ing. Zdeněk Blažek CSc., 
a v následném hlasování byl tento návrh přijat většinou hlasů. K chystané Ideové konferenci 
KČ zatím nedodala žádná z odborných komisí tématický podklad. Mgr. Pejřimovský rozeslal 
návrh stanoviska KČ k nové maďarské ústavě. Bude uspořádána konference na téma: 
Platí Zlatá bula sicilská ještě dnes?, za účasti odborníků z oblasti historie, práva a politolo-
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gie. Pan Pejřimovský informoval o možnosti dotisku knihy Blahoslavený český král Karel 
I. S tímto souvisí i podnět internetové komisi zřídit na stránkách KČ internetové virtuální 
knihkupectví a nabízet knihy s monarchistickou tématikou. 

 
15. 1. 2012 - Tradiční plukovní vepřové hody v Restauraci U Hymrů v Mladé Boleslavi uspořádal LIR 10. 

Pozvání přijalo přes 80 zástupců regimentů z našich zemí, ale i z Polska, či Rakouska. A by-
lo nač pohledět.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

Setkání započalo u bývalých kasáren LIR 10 nástupem a proslovem velitele mladoboleslav-
ské jednotky. Poté se účastníci vydali pochodem přes město k vlastnímu místu konání hodů 
k Hymrům. Sálem zněla harmonika, hovory se vedly jak v češtině, polštině, rakouské němči-
ně, tak v angličtině. Přítomen byl i šéfredaktor Monarchistického zpravodaje Jan Drnek a 
Monarchistické kalendáře přivezl na místo ČZH KČ Jarda Konečný. 

 
19. 1. 2012 - zasedala MS KČ Brno v počtu 6 členů. V úvodu byli přivítáni noví sympatizanti a poté byla 

vysvěcena standarta KČ Brno panem ThDr. Bláhou. Navazovala debata na téma aktuální si-
tuace a potenciálu Koruny České a monarchistického hnutí v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku Byly tématizovány možnosti získávání nových členů z okruhu sympatizantů monar-
chistické myšlenky.  

 
19. 1. 2012 - zasedala MS KČ pro Prahu 6, 7 a okolí v restauraci Charlies v počtu 10 členů. Většina pří-

tomných se na schůzi dostavila z requiem za Rudolfa II., které proběhlo v katedrále sv. Víta. 
Všichni se shodli, že homilie, již proslovil arcibiskup mons. Duka, byla vynikající. R. Špaček 
se pokusí obstarat její text nebo záznam. Dalším bodem byly reference o situaci ve straně, 
které přednesl R. Špaček. Pí. Češková informovala o možnosti získat kapli PM Bolestné pod 
Barrandovem. P. Bárta byl pověřen prohlídkou objektu. Byly připomenuty akce MS na nej-
bližší období, zejména v Kostelní Lhotě. Na příští schůzi promluví J. Štogr jako host a pove-
de diskusi k tématu vyrovnání státu s církvemi. 1. dubna svěcení kaple v Hořovičkách, Audi-
ence u císaře Karla Brandýs n. Labem, květnová schůze výjezdní, exkurse podél Vltavy, Le-
vý Hradec, Únětice pivovar. Konstatováno, že během ledna nového roku opustilo řady členů 
Koruny České několik představitelů tzv. Konzervativní platformy. Byli to pan D. Hibsch z Os-
travy, pan R. Pech (který byl ještě před GS odvolán z funkce předsedy dohlédací komise), 
pan B Šourek (člen předsednictva KČ a slezský hejtman) a několik dalších. K jejich rozcho-
du se stranou došlo slušnou formou, většinou s přáním dalšího rozvoje KČ. Odchod několika 



 

členů, většinou také členů MS Ostrava oslabil akceschopnost a pozici této MS a celé slez-
ské oblasti. 

 
26. 1. 2012 -  MS KČ pro Střední Čechy zasedala v Kladně v počtu 8 členů. Jako první bod programu 

probírali členové reflexe z generálního sněmu a důsledky dramatického průběhu sněmu. 
Padl návrh na vytvoření kalendáře akcí MS z důvodu dopředného plánování pracovního vol-
na některých členů, ale i možnosti s dostatečným předstihem publikovat informace 
v regionálních denících s pozvánkou občanům daného regionu. Novým významným přízniv-
cem KČ je starosta Pleteného Újezdu u Kladna, který by měl být kontaktován osobně ČZH. 
Byla vyslovena důvěra nově kooptovanému členu předsednictva panu Ing. Blažkovi. 

 
8. 2. 2012 – se konala MŠE SV. ZA BERTHOLDA HRABĚTE WALDSTEINAWARTENBERGA V KOS-

TELE PANNY MARIE POD ŘETĚZEM, MALÁ STRANA OD 17.30 – pozvání nám telefonic-
ky tlumočil člen Maltézského řádu a náš milý a vážený příznivec dr. František Skřivan. 

 
9. 2. 2012 - Předsednictvo KČ zasedalo U Valšů. Jako hosté se zúčastnili pan Vladimír Krejčí (předseda 

Dohlédací komise) a paní PhDr. Georgína Klárisová. Předsednictvo projednalo: Situaci ve 
slezském vévodství, obeslání tamních členů a případné oživení činnosti MS, režim superviz-
ního dohledu nad webovými stránkami KČ (zatím bude vykonávat předseda KČ pan V. Srb), 
zřízení datové schránky KČ, hledání nového generálního sekretáře a suplování jeho činnosti 
do nalezení vhodné osoby. Byla přednesena Zpráva předsedy Dohlédací komise KČ pana 
Vl. Krejčího o činnosti DK, zprávy, podněty a žádosti z místních společností KČ. Mgr. P. 
Krátký, který byl zvolen předsedou MS Praha 4, předložil analýzu příprav na krajské volby 
2012 v království i v markrabství. Byl stanoven termín XXI. Generálního sněmu na 24. 11. 
2012 a termín Českého zemského sněmu na 11. – 12. 5. 2012. Pan místopředseda Jenček 
informoval o své účasti na setkání německých monarchistů ve Frakfurtu n. Mohanem dne 
29. 1. U příležitosti 300 let narození krále Bedřicha Velikého a narozenin císaře Viléma I. 
Proběhla diskuse o možnosti převzetí vlastnictví kapličky na Zlíchově (Praha 5) a o rozšíření 
jejího zasvěcení (P. Marii Bolestné) o zasvěcení bl. Karlu Rakouskému 

 
15. 2. 2012 – proběhla BESEDA A AUTOGRAMIÁDA SPISOVATELE PHDr. MILANA NOVÁKA. Knihovna 

Eduarda Petišky ve spolupráci s knihkupectvím Sylvie ji uspořádaly u příležitosti vydání kni-
hy „Náš arcivévoda císař a král Karel I. Rakouský“. Akce proběhla od 18 hodin v Brandýse 
nad Labem 

 
  Členky KČ Lucie Cekotová s kolegyní Janou Balharovou začaly novénu za proces blahořečení císařovny 

Zity i za zdárné založení Sdružení pro blahořečení císařovny Zity v ČR. Návrh stanov 
sdružení na základě stanov mateřské organizace ve Francii byl poslán Otci arcibiskupovi 
Graubnerovi, který má v této věci církevní jurisdikci. Obecně se založením sdružení u nás 
vyslovil souhlas. 

 
17. 2. 2012 - Regionální společnost KČ Olomouckého kra-

je uspořádala v pátek svůj II. ples KČ v KD 
Lola v Olomouci. Ples proběhl úspěšně, 
včetně tomboly, slosování vstupenek a dal-
ších náležitostí. Nejdůležitější funkcí plesu 
bylo tmelení vztahů mezi moravskými mo-
narchisty. 

 
 



 

18. 2. 2012 - Císařsko-Královský bál se konal od 19. hodiny v důstojnickém kasinu pevnostního města 
Terezín v KD Náměstí CSA 85. Akce pod patronátem Dr. Floriana Hauga, ředitele Rakous-
kého kulturního fóra v Praze pro město Terezín a tradiční c. a k. regimenty 

 
23. 2. 2012 - MS Praha 6 zasedala v restauraci U Zívalů. Bylo ohlášeno, že novým předsedou MS Praha 4 

je Mgr. Petr Krátký, že byla aktivována dohlédací komise po odchodu p. Pecha, Dále bylo 
ohlášeno konání ČZS a GS. Ve druhé části schůze vystoupil jako host pan Josef Štogr k 
problému tzv. církevních restitucí. V úvodu hodnotil práci J. Drnka, který vypracoval histo-
rický přehled o vývoji vlastnických vztahů církev – erár. Připomenul zejména, že současný 
obecný pohled na samotný pojem „majetek“ je ryze účetnický, tedy redukuje pojem majetku 
jen na tržně finanční stránku, mamon. Vysvětlil rovněž status církevních právnických osob, 
která jsou k plnění svého poslání nadány majetkem. Majetek má ovšem i jiné významy, v 
případě církví především znamená vytvoření podmínek k jejich nenahraditelné společenské 
funkci. Nejde tedy vůbec jen o nápravu ekonomických křivd. Pokud se podaří s majetkem 
dobře hospodařit (zmíněny nadace, formy pachtu apod), lze očekávat obnovení původních 
funkcí církví. 

 
25. 2. 2012 - členové MS Plzeň KČ a také 

příslušníci KVH 35. IR se 
účastnili na pozvání setníka 
Emila Jurigy ze Stříbra tradič-
ního plesu stříbrských os-
trostřelců. K vidění zde byli 
příslušníci nejrůznějších jedno-
tek, mimo jiné také Sboru vá-
lečných vysloužilců a ostro-
střelců z Rakovníka. Byl zde i 
člen předsednictva KČ a ve-
doucí redaktor monarchistické-
ho Zpravodaje Jan Drnek s 
chotí, osobní stráž mu dělal 
fleldwebl Karel Drábeček, rovněž z 35. IR Plzeň. Programem stylově provázela již také zná-
má hudba 35. pěšího pluku z Plzně. 

 
25. 2. 2012 – Monarchistická konference v Polsku, z níž vzešel návrh dalšího společného setkání 

monarchistů z Polska, Německa, Rakouska a Česka 13. nebo 20. října 2012. KČ 
zastoupena. 

 
27. 2. 2012 – podařilo se realizovat dlouhodobý záměr MS Praha 6 uspořádat přednášku na monarchistic-

ké téma. Laskavostí Klubu Za starou Prahu a konkrétně paní PhDr. Helgy Turkové se 
v mnoho let již probíhajícím cyklu Hovory o Praze se konala v kinosále Národního technic-
kého muzea na Letné přednáška PhDr. Zdeňka Hojdy, CSc. s názvem: Pomníky 
Habsburků bourané a znovu postavené. Přednáška začínala v 18,00 hodin, konec včetně 
diskuse ve 20,00. 

 
4. 3. 2012 - proběhlo odhalení pamětní desky na počest 100. výročí návštěvy JCKV bl. Karla I. a JCKV Zity 

v Kostelní Lhotě. Desku (na základě sbírky) financovala Koruna Česká. Vřelý dík patřil pře-
devším panu Z. Martínkovi, bydlištěm příslušnému ve zmíněné obci, členu MS KČ Prahy 6 a 
p. českému zemskému hejtmanu Jaroslavovi Konečnému, MS KČ Střední Čechy a všem, 
kteří se zúčastnili. Po odhalení následovala mše za blahoslaveného Karla I. a výstava na 



 

bývalé faře, přestavěné na 
obecní úřad, za účasti přísluš-
níků 14. dragounského regi-
mentu z Brandýsa n/L. 

 
8. 3. 2012 - Předsednictvo KČ zasedalo v 

počtu 7 členů. Členové P si 
rozdělili úkoly po dobu do ob-
sazení funkcegenerálního se-
kretáře. Bylo přijato 12 nových 
členů a ustaven postup při 
schvalování a přijímání nových 
členů. Předsednictvo zrušilo MS Veltruby. Byla konstatována aktuální situace KČ před 
vstupem do krajských a senátních voleb: V Olomouckém kraji se pod vedením dr. Andrše 
připravuje plná kandidátka, v kraji Jihomoravském probíhají jednání o společné kandidátce s 
Konzervativní stranou. Ve Středočeském kraji byl krajským koordinátorem jmenován ČZH p. 
Konečný, doposud projevilo zájem cca 10 kandidátů. V kraji Plzeňském probíhají jednání o 
společné kandidátce s KDU-ČSL. Předsednictvo vyslechlo zprávy o akcích.  Bylo vydáno 
Tiskové prohlášení: Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska odmítá 
iniciativu skupiny, která svolává demonstraci „Za církev sociálnější“ a která tak chce protes-
tovat proti Jeho Eminenci Dominiku kardinálu Dukovi, arcibiskupovi – metropolitovi praž-
skému a primasu českému za jeho veřejné postoje. 

 
24. 3. 2012 - koncert "Pocta operní legendě Václav Zítek 1932 2011" se uskutečnil v 15:00 hod v Sále 

Martinů na půdě Akademie múzických umění v Praze ‐ Malostranské náměstí 13. Pozvánku 
zaslal pořádající operní pěvec p. Michal Lieberzeit, který každoročně zpívá při mších sv., jež 
předcházejí Generálním sněmům, a nabídl členům KČ možnost vstupu a účasti zdarma. 

 
30. 3. 2012 - Schůze KČ Brno. Pozvání přijal pan Jiří Skoupý, který členy seznámil s osudem, veřejnosti 

skoro neznámého, Leopolda Lojky. Tento muž, který konec svého života strávil v Brně, byl 
přímým účastníkem atentátu na Ferdinanda d Este, jakožto řidič vozu, ve kterém byl násled-
ník trůnu se svou chotí zabit. Pan Skoupý svým pátráním po životě Lojky došel k velmi zají-
mavým dosud nepublikovaným závěrům. Se souhlasem autora zveřejnil přednášku o Lojkovi 
MZ. 

 
31. 3. 2012 - zahájení výstavy Jan Adam I. 

z Liechtensteina, Johann Adam I. von 
Liechtenstein a mecenáš (1657–1712), 
(1657–1712) ekonom, politik. Zahájení 
v 16,00 - Nástupní sál na zámku v 
Mikulově Regionální muzeum v Mikulově 
Záštitu nad výstavou převzali J. J. Jan 
Adam II., vládnoucí kníže z Lichtenštejna 
a JUDr. Michal Hašek, hejtman 
Jihomoravského kraje Výstava k výročí 
úmrtí (300 let) aristokrata, který dokázal 
naplnit poslání pravé šlechty, sloužit 
svému hospodářství. Jeho panství (Lednice, Valtice) sousedícím s Mikuovem a rodových 
vazbách s mikulovskými Dietrichsteiny.  

 



 

31. 3. 2012 - Kapličky Koruny české a Regula Pragensis 
uspořádaly v sobotu Slavnostní 
požehnání kapličky u Hořoviček a její 
zasvěcení blahoslavenému Karlu I. 
Rakouskému za účasti starosty obce 
Hořovičky p. Ivana Fidese a vojenských 
historických jednotek: KVH Rakovník, Svaz 
c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny 
české a Sbor c. k. rakovnických 
ostrostřelců. Pozdně barokní kaplička se 
nachází při silnici E48 z Prahy na Karlovy 
Vary mezi obcemi Hořesedly a Hokov). Drobná sakrální památka byla obnovena péčí obou 
sdružení za přispění obce Hořovičky a firmy Aqua Bárta. Po slavnosti se konala návštěva 
komendy Reguly Pragensis v Děkově. Téměř celou záchranu kapličky uhradila Regula 

Pragensis částkou 60 000,‐ Kč. Program začínal v 10 hodin: Přivítání hostů, proslov pana 
starosty Hořoviček Ivana Fidese, proslov Richarda Borovského za Regulu Pragensis, 
proslov arch. Jana Bárty za Kapličky Koruny české a bl. Karel I. Pater V. Kružík vedl obřad 
svěcení kapličky a zasvěcení bl. Karlovi. Rakovničtí ostrostřelci vypálili slavnostní salvu. 
Následoval slavnostní přípitek a pro zájemce návštěva komendy Reguly Pragensis v 
Děkově.  

 
31. 3. 2012 - ČT 24 uvedla v sobotu pořad Politické spektrum na téma Česká zahraniční politika, ve kte-

rém diskutovali předsedkyně Suverenity (SBB) Jana Bobošíková, předseda Koruny České, 

monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska Václav Srb a Pavel Svoboda z KDU‐ČSL. 
 
3. 4. 2012 – v pořadu ČT Politické spektrum hovořil Předseda KČ Václav Srb. 
 
12. 4. 2012 - Předsednictvo KČ zasedalo dne v Praze v počtu 6 členů. P vzalo na vědomí rezignaci p. 

Veleckého na funkci MZH a pověřilo předsedu V. Srba, aby s p. Veleckým dohodl svolání 
MZS, který by zvolil nového MZH. P schválilo 5 nových žádostí o členství ve straně. Předse-
da vyzval členy předsednictva, aby kandidovali do senátu. P schválilo prohlášení KČ k ná-
pravě majetkových křivd a tiskovou zprávu k restitucím církevního majetku. Bylo ulo-
ženo zřídit pro KČ datovou schránku a dále sledovat možnosti pronájmu prostor pro kance-
lář KČ. 

 
13. 4. 2012 – KČ vydala oficiální Tiskovou zprávu k majetkovému vyrovnání za církevní majetek a ná-

sledně vydala Tiskové prohlášení k nápravě majetkových křivd. 
 
15. 4. 2012 - MS KČ Loket zasedala v Lokti v počtu 4 členů. Přítomní členové se shodli, že nejdůležitějším 

bodem činnosti MS pro tento rok bude práce a snaha o obnovení kaple sv. Anny, jakožto 
první důležitý lokální krok k upevnění MS. Přítomní si rozdělili úkoly k vytvoření podmínek a 
finančního plánu pro tento projekt, k zajištění podpory MÚ v Lokti, k vytvoření projektu a k 
místní propagaci. 

 
28. 4. 2012 - Audience u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem. Monarchisté z KČ podpořili Audienci 

hojnou účastí a měli tu čest důstojně opět vzpomenout 90. výročí úmrtí J. V. Karla I. Z Domu 
Rakouského, jakož i 120. výročí narození J. V. Zity Habsburské i nedožitých 100. narozenin 
JCKV Dr. Oty Habsburského i 460. Výročí narození a 400. výročí úmrtí Rudolfa II. Habsbur-
ského, jimž byla letošní Audience věnována. Zúčastnili se v hojném počtu naši členové 
z Markrabství, Sdružení Monarchistů Brno, členové vojenských historických jednotek i další 



 

příznivci monarchistické myš-
lenky. Slavnostní nástup vo-
jenských historických jednotek 
(doprovázela Ústřední hudba 
Armády ČR). Následoval prů-
vod do Staré Boleslavi a Audi-
enční mše sv. v Poutním 
chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie u Palladia země české s 
relikvií bl. císaře a krále Karla 
I. Rakouského. Mnoho monar-
chistů se zúčastnilo v unifor-
mách vojensko-historických 
jednotek. Tématem letošního 
ročníku byl boj monarchie s Osmany v 17. a 18. století, v tomto duchu probíhala i odpolední 
bitva. 

 
5. 5. 2012 - Průvod za obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí s požehnáním pana 

kardinála Duky. Samotný průvod začínal ve 12 hodin u Panny Marie z Exilu na Petříně, a 
pak pokračoval na Staroměstské náměstí, kde byl zakončen Te deum v chrámě Panny Ma-
rie před Týnem cca v 15.30 hodin. Od 10.30 byla sloužena mše svatá v basilice Nanebebe-
vzetí Panny Marie Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Za KČ se jako vždy účast-
nil pan Pejžimovský. 

 
8. 5. 2012 - vzpomínkové setkání v Novém Hraběcí, organizované Svazem válečných vysloužilců a Sbo-

rem rakovnických ostrostřelců. Účastnil se i náš významný vojenský historik PhDr. Jiří RAK, 
který přijel v galauniformě plukovníka c. k. armády. Účastnil se také ČZH Jarda Konečný. 

 
10. 5. 2012 - Předsednictvo KČ zasedalo dne v počtu 6 členů. Kromě kontroly dlouhodobých i aktuálních 

úkolů se soustředilo na nutnost svolat MZS, zřídit datovou schránku, vyhledat vhodnou kan-
celář v Praze, dohodnout přijatelné podmínky ke konání podzimního GS, zajistit konání říj-
nového Pochodu pro monarchii, kontrolovat placení členských příspěvků apod. Za členy 
strany byly přijaty 2 osoby. Do stavu členů předsednictva byl kooptován MUDr. Pavel An-
drš, předseda MS Olomouc. Bylo projednáno doporučení MS Praha 6, aby byl materiál pana 
Pejřimovského k církevním restitucím přeformulován do otevřeného dopisu zákonodár-
cům s výzvou ke schválení zákona o restitucích. Bylo schváleno stanovisko KČ k aktuální 
politické situaci dle návrhu pana Pejřimovského. Předsednictvo uložilo předsedovi panu 
Srbovi, aby znovu apeloval na JCKV Karla žádostí o ustavení zástupce Arcidomu pro ZKČ. 
Předseda podal přesné informace o chystaném zájezdu do Vídně ve dnech 1. – 3. 6.  

 
11. – 12. 5. 2012 - XI. Český zemský sněm se konal v Benátkách nad Jizerou. Sněmu se zúčastnilo cel-

kem 30 osob, z toho 25 kmenových členů KČ z království (s právem hlasovat). V předvečer 
ČZS se konalo již tradiční setkání a posezení monarchistů, tentokráte spojené s večerní 
prohlídkou zámku, vyhlídky na zámecké věži a místního lapidária. Poté následovalo do 
pozdních večerních hodin přátelské posezení a neformální diskuse. Vlastní ČZS byl zahájen 
přesně v 9.30 h v sobotu v jednacím sále hotelu Na Staré koleji českým zemským hejtma-
nem KČ p. Jaroslavem Konečným. Po hymnách byly předneseny zdravice a příspěvky hostů 
a Zpráva českého zemského hejtmana.  Na základě Zprávy byla okamžitě na daná témata 
zahájena diskuse, jíž byla následně věnována celá dopolední část ČZS a zprávy z MS byly 
přesunuty se souhlasem účastníků sněmu až do odpolední části. Pan dr. Špaček oznámil za 



 

Předsednictvo KČ, že se opět podařilo zajistit prestižní trasu na Monarchistický pochod Pra-
hou, směrem z Václavského náměstí k soše Karla IV. A dále až k bývalému budoucímu po-
mníku maršála Radeckého. V odpolední části XI. ČZS se dostalo na zprávy o činnosti MS 
KČ z království.  V další části svého průběhu se ČZS věnoval otázce voleb a účasti/neúčasti 
KČ v nich. Na ČZS byla také představena kniha z pera p. Mgr. et. Ing. Pejřimovského „Bla-
hoslavený český král, císař Karel I. z Domu Rakouského, která vyšla v doplněném a rozšíře-
ném vydání a s novými přílohami (díky sponzorství pana Konečného). Na závěr všichni za-
zpívali císařskou hymnu a p. ČZH prohlásil XI. ČZS KČ za zdárně ukončený. 

 
15. 5. 2012 - ČT odvysílala v pořadu Historie.cs premiéru dílu o maršá-

lu Radeckém, do kterého byl natočen rozhovor s členem 
MS Praha 6 Koruny České panem Ing. Arch. Janem Bár-
tou.  

 
Na půdě MS KČ Praha 6,7 a okolí, bylo založeno Občanské sdružení 

Radecký. Sdružení žije vlastním životem, mimo stranické 
hranice, ale samozřejmě v duchu monarchistických plánů 
a přání. Záměrem je navrátit čest a slávu polnímu 
maršálovi hraběti Radeckému z Radče a obnovit jeho 
skvělý pomník na Malostranském náměstí.  

                       www.radecky.org  
 
15. 5. 2012 - ČT odvysílala v pořadu Historie.cs premiéru dílu o maršálu Radeckém, do kterého byl 

natočen rozhovor s členem MS Praha 6 Koruny České panem Ing. Arch. Janem Bártou. 
 
16. 5. 2012 - TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ KČ – Současná politická a hospodářská krize. 
 
16. 5. 2012 - TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ MS KČ Střední Čechy ke korupční kauze MUDr. David Rath. 
 
22. 5. 2012 - MS KČ Královské město Plzeň zasedala v hospodě V Plachovce v počtu 4 členů. V prvé 

řadě proběhly volby nového předsedy MS (Mgr. Ježík abdikoval), kterým byl jednohlasně 
zvolen člen předsednictva strany Jan Drnek. Dalším úkolem bylo sestavení informací pro 
společnou koaliční kandidátku s KDU-ČSL a dalšími subjekty do krajských voleb. Bylo usne-
seno scházet se nadále, jako nyní, současně se schůzemi KVH 35. IR, který tvoří z větší 
části sympatizanti KČ v Plzni a okolí, což umožňuje lepší koordinaci akcí a pružnou dohodu. 
Pan Vl. Ježík převzal úkol nadále zajišťovat kontakty MS k církvi a uskutečňování tradičních 
podzimních mší ku cti bl. Karla. Pan Ota Brachtel převzal úkol znovu zprovoznit internetovou 
stránku MS, která zanikla z finančních důvodů. Byla dohodnuta společná účast na říjnovém 
Pochodu za monarchii a na GS. 

 
1. 6. 2012 – J. Konečný navštívil vernisáž výstavy v Kostelci nad Černými Lesy "Vévodkyně Savojská, 

velká mecenáška Černokostelecka". Výstava proběhla pod záštitou JJ Hanse Adama II., 
vládnoucího knížete z Lichtensteinu a byla otevřena osobně jeho synem, princem 
Constantinem v místním museu. S otevřením výstavy byla spojená autogramiáda i návštěvy 
místních památných míst v regionu, které v těchto dnech JJ princ Constantin vykonal. 
Vernisáž výstavy a možnost se setkat a pohovořit s JJ princem Constantinem se setkala s 
nebývalým zájmem veřejnosti a množstvím hostů, zejména místních, jichž přišlo na téměř 
100, až prostor musea byl naplněn téměř do posledního místa.  

 

http://www.radecky.org/


 

1. 6. 2012 -  ZÁJEZD KČ DO VÍDNĚ doko-
nale připravil předseda Václav 
Srb. Účastnící viděli prakticky 
všechny dostupné památky 
na naše panovníky, v císař-
ské hrobce položili vavřínové 
a lipové věnce se stuhami s 
nápisem Čeští monarchisté 
vzpomínají k rakvím Františka 
Josefa I., císařovny Alžběty, k 
bustě císaře Karla I. a rakvi 
císařovny Zity a samozřejmě i 
JCKV Otty. Viděli císařskou 
pokladnici, někteří navštívili 
trénink lipicánských koní. 
Prohlédli si kostely sv. Karla 
Boromejského, sv. Petra a katedrálu sv. Štěpána, položili další věnce na oltář bl. Karla v Au-
gustiniánském kostele a u jezdecké sochy maršála Radeckého a sochy FJ I. v zámeckém 
parku. Mimořádným zážitkem byla účast v Noci kostelů, tentokráte absolvovaná nikoli v 
Praze a v Čechách, ale v chrámech našeho bývalého hlavního města. Navštívili i Arsenál s 
vojenským muzeem a dvě místa centru Vídně vzdálenější, lázeňské město Baden a letní 

sídlo Laxenburg. Na radu p. Srba také objevovali kulinářské speciality Vídně ‐ Muzeum gu-
láše, restauraci Figlmüler proslulou přípravou smaženého telecího vienerschnitzelu o průmě-

ru nějakých 25 cm, kavárny Hawelka a Sacher, restauraci Beisel (pajzl) ‐ užívali si císařské 
Vídně plnými doušky. Na zpáteční cestě se poklonili památce maršála Radeckého v památ-
níku Heldenberg a položili poslední věnec v jeho hrobce.  

 
7. 6. 2012 – Veřejný koncert Vídeňských filharmoniků v zahradách Schönbrunnu. Dopoledne prohlídka 

Vídně. 
 
13. 6. 2012 - Shromáždění proti shromáždění proti obnově Mariánského sloupu a pomníku maršála 

Radeckého. Na 16 hodinu se před Betlémskou kaplí svolávali odpůrci obnovení pomníku 
maršála Radeckého a Mariánského sloupu na Malostranském a Staroměstském náměstí. 
Místopředseda Občanského sdružení Radecký 1766 –2016 rozeslal po internetu výzvu, aby 
se příznivci obnovy obou pomníků sešli na Mariánském náměstí také v 16. hod. Před 
Magistrátem hl. m. Prahy na Mariánském náměstí se sešla skupina příznivců obnovy obou 
historických památníků v počtu 22 lidí s maršálovým portrétem a s výzvou k obnovení 
pomníku a čekala na příchod odpůrců jejich obnovy. K této příležitosti byla vytvořena petice, 
adresovaná primátorovi Doc. MUDr. Bohuslavovi Svobodovi CSc. Petice byla dne 14. 
června 2012 předána na Magistrát hl. m. Prahy. V 17. hod. se objevila skupina 4 mužů, z 
nichž 2 v čele nesly husitské prapory.  

 
14. 6. 2012 - Předsednictvo KČ zasedalo v hostinci U Valšů. P schválilo přijetí 3 nových uchazečů o 

členství a vzalo na vědomí registraci 4 příznivců. Vzalo na vědomí rezignaci Ing. Zdeňka 
Blažka na členství v Předsednictvu, rezignaci J. Konečného na funkci ČZH a 
rezignaci p. Štěpána na funkci předsedy internetové komise (webmastera). 
Předsednictvo vyjádřilo poděkování panu Štěpánovi za práci, kterou pro KČ vykonal 
především jako správce webových stránek KČ a ocenilo míru vstřícnosti a taktnosti 
způsobu rezignace a následných kroků. Předsednictvo vyjádřilo poděkování panu J. 
Konečnému za organizační práci, kterou pro KČ vykonal ve funkci ČZH. Výkonem funkce 



 

ČZH byl dočasně (do konání GS) pověřen bývalý zemský hejtman Jan Drnek. Funkcí MZH 
byl zároveň pověřen MUDr. Pavel Andrš (do volby MZH Moravským zemským sněmem). 
Předsednictvo schválilo stanovisko KČ k cause IZIP, které předložil MUDr. Pavel Andrš.  
V přípravě na krajské volby bylo konstatováno, že v Olomouckém kraji je plně obsazená 
kandidátka KČ (55 kandidátů), v Plzeňském kraji se MS KČ zapojila na společné 
kandidátce Koalice pro Plzeňský kraj vedené KDU-ČSL (8 kandidátů KČ). Ve 
Středočeském kraji nejsou informace známy z důvodu rezignace J. Konečného. Na návrh 
pana J. Drnka Předsednictvo upustilo od letošního vydání Monarchistického kalendáře a 
rozhodlo se jej dočasně nahradit předvolebním vydáním fyzického výtisku Monarchistických 
listů. Číslo sestaví p. Drnek a předloží P ke korektuře.  

 
15. 6. 2012 - V souvislosti s průvodem proti obnově pomníku maršála Radeckého a pražského 

mariánského sloupu přinesla Česká televize krátký rozhovor, ve kterém měli zástupci 
obou stran sporu možnost prezentovat svůj postoj k obnovení pomníku. Za sdružení 

Radecký 1766‐2016 mluvil místopředseda pan architekt Bárta, za opačnou stranu známý 
odpůrce pan Zacpal.  

 
16. 6. 2012 - se v Černošíně u Stříbra uskutečnil další ročník tradiční tryzny za padlé vojáky 1. světové 

války. Akce se konala u pomníku padlých vojáků plzeňských a západočeských pluků a orga-
nizátorem byl KVH 35. pěšího pluku v Plzni, spolu s Ostrostřeleckým sborem Stříbro, jejichž 
členové se o pomník dlouhodobě starají, udržují jej a opravují. Po 11. hodině byl proveden 
nástup jednotek, sloužena mše svatá (pater Jaroslav Šašek z farnosti v Plané), byla střílena 
čestná salva a předneseny projevy za kluby vojenské historie i za Korunu Českou (J. Drnek). 
Následovala ukázka zbraní, palba z kanónu a z minometu. V odpoledních a večerních hodi-
nách proběhla trachtace v Královském městě Stříbře.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. 6. 2012 – Velkolepá oslava 120. výročí návštěvy Jeho výsosti Františka Josefa I. v Brně. V rámci 

oslav proběhla přehlídka c. k. vojsk na hlavním náměstí, pokládka věnců, manévry vojsk v 
prostoru původní ostrostřelecké střelnice z roku 1892, střelba do malovaných terčů, dobová 



 

pošta, polní četnická stanice, fotosalon, polní mše, vystoupení sólisty státní opery rakouské 
národnosti se "Zachovej nám Hospodine" v plné verzi v češtině za doprovodu c. k. polní de-
chové hudby a mnoho c. k. atrakcí (např. jízdy hist. tramvají, atd, atd). Akce se aktivně 
účastnili členové MS KČ Brno, Sdružení monarchistů a KVH 8. brněnského pěšího pluku.  

 
5. 7. 2012 - Vernisáž na plumlovském zámku. 

Samotnou vernisáž absolvovali 
moravští monarchisté a členové 
KČ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 7. 2012 - Mše svatá v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi u příležitosti prvního výročí 

úmrtí Jeho Císařské a Královské Výsosti Dr. Otty Habsburského u Palladia české země. Za 
přispění České a moravské zemské modlitební ligy císaře Karla I. za mír mezi národy, 

Matice staroboleslavské, tradičních vojensko‐historických občanských sdružení a také členů 
KČ. 

 
SchwarzGelbe Alliance informovala KČ, že předsednictvo SGA rozhodlo, vzhledem ke ztrátě dosavadní 

místnosti, ve které se setkávalo, že upustí od původních měsíčních shromáždění (jour fix), 
které byly spojeny s přednáškami a nahradí je termálními setkáními. Příští setkání 
(Tertialtreffen) se koná v sobotu, dne 18. srpna 2012 v Bad Ischlu a další pak v sobotu, dne 
10. listopadu 2012. Místo zatím nebylo stanoveno. Zdá se, že naší kolegové v Rakousku 
mají stále ještě problémy. Nebyli ani tentokráte jako dříve v Brandýse, nicméně se alespoň 
zase jednou ohlásili. 

 
22. 7. 2012 -  se konala k uctění památky bl. Karla z Domu Rakouského již tradičně mše sv. v Brá-nišově 

u Kdyně, kde je osobě tohoto světce přímo zasvěcena historicky první kaple na našem 
území zemí koruny české  

 
11. 8. 2012 - byla sloužena každoroční Mše Svatá za naši první panovnickou dynastii a to již tradičně 

na Levém Hradci v kostele sv. Klimenta, který jako první v Čechách nechal postavit kníže 
Bořivoj a jeho manželka sv. kněžna Ludmila. Po Mši Svaté, kterou celebroval P. Lukáš 
Lipenský, OCr. z rytířského Řádu Křížovníků s červenou hvězdou, bylo možné si 
prohlédnout patrně jediný kompletní rodokmen rodu Přemyslovců, který pro tuto příležitost 
sestavil bývalý člen předsednictva KČ Petr Nohel. Za KČ se obřadu zúčastnil také předseda 
MS Střední Čechy pan Jaroslav Konečný, do jehož územní působnosti Levý Hradce spadá.  

 
16. 8. 2012 - Předsednictvo KČ zasedalo U Valšů. Schválilo přijetí 2 nových členů. V diskusi bylo 

konstatováno, že letošní GS nemá být sněmem volebním, neboť dle Stanov je volební 
období čtyřleté. Př. Srb potvrdil své rozhodnutí předložit Sněmu k hlasování své setrvání ve 
funkci, případné další resignace jsou pak na individuálním rozhodnutí každého člen P KČ. 
Dále bylo jednáno o průběhu příprav na krajské a senátní volby 2012. Dr. Andrš 
informoval, že v markrabství bude KČ kandidovat ve třech krajích: kraj Jihomoravský – 22 



 

kandidátů, lídr MVDr. Čížek, kraj Zlínský: 3 kandidáti, lídr ak. sochař Josef Petr, kraj 
Olomoucký: plná kandidátka (60 kandidátů), lídr MUDr. Andrš. Jednání o sestavení 
kandidátky v Moravskoslezském kraji probíhala, nepodařilo se je však úspěšně dokončit. 
Jediným kandidátem KČ do Senátu je př. V. Srb ve volebním okrsku č. 26 (Praha 3 a části 
P2, P10 a P9) Předběžně byly projednány postoje KČ k volbám prezidenta. Na KČ se s 
žádostí o podporu obrátil Mgr. Emil Adamec, který oznámil úmysl kandidovat na presidenta 
s programem obnovení monarchie. Jakkoli jsou aktivity a názory p. Adamce sympatické a 
souladné s programem a postoji KČ, podporu mu vyslovit nemůže, neboť KČ odmítá funkci 
presidenta jako takovou.  

 
17. 08. 2012 - brněnští monarchisté (KČ Brno) si připomněli 125. výročí narození bl. Císaře Karla I. a 

narozeniny jeho předchůdce Františka Josefa I. procházkou po stopách posledně 
jmenovaného panovníka. Kromě středu Brna navštívili secesní obytný komplex Tivoli, park 
Lužánky nebo 1. českou obecnou školu v Brně, kterou roku 1892 císař navštívil. Bezplatné 
tematické prohlídky města jsou určeny široké veřejnosti. Po veřejné prohlídce se konala 
schůze členů a sympatizanty. Hlavním tématem byly jihomoravské krajské volby.  

 

19. 8. 2012 - se konala mše sv. v v kostelíku Nanebevzetí Panny Marie Hoštce, která byla sloužena dle 
misálu z roku 1962. Následovala vzpomínka u zdejšího pomníku FJ I., za zpěvu císařské 
hymny (všechny sloky!). Přítomno bylo celkem 8 dospělých osob (mimo kněze a ministranty) 
+ 3 dítka pana Sladkého, který akci organisoval. Za KČ Jan E. Bárta.  

 
1. 9. 2012 - Moravský zemský sněm se uskutečnil v Olomouci. Sněm byl zahájen bohoslužbou v chrámu 

sv. Mořice u Horního náměstí. V 10,00 proběhlo slavnostní zahájení Oslav maršála 
Radeckého tamtéž. Po ukončení oslav následoval přesun účastníků sněmu na Fort XVII. do 
Křelova. Po obědě byl zahájen samotný sněm uvítáním, hymnami a schválením programu. 
Zemský hejtman pan Pavel Andrš přednesl Zprávu o činnosti KČ v markrabství. Následovaly 
zprávy předsedů z jednotlivých MS a projevy hostů. Diskuse byla zaměřena na zajištění 
blízkých krajských voleb, kterých se v markrabství účastní monarchisté ve 3 krajích. Po 
ukončení sněmu proběhla ještě prohlídka Fortu XVII, c. k. kinematografu a historických 
zbraní. 

 
16. 9. 2012 - Oslavy 250. narození Marie Walburgy hraběnky z Truchsess-Waldburg-Zeilu, rozené 

Harrach-Hohenems a 200. výročí posvěcení chrámu v Kuníně. Slavnostní mše svatá se 
uskutečnila v chrámu Povýšení svatého Kříže v Kuníně u Nového Jičína v 10.00 hodin. Mši 
celebrovali Jeho Jasnost Mons. František Václav princ Lobkowicz, O. Praem., sídelní biskup 
ostravsko-opavský a Jeho Milost Ph.D., ThDr., Ing. Lukáš Evžen Martrinec, OSA, opat 
starobrněnský. Oslavy výročí narození paní hraběnky a posvěcení kostela byly doprovázeny 
reprezentativní výstavou v prostorách zámku, slavností růží, jiřinek a také bohatým kulturním 
programem v zámku a v zámeckých zahradách. Oslavy se konaly pod laskavou záštitou 
Jeho Osvícenosti Franze Josepha hraběte Waldburg-Zeila, majitele paláce Hohenems a 
pravnuka císaře Františka Josefa I.  

 
Radim Špaček rozeslal předsednictvem schválenou Žádost KČ senátorům o podporu návrhu zákona o 

majetkovém vyrovnání s církvemi před nadcházejícím projednáním církevních restitucí 
v Senátu. KČ se tak obrátila se na zákonodárce s výzvou ke schválení návrhu zákona.  

 
17. 9. 2012 – KČ vydala Tiskové prohlášení, v němž vyjádřila pohoršení nad znesvěcením kaple sv. 

Václava na Pražském hradě a znevážení posvátného korunovačního aktu českých králů 
panem Jílkem a jeho kumpány. 

 



 

3. 10. 2012 – Ota Brachtel oživil stránky MS Plzeň (kc@kc-plzen.cz) a zřídil na nich podstrání 35. pěšího 
pluku Plzeň. 

 
4. 10. 2012 – Byly vytištěny a distribuovány předvolební Monarchistické listy (5 000 výtisků). Zároveň 

vyšlo 48. číslo Monarchistického internetového Zpravodaje. 
 
11. 10. 2012 – Na velvyslanectví Rakouské republiky byl sympatizant KČ rytíř PHDr. Milan Novák, správce 

brandýského zámku dekorován rytířským křížem I. třídy. Dekoroval jej velvyslanec RR Dr. 
von Trausttsmandorf. Události byli přítomni zástupci Arcidomu, kléru a české šlechty. 

 
12. a 13. 10. 2012 - proběhly volby do krajských zastupitelstev ČR. 

Současně probíhaly volby do senátu ČR. Samostatné 
kandidátky postavila Koruna Česká v krajích: Kraj Jiho-
moravský – 22 kandidátů, lídr MVDr. Jiří Čížek. Kraj Zlín-
ský: 3 kandidáti, lídr ak. sochař Josef Petr. Kraj Olo-
moucký: plná kandidátka (60 kandidátů), lídr MUDr. An-
drš. Jednání o sestavení kandidátky v Moravskoslez-
ském kraji probíhala, nepodařilo se je však úspěšně do-
končit. Byla sestavována i kandidátka Středočeského 
kraje, z níž sešlo v důsledku abdikace ČZH Jaroslava 
Konečného. Na kandidátkách jiných stran a spolu 
s jinými stranami kandidovala KČ v kraji Plzeňském 
(Koalice pro Plzeňský kraj) 7 kandidátů. Jediným kandi-
dátem KČ do Senátu byl předseda Václav Srb ve voleb-
ním okrsku č. 26 (Praha 3 a části P2, P10 a P9). 
Vlasta Ježík 

 
19. 10. 2012 – V Praze zasedalo Předsednictvo KČ. Většinou připravovalo Pochod za monarchii. 
 
21. 10. 2012 – V Branišova u Kdyně se konala poutní mše svatá ku cti bl. Karla Rakouského, opět organi-

zovaná rodinou Nejdlových. 
 
28. 10. 2002 – V Praze se konal 5. pochod za mo-

narchii. Tentokrát začínal ve 14,00 
hod proslovy u sochy sv. Václava a 
za doprovodu ryčné dechovky Pralin-
ky se vydal obvyklou trasou Václav-
ským náměstím, pak Prašnou bra-
nou, přes Staroměstské náměstí ke 
Klementinu. Zde ale pokračoval dále 
přes Karlův most a končil na Malo-
stranském náměstí demonstrací za 
obnovení pomníku maršála Radec-
kého. Jízda na parníku se neusku-
tečnila a členové pochodu se sešli ve 
sklepě hospody U Valšů. 

 
2. 11. 2012 – Občanské sdružení Radecký 1766 – 2016 uspořádalo v Lapidáriu Národního muzea od 18,00 

hod. 3. Setkání. Představeno bylo Občanské sdružení Radecký jeho předsedou ing. arch. 
Janem Bártou. Následovala promluva paní PhDr. Dany Stehlíkové, CSc., kurátorky sbírek 

mailto:kc@kc-plzen.cz


 

Lapidária Národního muzea a 
přednáška s diapozitivy paní 
PhDr. Kateřiny Bečkové, 
předsedkyně Klubu Za starou 
Prahu, patronky o. s. Radecký 
1766 – 2016, na téma „Po-
mník Radeckého v dobové 
ikonografii“.  

 
 
 
 
 
 
5. 11. 2012 - ČT1 odvysílala v pořadu Reportéři ČT pořad s názvem "Stateční Češi za císaře pána" 
 
7. 11. 2012 – někteří členové KČ se v Příboře zúčastnili přednášky Návštěvy císařské rodiny Habsburků na Příbor-

sku a Novojičínsku organizované Muzeem Novojičínska. 
. 
9. 11. 2012 – někteří členové KČ se zúčastnili mše svaté v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi a 

vyslechli koncert z díla W. A. Mozarta v kapli brandýského zámku u příležitosti svátku blahoslavené-
ho krále Karla I. Rakouského a 100. výročí narození JCKV Dr. Otty Habsburského, čestného občana 
města Brandýsa nad Labem 

 
9. 11. 2012 - V Praze zasedalo Předsednictvo KČ. Většinou připravovalo XXI. Generální sněm KČ, schválilo nové 

členy a Tiskové prohlášení k úpravám pamětní mince k výročí sv. Cyrila a Metoděje. 
 
15. - 16. 11. 2012 - ve Valticích proběhla mezinárodní konference na téma Úsilí rodu Lichtenštejnů o získání a udr-

žení vlastního státu, na níž vystoupil též vážený člen Koruny české mg. Petr Nohel. 

 
23. 11. 2012 – V přípravě na XXI. GS KČ se konalo uctění památky našich panovníků v bazilice sv. Jiří (sv. Ludmila) 

a v katedrále sv. Víta (krypta s hrobkou většiny našich panovníků a kaple sv. knížete Václava - běž-
ně nepřístupné). Provází člen Koruny České, význačný odborník na tuto tematiku p. PhDr. Michal Lu-
tovský. Dále se konala procházka Prahou s výkladem předsedy KČ Václava Srba - Lesk a sláva 
Prahy knížecí, královské a císařské, bída Prahy republikánské. Nakonec od 18,00 společné poseze-
ní, neformální diskuse ve vinárně U Posledního soudu, Jagellonská 8, Praha 3 – Královské Vinohra-
dy 

 
24. 11. 2012 – V Praze na Novotného lávce se konal XXI. Generální sněm Koruny České. Zahájen byl v 9,00 hod. 

mší svatou v kostele sv. Františka Serafinského na Křižovnickém náměstí. Po zprávách zemských 
hejtmanů, předsedy KČ a zástupců MS KČ se konaly volby do Předsednictva (Předseda a mnozí 
další členové P dali své funkce k dispozici, přesto, že tento sněm nebyl volebním). Volbou byli ve 
funkcích potvrzeni všichni dosavadní členové P včetně předsedy KČ. Pan Drnek se vzdal funkce 
Českého zemského hejtmana a do funkce byl zvolen pan Jindřich Konečný. Ve funkci MZH byl po-
tvrzen MUDr. Pavel Andrš. Do předsednictva byl dále zvolen pan Bohumír Frelich, pan Svatopluk 
Novotný, pan Josef Hrabovský a paní Světlana Rathuská – Pštrossová. 

 
25. 11. 2012 - Po Sněmu následoval společný výlet na Karlštejn - od 13.30 je prohlídka Kaple sv. Kříže, skvostu sa-

krální gotické architektury. 
 
14. 12. 2012 – V Praze U Valšů zasedalo první posněmovní předsednictvo, které rozdělilo svým členům úkoly a 

kompetence. Byli schváleni noví členové a sympatizanti strany. Pro členskou základnu bylo schvále-
no doporučení Předsednictva ohledně prezidentských voleb. Také bylo schváleno založení MS Svi-
tavy. 



 

Jak bezhlavé tělo volí hlavu… 
 

    Přiznám se, že jako monarchista mám nezřízenou a 
škodolibou radost z toho, jak se prezidentská volba v 
této zemi mění ve frašku.  
  Nejprve jsou vyřazeni někteří kandidáti, kteří sice na-
sbírali 50 000 podpisů, ale byly jim upřeny podpisy 
osob, které na podpisové archy neuvedli adresu trvalého 
bydliště, ale uvedli tam adresu, na které skutečně bydlí. 
Předem na tuto drobnou nuanci nikdo neupozornil, a 
pokud vím, v žádných propozicích napsána nebyla. Ni-
kdo se neobtěžuje ověřit, zda tito lidé doopravdu existují 
a zda šlo skutečně o jejich podpis. Kandidáti i desetitisíce 
jejich podporovatelů jsou za podvodníky. Smyslem celé-
ho podpisování ale bylo, získat 50 000 hlasů lidí, kteří si 
toho kterého kandidáta přejí. Právě to se však neověřuje, 
a když jste neuvedli trvalé bydliště, tak si ho zřejmě ne-
přejete nebo neexistujete a kandidát si vás vymyslel. 
  Ministerstvo prozkoumá jen statistický vzorek a takto 
nalezený počet „chyb“ promítne do celku všech kandidá-
tových hlasů. Zřejmě neexistuje možnost, že „chybné 
hlasy“ byly jen v onom vzorku a jinde nejsou. Navíc je 
zvolen školácky nesmyslný matematický model. 
  Když se postižení kandidáti odvolají a Nejvyšší správní 
soud označí postup ministerstva za, cituji: protizákonný 
a svévolný, nic strašného se neděje. Kdosi se v televizním 
přenosu a před očima všech občanů republiky dopustil 
protizákonného jednání, NS soud to potvrdil soudním 
výrokem a nikdo nevyšetřuje onu protizákonnost, nikdo 
nepřipravuje žaloby a obvinění, nikdo nezkoumá, zda 
k maření voleb došlo úmyslně, zda se jednalo o zjevný 
podvod nebo jen o skandální nekompetenci. Dobrá, tak 
my to tedy přepočítáme podle toho, jak chce soud, ale 
stejně jsme to prve dělali správně. Neuvěřitelné. 
  Co přijde dál? 
  Nejspíš Ústavní soud. Zatímco na hradě bude již sedět a 
konat zvolený prezident, v podhradí budou probíhat 
soudní jednání o tom, zda byla jeho volba vůbec platná. 
Žaludek, plíce a některé nervové uzliny se budou hádat o 
to, zda má tělo hlavu či ji nemá. V posledku se vše možná 
přenese na úroveň EU a nást tam bude zastupovat prezi-
dent, o jehož legalitě se tam bude jednat.  
  Celé části národa volbu vůbec neuznají za platnou, 
k volbám přijde možná zase méně než 50 % oprávně-
ných voličů a hlasy těch, co nepřijdou, budou rozpočteny 
podle dalších matematických vzorců stávajícícm kandi-
dátům, aby se nemuselo konstatovat, že polovina lidí 
v této zemi si buďto žádného prezidenta nepřeje nebo, je 
jim osud tohoto státu zcela lhostejný, protože ničemu 
z toho, co se děje nahoře už nevěří a nechtějí se podílet 
na taškařicích. 
   Komunisté mívali různé neoficiální donucovací pro-
středky, kterými zpravidla donutili 99,9 % občanů jít 
k volbám. Tahle garnitura je mnohem rafinovanější. Ni-
kam chodit nemusíte, ale také nemůžete nevolit. Váš hlas 
bude stejně použit jako platný. Leda byste přišli a vhodili 
do urny neplatný lístek. To je jediná možnost jak skuteč-
ně nevolit, která nám zbývá. 
 

 
 
 
   
 
   
 

  Má-li být toto plnohodnotnou náhražkou za monar-
chii, pak jsme vyměnili skutečnost za zdání. Pak jsme 
vyměnili důstojnost za frašku. 
  Češi jsou holt národem divadla, herců a předstírání. 
Většina existenční podstaty našeho znovuzrozeného 
národa se točila a točí kolem divadla. Panovník a jasné 
jednoduché i spravedlivé zákonodárství nám byly moc 
doopravdy. 
  Herci na pódiu předstírají stát, my v publiku poslušně 
chroupáme alabůrky a předstíráme, že tomu věříme. 
Možná správně tušíme, že to je jediné řešení, protože 
za scénou stojí ti s pistolemi a s provazy, a kdybychom 
předstírání odmítli, začalo by to být až moc opravdové.  
  Lotři, jakmile se jednou dostali k moci, se jí už dobro-
volně nevzdají. Zlatý důl se dobrovolně neopouští. Pů-
vodně nás chtěli povraždit a okrást, ale když jim tak 
všechno dáváme dobrovolně sami, tak nás asi nechají 
naživu a ještě nám nechají zahrát divadlo. Kdybychom 
ale chtěli, aby odešli nebo se zodpovídali, kdybychom 
divadlo odmítli, asi by ke změně nestačily nějaké vol-
by, možná ani demonstrace. A my, co sedíme potichu v 
hledišti a šustíme sáčky, to nějak tušíme. Tušíme, že 
kdyby ti skutečně mocní už nevystačili s podvodem, lží 
a divadlem, došlo by na násilí. Takže přistupujeme na 
stejnou dohodu, na jakou jsme kdysi přistoupili s lotry, 
kteří hrávali divadlo o socialismu, bratrství a rovnosti. 
My budeme dělat, jako že to není divadlo, jako že je to 
opravdu, necháme se oloupit a manipulovat, a vy nás 
za to necháte naživu.  
  Socialističtí lotři nikdy nehnali olupování na ostří no-
že tak, že bychom stejně začali umírat hladem a blou-
dit po kraji bez domova. Tihle to zřejmě chtějí zkusit. 
  A očividně fraškovitá, zfušovaná a neumětelská volba 
hlavy státu, očividně nespravedlivé vyřazování kandi-
dátů, jsou možná jen takovou nějakou zkouškou, jestli 
jsme ještě ochotní dělat, jako by to bylo v pořádku a 
doopravdy. Zvolíme prezidenta, ať chceme nebo ne-
chceme. Bude stejně vylhaný jako stát. Zvolíme, jestli 
hlavou dávno bezhlavého těla bude žaludek nebo jiný 
orgán. Nezáleží na tom, protože už se slétají supi. 

                                                                               Jan Drnek 
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Pod patronátem Dr. Floriana Hauga, 
reditele Rakouského kulturního fóra v Praze 

dovoluje si Vás mesto Terezín a tradicní c. a k.  
regimenty pozvat na 

 

Císarsko Královský bál 
 

konající se 9. 2. 2013 od 19. Hodiny v dustojnic-
kém kasinu pevnostního mesta Terezín v KD Ná-

mestí CSA 85. 
U pánů požadována uniforma, smoking nebo cer-
né šaty, u dam požadována velká vecerní toaleta. 
Za spolecenskou úroven adjustace mužstva ručí 

páni velitelé. 
Cena vstupenky ciní 250 Kč. 

Účast a rezervaci vstupenek laskavě potvrďte 
nejpozdeji do 1. 2. 2013 na e-mail: tom-

be@centrum.cz, Tomáš Bezchleba mobil: +420 
776 625 557. 

Ubytování v Terezíně možno domluvit individu-
elne: 

info@hotelterezin.cz, tel: +420 416 782 260. 
 
 

  Předseda Koruny české Václav Srb obhajoval princip cír-
kevních restitucí v sobotu 8. 12. v pořadu Politické spektrum 
proti dvěma zdivočelým levičákům vyznávajícím ideologii 
národního socialismu. 
  Záznam je ke shlédnutí na: 
 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-
spektrum/212411058200034/video/  

 
 
   
 
 
 
 
 

Každoroční vzpomenutí na Jeho apoštoské Veličenstvo císaře a krále Františka Josefa Prvního 
 
   Ve středu 21. listopadu 2012 se v kostele u Kapucínů ve Vídni konala vzpomínková bohoslužba za Jeho apoštolské Veli-
čenstvo císaře a krále Františka Josefa I. Představený řádu také vzpomenul na život a činy císaře a krále Karla a jeho syna 
arcivévody Dr. Oty Habsburského. Za zájmu veřejnosti a deseti vojáků v historických uniformách z dob podunajské monar-
chie s prapory se společnost po bohoslužbě přesunula do císařské hrobky, kde u hrobu arcivévody Dr. Oty Habsburského 
a jeho choti dále pokračovala modlidba za zemřelé. Mimo vídeňské posádky byli přítomni také zástupci z Moravy a to uni-
formovaní příslušníci městského střeleckého sboru z Brna a občanského sdružení Ferdinand d´Este 1914-2014 také z 
Brna.                                                                                                                                                          Michal Lukšíček  
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Chraňme křesťanské svátky 
 
  Evropská komise vyprodukovala tři miliony diá-
řů Evropské unie pro studenty střední školy. Ob-
sahují židovské, hinduistické, sikhské, muslimské 
a dokonce čínské svátky. Zaznamenány jsou v něm 
také výroční dny spojené s EU (úředníci si přece 
musí pohladit své ego). O křesťanských váno-
cích v kalendáři na rok 2011 ale není ani 
zmínka. 
  Jak informuje Daily Telegraph, přes 330 tisíc diá-
řů, obsahujících také 51 stránek s informacemi o 
Evropské unii na lesklém papíře rozdaných v brit-
ských školách jako dárek Evropské komise, vyvo-
lalo mezi tamními křesťany značný údiv. Stránka 
25. prosince je prázdná, jen v záhlaví má citát 
„Opravdový přítel je ten, kdo s tebou sdílí starosti i 
radosti“. A přesto, že křesťanství je v Evropě 
převládajícím náboženstvím, v diáři Evropské 
komise chybí i ostatní křesťanské svátky. 
  Vánoce jsou původem křestanské svátky. Piero 
Gheddo z Papežského institutu zahraničních misií 
varuje před islamizací Evropy. „Noviny a televize o 
tom vůbec nemluví, ale je nutné danému problé-
mu čelit, ať již na poli náboženském či kulturním, 
ale rovněž i co se týče vlastní identity.“ 
  Metropoli Belgie letos v roce 2012 nezkrášlí vá-
noční strom, který tradičně stával na hlavním ná-
městí. Rozhodla tak bruselská radnice kvůli oba-
vám z muslimské komunity, již by nasvícený křes-
ťanský symbol Vánoc prý mohl urazit. Napsal to 
server Right perspective. V Belgii žije četná mus-
limská komunita, která se stále více radikalizuje. 
Na jaře vyzval Fouad Belkacem, člen tamní islám-
ské skupiny Šaría4Belgium, Belgičany, aby opustili 
zemi, pokud se jim islám nelíbí. „My, muslimové, 
nemáme pro vás, nevěřící, a váš životní styl špetku 
úcty. Naše náboženství je nadřazené vašemu. Po-
kud se vám to nelíbí, můžete se z Belgie odstěho-
vat,“ prohlásil. 
  Vážení přátelé, važme si našich Vánočních 
svátků a udržme si je i v budoucnu! 
Valentin Kusák 
Předseda AntiMešita o.s. a IVČRN o.s 
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Dobrý den, 
  v příloze posílám tiskovou zprávu k návštěvě postulátora 
procesu blahořečení císařovny Zity P. Debrise a pozvánku na 
mši sv. ve Staré Boleslavi, kterou bude koncelebrovat. Slav-
nostní akce ve Staré Boleslavi a v Brandýse pořádá Modli-
tební liga císaře Karla I. za mír mezi národy.  
  L. Cekotová, Přípravný výbor Sdružení pro blahořečení cí-
sařovny Zity v ČR. 
 
Dobrý den, 
  dovoluji si informovat, že v pátek 9. listopadu jsem se na 
základě domluvené schůzky setkal s postulátorem procesu 
beatifikace císařovny Zity, p. prof. Debrisem. Ten byl v pátek 
v ČR právě kvůli sbírání materiálů a osobně 
se přesvědčit, v jakém stádiu je práce i přípravného výboru 
O. S. na podporu beatifikace císařovny Zity, navštívil bran-
dýský zámek, staroboleslavské kostely i mši sv. za JCKV dr. 
Ottu Habsburského...  
  Při této příležitosti jsem mu podal při sezení obsáhlou infor-
maci o tom, že v našich zemích stále existuje mnoho lidí, 
kteří chovají naší královnu ve veliké úctě, neb nikdy nezapo-
měla na "své" národy a v tomto duchu vychovala i své děti, 
především korunního prince, informoval jsem jej o všech tří 
kaplích a kapličkách, zasvěcených bl.Karlovi a o nezanedba-
telné úloze, kterou v těchto záležitostech plní naše politická 
strana. P. Debris byl velmi mile překvapen, vůbec doposud 
nebyl o tomto informován a prostřednictvím tlumočnice mi 
sdělil, že je v podstatě též royalista...  
  Na závěr našeho velmi srdečného setkání jsem mu předal 
několik výtisků knihy o bl.císaři a králi..., neb mi bylo řečeno, 
že p. postulátor sbírá veškeré podobné materiály i v českém 
jazyce. Některé výtisky byly pro jeho přátele z francouzského 
velvyslanectví v ČR a pro p.konsula, neb ti mu zajišťovali 
pobyt v ČR a také pro JCKV arcivévodu, tuším syna zesnulé-
ho arcivévody Karla Ludvíka, tedy bratrance současné hlavy 
rodu JCKV Karla Habsburského, který je pověřen účastí v 
přípravném výboru za Arcidům, čehož si nesmírně považuji, 
neb i to je informace o tom, že vůbec existijeme a ta-
ké děláme... 
  Celé setkání zorganisovala vážená paní Cekotová, která p. 
postulátora i celou dobu provázela a které patří můj dík. Byl 
jsem rád, že jsem jej v naší linii mohl informovat a podat mu i 
zprávu o naší monarchistické straně, KČ! 
  Jaroslav Konečný 

 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Pod tímto je uvedena současná struktura zeměbraneckých pluků na území království 

Českého: 

 http://www.kk8lir.com/ceska-zemebranecka-telesa-/soucasna-ceska-zemebranecka-telesa/ 
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Radecký 1766-2016,  
občanské sdružení 

  Cílem je obnova pomníku Jana Václava Josefa, 
hraběte Radeckého z Radče na Malostranském 
náměstí v Praze u příležitosti 250. výročí jeho na-
rození. 
 
  Naším webmasterem je Matěj Čadil, adresa pro emaily 
je  info@radecky.org. 
  Za Radu o. s. Radecký 1766 – 2016  
  Jan Bárta, Jarmila Štogrová www.radecky.org  

 
 
 
   
 

 
 
 
 

Radeckého kalendář na rok 

2013 
Čtvrtek, 13 Prosinec 2012 12:28 

Na následující adrese lze stáhnout k vytiš-

tění Radeckého kalendář na rok 2013 s fo-

tografiemi z našich akcí a snímky pomníku 

i našich informačních materiálů: 

http://www1.kostelni-

lhota.cz/kalendar2013.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PF od kamarádů z 

nově vytvořeného a 

obnoveného země-

braneckého pluku č. 

12 Čáslav. 
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Vysloužilci - Ostrostřelci - KVH  
 

VYSLOUŽILCI VÁM PŘEJÍ KLIDNÉ PROŽITÍ SVÁTEČNÍCH DNŮ 
  Vysloužilci přejí všem kamarádům klidné prožití 
vánočních svátků a také šťasný nový rok 2013. Na 
začátku roku 2012 jsme přetransformovali náš 
Svaz, ve fungující občanské sdružení a podařilo se 
nám pomocí získaných grantů, dotací a sponzor-
ských darů, realizovat několik projektů. Jako pilot-
ní projekt roku 2012 byla vybrána rekonstrukce 
vojenských hrobů na šluknovském hřbitově. Tento 
projekt se nám podařilo dokončit v září 2012 a za 
pozornosti médií, včetně České televize, jsme 
opravené hroby předali veřejnosti, jako připomín-
ku první světové války na Šluknovsku. Také se 
nám podařilo významným způsobem rozšířit člen-
skou základnu o řádné členy i sympatizanty Svazu. 
Celkově nám uplynulý rok přinesl mnoho krásných 
zážitků při spolkové činnosti, objevování zapome-
nuté historie i nepřeberné množství sběratelských úspěchů. Doufáme, že i rok následující bude pro náš Svaz i 
jednotlivé členy a sympatizanty, stejně přínosný.                                                                                                       HD  
 

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ OSLAVILI VYSLOUŽILCI PRACÍ 
  11. 11. 2012 - Den válečných veteránů, kdy si vět-
šina našeho národa připomíná ty, kteří bojovali a 
také umírali ve válečných konfliktech, vysloužilci 
oslavili prací. Ve sdělovacích prostředcích jsme 
měli opět možnost shlédnout nepřeberné množ-
ství věnců kladených k legionářským pomníkům. 
Ovšem vysloužilci nezapomněli ani na padlé vojá-
ky, jejichž památka není poskvrněna zradou a opět 
se snažili o obnovení jednoho památníku, tento-
krát ve Varnsdorfu. Rekonstrukce pomníku na 
varnsdorfském hřbitově by měla být hlavní akcí 
pro nadcházející rok 2013. Po jednání s partnery a 
sponzory bylo rozhodnuto, že slavnostní odhalení 
obnoveného pomníku by mělo proběhnout 12. 
července 2013, přesně 88 let od jeho zřízení.      HD  
 

SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI 246. VÝROČÍ NAR. POLNÍHO MARŠÁLA RADECKÉHO 
  vysloužilci přijali pozvání předsedy Občanského 
sdružení Radecký 1766 - 2016, pana ing. architek-
ta Jana Bárty, na setkání u příležitosti 246. výročí 
narození polního maršála Jana Josefa Václava An-
tonína Františka Karla, hraběte Radeckého z Rad-
če. Polní maršál Radecký, je významnou osobností 
naší historie, český šlechtic a je také považovaný 
za jednoho z nejlepších vojevůdců 19. století. Již 3. 
setkání v pátek dne 2. 11. 2012 proběhlo od 16.30 
do 18.00 hod. v Lapidariu Národního muzea, u 
bronzového sousoší bratří Josefa a Emanuela Ma-
xových, součásti dočasně odstraněného maršálova 
pomníku. Pořadatelé připravili pro všechny pří-
tomné bohatý program, kdy jsme měli možnost 
shlédnout unikátní exponáty ze sbírek Národního 
muzea, které s osobou vojevůdce a jeho životem souvisí.  
                                                                                                                                                                                                          HD  
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  Vážení přátelé, kolegyně, kolegové,  
  na sněm jsem si nachystal "projev", bohužel sněm 
probíhal opět v "trochu" jiném duchu a tak nebyl 
čas ani místo, abych vám přečetl to, co jsem si na-
chystal. Proto bych vám jej rozeslal alespoň takto. 
Myslím, že na zamyšlení je tu dost věcí, co jsem měl 
na srdci. Možná se budu trochu opakovat s tím, co 
jsem již řekl na českém a moravském sněmu, ale 
jinak prostě nemohu. V každém případě bych byl ale 
nerad, aby to někdo bral konfrontačně.  
  Začnu ale nejdříve od naší MS Strážnice. 
  11. ledna 2012 jsme nechali sloužit v pořadí dru-
hou mši za našeho krále Karla u příležitosti jeho 
51. narozenin. Před mší jsme navštívili výstavu o 
císaři Františku Štěpánovi Lotrinském vjeho vztahu 
k Holíci a Hodonínu za přítomnosti dr. Vařeky, toto 
domluvil dr. Pavel Andrš. Výstavy i mše se zúčastnili 
monarchisté také z Valtic, Olomouce, ze Svitav a od 
Litomyšle, byl přítomen i zástupce SM Brno Mirek 
Pauřík. 
  V sobotun 12. ledna 2013 v 18.30 hod nechává-
me opět sloužit mši svatou za krále u příležitosti 
jeho 52. narozenin a také za JCKV Ottu u příležitosti 
jeho nedožitých 100. narozenin.  
  Na konci února 2012 jsme jeli do Ladek - Zdróje v 
současném Polsku, kde jsme se zúčastnili monar-
chistické konference konané polskými kolegy. Bo-
hužel jsme zastupovali KČ pouze v počtu 3 členů. 
Škoda, že jsme nebyli zastoupeni hojněji. Konferen-
ce probíhala v přátelském a tvůrčím duchu. 
 
 
 
 
 
 
 

  Dále kromě brněnské autogramiády dr. Nová-
ka a přednášky o vinařství Liechtensteinů jsme 
byli 31. 3. v Mikulově na vernisáži výstavy o Ja-
nu Adamovi I., které se zúčastnili také Jejich Jas-
nosti Hans Adam II. s chotí, ke stému výročí ná-
vštěvy Jeho Veličenstva bl. Karla byla vernisáž v 
Novém Jičíně, návštěvy Plumlova (2x), přednáš-
ky dr. Raka opět v Novém Jičíně, Audience u císa-
ře v Brandýse nad Labem (Jirka Sýkora s rodi-
nou) a také jsme se zúčastnili krajských voleb na 
samostatné kandidátce v počtu 19. kandidátů. Bo-
hužel, i když jsou v kraji 3 MS (přes snahu MZH dr. 
Andrše se nepodařilo svolat tato 3 sdružení kvůli 
založení regionální společnosti), dávali jsme do-
hromady kandidátku jen my ze Strážnicka, proto 
také nebyla kandidátka zaplněna z celého kraje 
tak, jak bychom si představovali. I tak jsem vděčen 
paní doktorce Suché za pomoc, a také nápad při-
zvat na kandidátku paní hraběnku Marii Salmo-
vou. Hlasů jsme měli asi o 50 méně než v minulých 
- parlamentních volbách. Zde se ale pozastavuji 
nad tím, že pouze Markrabství moravské a Plzeň se 
voleb zúčastnily. Kde zůstali monarchisté z ostat-
ních krajů království? 
  A proč nepřišli kolegové ani na pochod 28. října? 
Až na to, že nás letos bylo asi nejméně ze všech po-
chodů, byla právě tato akce snad nejlepší. První 
hodnotit nemohu, to jsme se nezúčastnili. Velice 
vydařené bylo i zakončení na Malostranském ná-
městí. S potěšením jsme sledovali, jak přibyly vlaj-
ky, také hudba nebyla špatná a díky hudebníkům 
nás bylo přeci jen více.  
   
 
 
 
 

 
 

 
 

MŠE SVATÁ 
ZA NAŠEHO LEGITIMNÍHO KRÁLE, 

JEHO CÍSAŘSKOU A KRÁLOVSKOU VÝSOST KARLA  
HABSBURSKO – LOTRINSKÉHO VNUKA BL. CÍSAŘE KARLA. 

 
MŠE SVATÁ SE KONÁ U PŘÍLEŽITOSTI JEHO 52. NAROZENIN  

V SOBOTU 12. LEDNA 2013 V 18:30 HODIN 
V CHRÁMU PANNY MARIE VE STRÁŽNICI  

 
MS KORUNA ČESKÁ VE STRÁŽNICI 

                                                  WWW.KORUNACESKA.CZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  Takže to by bylo zhodnocení naší letošní činnosti. 
  A teď ještě pár námětů k diskusi: 
  nemohly by se zemské sněmy konat společně? 
Hlasování by probíhala odděleně, ale jinak bychom 
byli ihned o všem vzájemně informováni a mohli 
bychom si také okamžitě vyjasnit své názory a po-
sice. A co GENERÁLNÍ SNĚM? Opakuji se, ale 
opravdu se musí konat pouze v Praze? Z kroniky 
jsem vyčetl, že se GS konaly i jinde. A zrovna bych 
měl pro vás typ. 
  Nedaleko Strážnice je rekreační oblast Lučina na 
úpatí Bílých Karpat a je zde hotel Radějov (bývalý 
hotel Letka). Má také velký konferenční sál a do-
statečnou ubytovací kapacitu. Navrhoval bych tedy 
uspořádat příští GS u nás na Slovácku s bohatým 
doprovodným programem. 
  Naše představa: 
  pátek - příjezd účastníků sněmu, ubytování, regis-
trace, potom odjezd autobusem do Strážnice na 
mši konmanou v 18.30 hod. v barokním kostele 
Panny Marie, po mši návrat na hotel a volná zába-
va a kuloární diskuse. 
Sobota - začátek sněmu po snídani v 9.30 hod, zá-
věr podle potřeby, pravděpodobně do 17. hodiny. 
Na sobotu by bylo možné v případě zájmu domlu-
vit cimbál a pravou slováckou zabijačku.  
Neděle - dle přání by zde mohlo být více variant, 
jako např. prohlídka strážnického zámku a syna-
gogy, pokusil bych se případně domluvit i skansen, 
další variantou by mohla být návštěva milotického 
zámku a potom rozjezd domů.  
  Nedá mi, abych ještě nevzpomněl slibovanou a 
tolik potřebnou ideovou konferenci, mezinárodní 
monarchistická setkání - impuls vycházející z Pol-
ska. Dále si myslíme, že by bylo potřeba propraco-
vat program strany, ne tak obecně, v jakém stavu 
je dosud a také bychom navrhovali vytvoření něja-
kého volebního týmu asi o počtu 3 lidí, kteří by byli 
schopni a ochotni věnovat svůj čas a jezdit po ze-
mích Koruny české, něco říct o našem programu a 
také odpovídat asi i často na ne zrovna příjemné 
dotazy. MS a jednotliví členové a příznivci by po-
tom měli za úkol stanovit trasu volebního týmu, 
podat informace v jednotlivých místech o příjezdu 
zástupců KČ, zajistit jim ubytování. Tento tým by 
musel mít hrazeny alespoň náklady: ubytování, 
cestovné, stravu. A také mne napadl jeden možný 
volební slogan: CO NENÍ MORÁLNÍ, JE NEZÁKON-
NÉ!  
  Témat ke zlepšení naší práce by bylo ještě hodně, 
ale to bychom mohli probrat někde jinde a jindy. 
Třeba na té dlouho slibované ideové konferen-
ci. Jen ještě nápad, co takhle uspořádat zájezd 
např. do Bad Ischlu, případně nějak i po stranické 
linii zorganisovat účast na Audienci (včetně ubyto-
vání) atd, atd.  
  
 
P. S. prosím o přeposlání i dalším kolegům. Zde 
mne už dávno také napadlo, vytvořit nějaké 
schema struktury rozesílání mailů, aby je všichni 

   Děkuji za pozornost (pokud jste vydrželi číst až 
do konce) a těším se na vaše reakce (v konstruk-
tivním, ne konfrontačním, duchu). 
  Viribus unitis, Jirka Čížek 
P. S. prosím o přeposlání i dalším kolegům. Zde 
mne už dávno také napadlo, vytvořit nějaké 
schema struktury rozesílání mailů, aby je všichni 
dostali, ale ne zbytečně násobené z různých adres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doporučení předsednictva 
k prezidentským volbám v lednu 

2013 
 

   Toto doporučení formulované na prosincovém 
předsednictvu bude teprve v úplnosti vydáno. 
Snad si ale můžeme dovolit v předstihu informo-
vat o jeho obsahu. 
  Část KČ se domnívá, že volbu je zapotřebí igno-
rovat, neboť jakákoliv účast na volbě prezidenta 
je duchovní královraždou a zradou na panovní-
kovi. 
  Jiná část KČ s tím souhlasí, ale upozorňuje, že 
neúčast v takových volbách znamená to, že naše 
hlasy budou použity tak jako tak a procentuálně 
rozpočteny stávajícím kandidátům, že budeme 
takto na volbě stejně účastni i bez své vůle, že je 
tedy třeba vůli projevit a vhodit do schránky ne-
platný lístek s napsaným příním návratu krále. 
  Vyskytla se upozornění na zaznamenané přípa-
dy v krajských volbách, kdy si členové volební 
komise přinesli tašky s obálkami s jedním lístkem 
a v závěru voleb se je snažili vhodit do urny a 
proškrtat pak jména těch, kdo k volbám nepřišli, 
jako by přišli a volili jejich kandidáta. Rozhodně 
je tedy třeba k volbám jít! A předejít volebním 
podvodům. 
  Další část KČ soudí, že je třeba podpořit Jeho 
Jasnost knížete Schwarzenberga. Na to je namítá-
no, že pan kníže sám nás jako KČ nikdy nikterak 
nepodpořil, nikdy se k nám otevřeně nepřihlásil a 
jeho podporou podporujeme TOP – 09. 
  Předsednictvo tedy členstvu KČ doporučí dvě 
možnosti. V každém případě jít k volbám a: 
 

1. vhodit do urny neplatný lístek s napsaným 
přáním, že chci návrat krále na český trůn. 
Tím by se volba prezidenta měnila v referendum 
o návratu monarchie. Ale pozor – pokud tuto větu 
napíšete na předtištěný kandidátní lístek, ten bu-
de stále platný a volíte kandidáta. 
 

2. volit libovolného kandidáta na prezidenta 
s tím, že na jeho kandidátní lístek napíšeme onu 
větu: Chci návrat českého krále Karla IV. 
Habsbursko – Lotrinského, Ferdinanda Zvonimi-
ra apod…                                                                (Red)     
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Drahomír Rybníček, B. Václavka 20/74, 674 01 Třebíč 

Na světě je poslední díl mystifikační trilogie Jana Drnka o jiné druhé světové válce, respektive jeho 
první část.  
 

Žáby v Bouři (operace Barbarossa naruby) 
 

Operace Bouře je název plánu invaze Rudé armády do 
Evropy, která byla skutečně plánována v letech 1941-
1942 Stalinovým hlavním štábem. 
Zde jsme však v jiném, změněném světě, který se utvářel 
v předchozích dvou dílech trilogie. Máme zde Velkoně-
meckou říši očištěnou od nacismu a Československou 
republiku, která se po odražení Wehrmachtu v roce 1938 
stala motorem nového sjednocení Malé dohody.  
  Tak však přerůstá meze pouhého spojeneckého paktu a 
směřuje k vytvoření federace, nového podunajského 
soustátí tří monarchií a jedné, zpola sekularistické re-
publiky. Tato směřování děsí zejména prezidenta Bene-
še, který je ochoten spojit se s kýmkoliv, kdo zabrání ná-
vratu Habsburků na trůn. Češi nevěří Němcům ani pro-
radnému Západu, nedůvěřuji katolickým Slovákům a na-
konec ani svým balkánským spojencům. V národě dozní-
vají ozvěny panslavismu a část Čechů stále sní o velké 
slovanské říši a věčném bratrství na východě.  
  Realistické a konzervativní síly se snaží o to, aby se Čes-
koslovensko postavilo po bok Němců a spojenců v zápa-
se o Evropu. V létě 1942 začíná sovětský vpád do Polska 
a Češi stále ještě neví… 

Objednávajte u Našeho Vojska. 

Jan DRNEK – Krajina nad Pokladem – průvodce po historii dolování na Plzeňsku 
Základní orientace v případu zmizení 150 000 000 tun 
černého uhlí na Plzeňsku. 
1. Trasa – Heřmanova Huť – Nýřansko – Tlučná 
2. Trasa – Sulkov – Liticko – Dobřansko – Zbůch – Chotě-
šovsko – Merklínsko 
3. Trasa – Bukovec – Bílá Hora – Senec – Třemošná – H. 
Bříza – Kaznějov – Obora 
4. Trasa – Stupno – Břasy – Darová – Chomle – Vejvanov 
– Mostiště – Přívětice 
5. Trasa – Mirošovsko – Skořicko 
370 stran textu, statistik a také: 
870 dolů, jam, šachet, štol, lomů a vrtů. Většina z nich 
lokalizovaná v mapách. 
16 historických a 73 současných map a plánků většinou 
v barvě. 
98 historických fotografií a 103 současných fotografií 
autora většinou v barvě 
27 obrázků a 34 katastrálních zákresů většinou v barvě. 
Stručné životopisy nejvýznamnějších těžařů. 
Stručné historie nejvýznamnějších těžařských společnos-
tí. Stručné historie hornických obcí a měst. Vazba polo-
tuhá 160 x 230 mm, cena 298,-Kč 

Objednávajte na: CSAops@email.cz  

mailto:CSAops@email.cz


 

Kniha Josefa Pejřimovského:   
Blahoslavený český král - císař Karel I. z Domu Rakouského  

  Můžete získat knihu  Josefa Pejřimovského: Blahoslave-
ný český král - císař Karel I. z Domu Rakouského. 119 
stran. 6 barevných příloh, cena 150,- Kč 
  Kniha se zabývá nejen životem posledního vládnoucího 
českého krále, bl. Karla z Domu Rakouského, císaře a krá-
le, ale také obecně otázkami monarchismu a dynastického 
následnictví, zejméne českého, ale i slovenského a tím i 
uherského. Dále původem bl. Karla z rodu Přemyslovců, 
vztahem Habsburků k českému národu a státu, zvláště 
Habsburkům vytýkanou rekatolizací a germanizací. V této 
souvislosti bylo také nutné dotknout se vztahu katolictví, 
husitství, protestantismu a germanizace. Autor se zamýšlí 
také nad klady a zápory monarchistického a republikán-
ského zřízení, i otázkou, kdo by mohl v současnosti být 
českým králem a jestli by monarchie byla pro český stát 
přínosem. 
  V přílohách, zpracovaných Mgr. Petrem Nohlem jsou 
přehledy následnictví panovníků českých, rakouských, 
uherských, polských a haličských, které ukazují, že ve 
všech těchto státech by mohla Habsbursko-Lotrinská dy-
nastie uplatňovat svá legitimní práva, i když např. v Pol-

sku je i další možnost legitimního následnictví. V příloze je rovněž  pořadí  současných následníků 
českého trůnu. 
Objednávky zasílejte na adresy: info@pragamagica.cz, jaroslav.konecny@korunaceska.cz 

  

Stát ve třetím tisíciletí  
  Počátkem letošního roku se na knižních pultech objevila 
kniha Stát ve třetím tisíciletí, jejímž autorem je Hans-Adam 
II., vládnoucí kníže z Liechtensteinu, ale také vévoda 
opavský a krnovský.  
  Úspěšný monarcha a podnikatel, hlava státu s nejvyšší ži-
votní úrovní na světě, se v této ojedinělé a velmi inspirující 
knize dělí o své názory a zkušenosti se správou věcí veřej-
ných. Německé a anglické vydání knihy vzbudilo velkou po-
zornost. Autor stručně seznamuje čtenáře s historií a pro-
blémy současného státu a přináší návrhy, co by měl stát 
udělat, aby byl schopen plnit úkoly i v novém tisíciletí. Za 
hlavní výzvy států kníže považuje: zabránění válek mezi stá-
ty a občanských válek, služba všem občanům státu, ne jen 
privilegovaným skupinám, maximální demokracie a vláda 
práva pro všechny občany a konkurenceschopnost ve věku 
globalizace. Podle jeho názoru má stát plnit úlohu servisní-
ho centra, které slouží občanům. Pokud tuto úlohu neplní, 
mají mít občané právo to změnit volbami nebo i hlasováním 
o změně ústavy. Stát by si měl ponechat jen ty činnosti, které 
pro svůj chod skutečně potřebuje a ostatní by měl předat 
regionům a obcím nebo je "outsourcovat" do komerční sfé-

ry, pokud to bude výhodnější. Všechny činnosti musí být auditovány a kontrolovány, musí být pro 
občany průhledné a musí být prováděny efektivně. Pak se dramaticky sníží prostor pro korupci, 
nehospodárnost, byrokracii a nekompetentnost úředníků státní správy a samosprávy. Podle Hanse-

http://korunaceska.cz/index.php/cs/zajimave-knihy/336-kniha-josefa-pejrimovskeho-blahoslaveny-cesky-kral-cisar-karel-i-z-domu-rakouskeho
http://korunaceska.cz/index.php/cs/zajimave-knihy/336-kniha-josefa-pejrimovskeho-blahoslaveny-cesky-kral-cisar-karel-i-z-domu-rakouskeho
mailto:info@pragamagica.cz
mailto:jaroslav.konecny@korunaceska.cz
http://korunaceska.cz/index.php/cs/zajimave-knihy/119-stat-ve-tretim-tisicileti
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Adama II. by měl být počet poslanců v zákonodárných sborech co nejmenší. Názor, že větší počet 
poslanců zajistí lepší zastoupení voličů, je podle něj od počátku iluzí. Kniha je určena všem zájem-
cům o veřejné dění, politikům, politologům, ekonomům, studentům politologie, ekonomie apod. 
http://www.grada.cz/stat-ve-tretim-tisicileti_6507/kniha/katalog/ 
Název: Stát ve třetím tisíciletí. Autor: Hans – Adam II. z Liechtensteinu 
Formát / stran: 17×24 cm, 208 stran. Datum vydání: 15. 02. 2011 
 

 
 
 
 
Drah 

Nebýt Bílé Hory, kde bychom už asi byli… 
Petr Andrle 
 
  Nedávno jistý poslanec v souvislosti se schválením církevních restitucí poznamenal, že se tak stalo 
8. listopadu 2012, plných 392 let po bitvě na Bílé Hoře. Chtěl zřejmě připomenout, že došlo k další 
podobné „tragédii“. Nechci se zabývat církevními restitucemi, ale pokud jde o události z 8. listopadu 
roku 1620, kdy se bitva na Bílé Hoře odehrála, je tato událost bohužel v našich myslích stále latent-
ně přítomna s tím, že vše špatné, co se v této zemi poté odehrálo, je vlastně pouze následkem oné 
bitvy bělohorské. Dokonce i to, co špatného se ještě odehraje. Připomnělo mi to znovu výrok jed-
němi respektovaného a druhými nenáviděného publicisty Bohumila Doležala, který napsal, že „Češi 
mají vynikající schopnost, že dokáží všechny průsery, které si zaviní sami, včas na někoho svést“. 

 

http://www.grada.cz/stat-ve-tretim-tisicileti_6507/kniha/katalog/


 

  Jdeme-li zpátky dějinami, Bílá Hora se nám hodila na mnohé. Neblaze proslulý komunistický mi-
nistr zemědělství Július Ďuriš (1904-1986) rozdával dekrety na půdu všem novým osídlencům po-
hraničí. Šlo většinou o půdu, kterou původně vlastnili naši spoluobčané hovořící německy, které 
jsme po druhé válce kolektivně vyhnali. Dekrety byly vyvedeny v národních barvách a bylo v nich 
napsáno, že akt přidělení půdy je odčiněním Bílé Hory. Několik let tyto dekrety s kresbou Mikoláše 
Alše zdobily stěny parádních místností mnoha domů a statků. 
  Takový nesmysl si mohli vymyslet pouze komunisté, kteří věřili (a zřejmě ještě věří) že jsou pří-
mými pokračovateli a dědici husitů. A přesně v jejich duchu všem občanům pozemky za pár let zase 
vzali a rolníky nahnali do JZD, případně do koncentráků, když nesouhlasili s kolektivizací. Takže 
ten, kdo si po roce 1945 zabral nejvíce půdy a hospodařil na ní dobře, se později stal automaticky 
kulakem, nebo jak říkával soudruh Gottwald, vesnickým boháčem. Příznačné je bohužel i to, že po 
roce 1989 se o zemědělské restituce hlásili i ti, kdož s láskou a s rozechvělým srdcem a hlavně z 
uvědomění, vedli své nazdobené krávy do společných kravínů. Takže celé to dění katastrofou bylo, 
to ano, ale v žádném případě nešlo o nějaké odčinění Bílé Hory. Leč, hezky se to poslouchá. 
  A snad ještě jeden příklad. Římskokatolický kněz (sic!), Václav Beneš Třebízský (1849 –1884), je-
hož historické romány jsem si rád kdysi dávno přečetl, napsal ve svých pamětech o Bílé Hoře násle-
dující: „Zde zlomena byla sláva Čechů, zde potlačen byl národ český, zde zavržen byl jazyk mateřský, 
zde domohli se nadvlády Němci, od těch dob až do nejnovějších časů nadvlády nad Čechy mající.“ Hez-
ky se to čte a dovedu pochopit, že to rozlítí nějakého málo vzdělaného poslance či politika. Bohužel, 
podlehli tomu mýtu i lidé vzdělaní. František Palacký zaváděl dokonce tradici, že na Bílou Horu ne-
smí nikdy roduvěrný Čech ani vstoupit. Bohužel, právě od jeho dob nastává nářek nad tím, že na 
Bílé Hoře stala se národní tragedie. Tento mýtus se posléze stal povinnou výbavou spisovatelů, 
umělců i politiků. Od 19. století byli touto nepřesnou a špatnou interpretací dějin usměrňováni i 
velcí umělci, spisovatelé i básníci. I tak vynikající skladatel a muž, jakým byl nesporně Karel Kryl, 
uvěřil tomu, co se učil v socialistické škole. Jeho píseň Poslední Moravan oslavuje hrdinství „Mora-
vanů, příslušníků pluku, který se do posledního muže bil u Letohrádku Hvězda při bitvě na Bílé Ho-
ře“.  
  Ono to ovšem bylo jinak. Tento pluk byl v postavení, kdy neměl technicky kam utéci. Oni vojáci mě-
li za sebou zeď a navíc byli najati jako profesionálové. Museli odvést práci. Tak bojovali. Nešlo o 
žádné Moravany, ale o žoldnéře najaté hrabětem Jindřichem Šlikem, pod prapory moravských sta-
vů. Nebojovali ovšem do posledního vojáka, v prosinci 1620 se zbytky tohoto pluku v Olomouci do-
žadovaly dlužného žoldu a zbylí vojáci vstoupili do služeb císařských. Tehdy platilo, že voják, kte-
rému zaměstnavatel nezaplatí tři žoldy, může navázat nový kontrakt. Hrabě Šlik se nakonec dal také 
do služeb císařských a udělal velkou kariéru. To, za co byli vydáváni „hrdinní Moravané“, se vlastně 
až do doby Karla Kryla neustále vylepšuje spíše nepravdou. 
  Již 392 let. Za pár desetiletí poté, v roce 1677, napsal další katolický kněz a později i světící biskup 
pražský (sic!), zuřivý katolík a stoupenec Ferdinanda II. Tomáš Jan Pěšina z Čechorodu (1629 – 
1680) latinsky dílo „Mars Moravicus“, (titulní strana díla na snímku vlevo) v němž vylíčil nadšeně a 
vlastenecky marný boj Moravanů. Pochopitelně nepravdivě. Začala se rodit legenda. Jinak tomuto 
muži vděčíme za mnohé, jeho české národní aktivity jsou neopominutelné, ale v tomto případě udě-
lal národu medvědí službu. Na druhou stranu byl rád, že zvítězili katolíci. 
  Další katolický kněz a řeholník Jan František Beckovský (1658 – 1725) vydává knihu „Poselkyně 
starých příběhů českých“ (níže), v níž hrstka věrných Moravanů zachraňuje čest celého vojska a je-
diný kdo přežije, je hrabě Šlik. Všichni padnou do jednoho muže. A tak to šlo dál. Ještě 
počátkem dvacátého století vychází několik knih o „statečných Moravanech“. 
  Takže o co vlastně šlo v onom počátku 17. století. Mladší bratr císaře Rudolfa II., Matyáš, byl v 
roce 1606 tajně jmenován rodinnými příslušníky hlavou rodu a dva roky poté získal za slib nábo-
ženské a politické svobody podporu stavů a převzal tak vládu nad Rakouskem, Uhrami a Moravou. 
Rudolfovi zůstaly věrné Čechy, Slezsko a obě Lužice. V roce 1611 se Rudolf pokusil o převrat, avšak 
neuspěl a Matyáš, kterého české stavy požádaly o vojenskou pomoc, se stal českým králem. Ovšem 
nebyl lepším králem než Rudolf II. Navíc podpořil katolickou stranu, přenesl své sídlo z Prahy do 
Vídně, čímž Praha přestala být až do roku 1918 trvalou rezidencí hlavy státu. Tehdy se to stalo!!! 
  Ještě za života císaře Matyáše byl 5. června 1617 zvolen českými stavy za českého krále Ferdinand 
Štýrský. Ten ovšem nehodlal dodržet slib o náboženské svobodě, který dostali čeští nekatoličtí sta-



 

vové od Rudolfa II. a tak byl 19. srpna 1619 generálním sněmem Koruny české sesazen a o týden 
později byl zvolen novým českým králem Fridrich Falcký z protestantské Falce (zimní král). 
  To jsou oni – Rudolf II., Matyáš, Ferdinand II a Fridrich Falcký. Do toho patří i epizoda s vyhozením 
císařových místodržících Viléma Slavaty a Jaroslava z Martinic z oken Pražského hradu. Po necelém 
roce nastupuje císař Ferdinand II., známý násilnou rekatolizací Štýrska. Tchánem Fridricha Falcké-
ho je sice anglický král, ale ani to nepomohlo. Vypukl válečný konflikt, žádná pomoc ze zahraničí 
nepřišla a po mnoha bitvách skončí čeští stavové poraženi 8. listopadu 1620 na Bílé hoře. Šlo v pod-
statě o válku jednoho českého krále proti druhému českému králi. 
  Co se ale stalo po bitvě na Bílé Hoře? Následující třicetiletou válku ukončil vestfálský mír a na-
stal relativní klid. Českému království (sužovanému sice vysokými daněmi a odvody do armády) se 
dostalo bezpečí rakouské říše. Přichází rozvoj duchovní i materiální. Objevuje se například baroko, 
které mění nejen tvář měst, ale vytváří dodnes krásnou a typickou tvář české krajiny, proslulou 
zejména sakrálními památkami. Přichází rozvoj vzdělanosti a nelze ani hovořit o době temna. Na 
venkově vyučují piaristé mladé nadané venkovské hochy v obou zemských jazycích a pro pedago-
gickou práci používají doporučení a učební metody Jana Amose Komenského. To, že je jazyk český 
méně používán, není důsledek oné bitvy. Však také Josef II. vydává verdikt o tom, že všichni obyva-
telé říše mají právo naslouchat slovu Božímu v jazyce mateřském. Ruší sice řády, ale staví také 
stovky nových kostelů. 
  Vzbouření českých stavů nebylo v žádném případě národnostní vzpourou. Hodně představitelů 
českých stavů hovořilo spíše německy a lidé se v té době spíše definovali podle místa práce a žití. 
Ani ono klišé o popravě 27. českých pánů na Staroměstském náměstí není pravdivé. Ale zvítězili 
katolíci. Proto uvádím katolické kněze, kteří považovali Bílou Horu za národní tragédii. Byl to náš 
historik Josef Pekař, který poukázal na to, že kdyby nebylo Bílé Hory, Češi by se stali součástí pro-
testantské Evropy a luteránský (rozuměj německý) vliv by je spolkl. Bílá Hora tedy češtinu i národ 
spíše zachránila. Habsburský císař totiž dělal vše pro, aby bezbožné Němce do země nepustil. 
  Jenže na všechno se časem zapomnělo a dějiny se vykládaly dle potřeb, případně dle Aloise Jiráska, 
který jako středoškolský profesor historie v žádném případě neučil v Litomyšli své studenty dle 
svých historických románů. Ty vecpali do školních osnov až oni nechvalně známí „dědici husitského 
revolučního hnutí“spolu se soudruhem Zdeňkem Nejedlým. A tak na straně jedné naši obrozenci 
vyvolávali české národní vědomí, avšak na druhou stranu vyvolávali a vyvolávají velmi silnou aver-
zi vůči Němcům, vůči „cizácké kořistnické šlechtě“ a v poslední době i vůči církvi. Proto jsme po ro-
ce 1918 zrušili šlechtické tituly, provedli pozemkovou reformu v neprospěch šlechty, vyhnali aris-
tokraty z armády a z diplomacie, silnou německou a maďarskou menšinu jsme považovali za zby-
tečnou přítěž výtečného Masarykova a Benešova státu. A k tomu, aby se to nepletlo, jsme tak trochu 
podvedli Slováky. To vše se nám setsakra nevyplatilo v letech 1938 – 1939. Odčinit Bílou Horu, to 
bylo bohužel také nesmyslným a nelogickým podtextem vzniku nového Československa v roce 
1918. 
  Takže Bílou Horu si každá doba symbolizuje podle potřeb. 18 a 19. století ji charakterizovala jako 
počátek násilné germanizace a národní poroby. Jakkoli příznaky germanizace a národního utlačo-
vání se v tomto období objevují, nemají nic společného s výsledky bitvy na Bílé Hoře, ani s historic-
kými událostmi, které po 8. listopadu 1620 následovaly. Vše to posléze umocnilo století dvacáté. 
Nejprve jsme ji „odčinili reformami po roce 1918“ (Pryč od Vídně, pryč od Vatikánu), posléze jsme ji 
charakterizovali zcela nesmyslně jako „první Mnichov“, kdy nás zradili západní spojenci. Vytvářeli 
jsme si jakýsi nelogický trojúhelník – bitva u Lipan, Bílá Hora a Mnichov. Ale Bílá Hora se hodila, 
jako vždy. Strašákem zůstala i po válce. Straší bohužel i v hlavách těch, kteří mají dost času i peněz 
na to, aby se dovzdělali. 21. století připomíná (vyjádřeními špatně vzdělaných politiků) jako symbol 
pokračování Bílé Hory existenci Evropské unie a Lisabonské smlouvy a tak podobně. Jak se nedávno 
vymlouval doma jeden známý. Když jsem si včera v hospodě vzpomněl, co nám udělali na Bílé Hoře, 
propil jsem celou výplatu. Pokud se jeho manželka vzdělávala v historii za totality, musela ho po-
chopit. 
  Daniel Kolář v jednom ze svých nedávných článků o restitucích připomněl slova Pekařova v jed-
nom článku zveřejněném v Národní politice: "Žijeme v době, kdy víc než kdykoli jindy vniká i do 
výkladu dějin demagogie jednotlivců a stran se všemi svými vášněmi, ano, kdy z propadlišť minu-
losti dere se na venek temno konfesijních svárů a nenávistí." 
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VÝBĚR ZAJÍMAVÝCH ODKAZŮ 
Stránky plukovní historie (se zaměřením na napoleonskou éru): 

http://www.primaplana.net/  
Stránky císařovny Sisi a její rodiny:  

http://erzsebet-kiralyne.blog.cz/rubrika/cisar-franz-josef-i  
Internetové muzeum JCKV Františka Josefa: I.:  

http://www.franz-josef.cz/  
Stránky František Ferdinand d´Este: 

 http://www.franzferdinand.cz/cz/Frantisek-Ferdinand/II./  
Stránky Habsburkové a jejich země: 

 http://arcidumhabsbursky.blog.cz/rubrika/citaty-a-rozhovory  

Stránky ostrostřeleckého sboru Stříbro: http://ostrostrelci.stribro.net/  
Stránky K. u K. 35 IR (2. Kompanie):  

http://www.petatricatnici.cz/index.php?option=com_frontpage&Itemi
d=1  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Petici - Zrušte prezidenty podepisujte na adrese: 

www.zrusmeprezidenty.cz 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY 
 

Koruna Česká 
(monarchistická strana Čech, Moravy a 

Adresa: 

Senovážné nám. 24, 110 00, Praha 

e–mail info@korunaceska.cz 

internet www.korunaceska.cz 

IČ 44266740 

č. účtu: 1928428359/0800 (CZK) 

IBAN: CZ2808000000001721719263 

předseda 

Václav Srb 

+420 603 412 671 

vaclav.srb@korunaceska.cz 

generální sekretář 

momentálně neobsazeno 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Specifické symboly pro platby v KČ 
Ke zpřehlednění plateb přicházejících na účet KČ bylo zavedeno rozlišení pomocí 

specifických symbolů. Prosíme, používejte je, pomůžete tak identifikovat účel 
vašich plateb a správné použití prostředků, které KČ posíláte. Děkujeme! 

Platby ve prospěch KČ: 

účel  specifikace  specifický symbol 

chod strany členský příspěvek 1112013* 
chod strany  dary a příspěvky příznivců 2222013* 

ML vydávání ML 333 

ML inzerce v ML 322 

ML příjmy z prodeje ML 300 
ML předplatné ML 311 

reklamní předměty odznaky KČ 444 

Jako variabilní symbol užívejte své členské, nebo rodné číslo.  

*Poslední čtyřčíslí označuje rok, ke kterému se příspěvek vztahuje. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  Dar politické straně si můžete odečíst od základu daně dle ustanovení § 20, odst. 8. zákona č. 586/92 Sb. o daních 
z příjmů. Pokud např. přispějete 10 tisíc, zaplatíte na daních jako fyzická osoba o 1500,- méně, jako právnická o 
2000,- méně. 
  Všechny dary použije Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) na propagaci strany. Provozní 
výdaje jsou hrazeny z členských příspěvků a z příspěvků příznivců. 
Chcete-li podpořit naši stranu darem, vyplňte a vytiskněte si návrh darovací smlouvy na webu Koruny České. 

Darovací smlouva pro právnické osoby: Formát PDF; Formát DOC  

Darovací smlouva pro fyzické osoby: Formát PDF; Formát DOC 
Dar poukažte na bankovní konto Koruny České: 1928428359/0800 
Pokud proti obsahu darovací smlouvy nemáte námitek, doplňte do ní identifikaci dárce a darovanou částku, vytiskněte 
dvě vyhotovení, podepište a zašlete obratem na adresu: Koruna Česká, Senovážné náměstí 24, 110 00, Praha 1. 
Obratem Vám zašleme námi potvrzený výtisk zpět. 
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NÁZORY 
Články a příspěvky v této rubrice nemusí být v souladu s oficiální linií KČ. 

 

 
  

 
Josef Václav Radecký z Radče - český voják brání trůn 

 
Zdroj: Pátrač  
http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=5552&f=277&sid=6f66d598027109170ee1b47ac9
56691f#p133647  
 
ÚVOD 
 
  18. dubna v roce 2008 se objevil v lidovkách.cz článek s 
názvem „Radecký zase bude mít sochu“. To by jednomu i 
udělalo radost a také mi to radost udělalo, ale při dalším 
čtení mě poněkud přešla. 
  Bylo v něm uvedeno, že na Malostranském náměstí se 
nejspíš vrátí socha maršála Josefa Václava Radeckého z 
Radče. Na veřejně přístupném místě by však stála věrná 
kopie pomníku. Pražští památkáři chtějí vysoce hodnot-
ný bronzový pomník odlitý z děl ukořistěných v Itálii v 
jedné z jeho vítězných bitev vrátit na původní místo na 
Malostranském náměstí. To se ale od samého počátku 
nelíbí Českému svazu bojovníků za svobodu a ještě méně 
se to líbí Československé obci legionářské. Podle památ-
kářů a historiků návrat pomníku na jeho původní místo 
pomůže rehabilitovat úlohu maršála Radeckého v českých dějinách.  
  Český svaz bojovníků za svobodu to ale chápe jako očistu Habsburků. Zde malá citace: 
 
„Já bych to zpátky nevracel a už vůbec ne na Malostranské náměstí, které je přímo pod 
Hradem. Radecký není náš člověk. Byl to Rakušan jako prase.“  
 
  Tuto větu se kterou nesouhlasím, pronesl pan Jaroslav Chejstovský, místopředseda Česko-
slovenské obce legionářské. U tohoto člověka mě to ale nijak nepřekvapuje. Organizace, 
která si vytvořila vlastní dějiny založené na tom, že přejití k nepříteli, byť jak je dnes hod-
noceno z dobrého důvodu, je dobrý základ pro budoucnost čehokoliv, nemůže příslušníka 
starobylé české šlechty ve službách rakouského císaře považovat za loajálního Čecha. Nikdy 
nepochopí, že loajalita může mít i jiný rozměr než ten jejich pokroucený, založený na - já 
bych řekl zradě, ale tento můj výkad je obtížně akceptovatelný pro většinu společnosti - 
Rakousko-uherské monarchie. I proto, že některé věci vnímám tak ak vnímám, je o mě 
známo, že jsem ve vztahu k Československým legiím velmi vlažný.  
  Ale tento nepřátelský výrok se stal momentem, který mě zaujal a stal se základním impul-
sem, který zapříčinil vznik této práce. Dámy a pánové, kolegové palbáci, podíváme se na 
život a činy jednoho z největších českých vojáků našich impozantních dějin.  
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Kapitola první: 
Život Josefa Václava Radeckého do napoleonských válek 

 
  Starobylý český šlechtický rod, z něhož vzešel budoucí slavný vojevůdce, se nazývá podle 
tvrze Radeč v severovýchodních Čechách. V roce 1623 v rámci pobělohorského konfiskátu 
celé panství koupil druhý náš nejznámější voják z dob císařství, Albrecht z Valdštejna. Na 
jeho místě v Radči byla zřízena obora a od 17. století celá lokalita dostala název Obora, kte-
rý nese do dnešních dnů.  
  Za prvního doloženého člena rodu je považován Přibyslav, který v obci Chomutice s Radčí 
sousedících založil kostel. Zde byl také pohřben. Jeho potomek Jan Radeczky z Radcze a Tr-
nova obdržel od krále Jana Lucemburského potvrzení šlechtictví rodem i znakem. Byl to 
velký a rozvětvený rok spřízněný s mnoha dalšími šlechtickými rody. Mnoho jeho muž-
ských příslušníků dosáhlo ve službách svému panovníkovi vysoké postavení. První, o kte-
rém jsou záznamy, se jmenoval Václav, který se roku 1379 stal pražským kanovníkem, po-
sléze boleslavským arcijáhnem a nakonec byl jmenován v pořadí pátým ředitelem stavby 
nejvýznamnější církevní památky v Čechách Svatováclavské katedrály. Za jeho řízení došlo 
k zaklenutí kůru a po položení základního kamene centrální lodi sem nechal přenést ostat-
ky Svatého Vojtěcha. Jeho kamenné poprsí je umístěno ve stěně chrámového triforia. 
  Další z Radeckých, Jan Jiří, který se narodil v roce 1609 a zemřel v roce 1691, sloužil za tři-
cetileté války v Šlikově pluku. Krátce před koncem války zbohatl a postupně nabyl koupí tři  
velké obce ve středním Povltaví. Dále vykonával úřad královského hejtmana Kouřimského 
kraje. Sloužil asi velmi dobře, protože 20. listopadu 1684 byl povýšen do panského stavu a 
obohatil jeho erb. 

  Erb starého českého šlechtického rodu Radeckých z 
Radče 
 
  Jeho druhý syn, Petr Eusebius Viktorín, narozený ro-
ku 1687 a odešlý ze světa v roce 1743, v jeho práci 
hejtmana stejného kraje pokračoval. Přežil ho jen je-
den z jeho synů, Václav Leopold Jan, narozený v roce 
1704. Sloužil u vojska v Itálii a domů se vrátil až v roce 
1741. Císař František Štěpán Lotrinský ho svým výno-
sem ze září roku 1764 povýšil do stavu říšských hra-
bat. Měl dva syny. Jeden z nich Petr Eusebius narozený 
v roce 1732 sloužil jako důstojník na Sicílii a panství 
se ujal až v roce 1762. Byl dvakrát ženatý, s druhou 
manželkou Marií Venacií Bechyňskou z Lažan přivedli 
na svět budoucího legendárního vojáka. Stalo se 2. lis-

topadu 1766 a chlapeček se narodil na zámku v Třeběnicích.  
  Křest byl proveden rychle – mrně bylo napohled neduživé a byla obava, aby třeba neze-
mřelo před touto slavnou událostí. Díky počtu kmotrů a vážnosti rodu ve společnosti dostal 
chlapec jméno Jan Josef Václav Antonín František Karel hrabě Radecký z Radče. Nikdo ne-
tušil, že zde byl pokřtěn jeden z největších vojevůdců 19. století. Ze všech těchto jmen nej-
častěji používal Josef a Václav.  
  Jeho dětství nebylo šťastné. Maminka mu umřela v útlém věku a není úplně jasno kdy. 
Prameny se rozcházejí. A aby toho nebylo málo, otec mu zemřel, když mu bylo 10 let. Než 
zemřel, snažil se zajistit synovi co nejlepší vzdělání přiměřené jeho věku. Poslal ho k jeho 
strýčkovi do Prahy, kde tento říšský hrabě zajistil jeho studia v piaristické škole. Za jeho 
pobytu v Praze se o něj starala dědova příbuzná paní Břenská, která chlapce vychovávala s 



 

přímo mateřskou láskou a hodně se tak podepsal na jeho povaze. Mladý hrabě tuto lásku 
opětoval a na svoji náhradní matku vzpomínal až do své smrti s velkou úctou.  
  Děda odešel ze světa 16. října 1681, kdy mu nebylo ani 15 let. Jeho poručníkem se stal je-
ho strýc Václav Ignác Radecký, setník v císařské a královské armádě. Byl to mizerný hospo-
dář a v krátké době svého synovce úplně ožebračil, tím že promrhal jeho dědictví, které čí-
talo na 40 000 zlatých. Mladík zůstal bez prostředků, bez rodiny a to vedlo k zásadní změně 
jeho života. Od dětství se viděl jako voják. Rodinná tradice zanechal své stopy, ale spíše se 
zdá, že jeho snaha dostat se do armády byla vedena snahou vylepšit si ekonomickou situaci. 
Jako šlechtic mohl počítat s rychlejším postupem ve funkcích a hodnostech a tedy i stále 
lepšími požitky. Už ve dvanácti letech se přihlásil do tereziánské válečné akademie ve Ví-
deňském novém městě. Ale pro slabou tělesnou konstituci nebyl přijat. A co horší, lékař 
přímo do jeho přijímacích listů uvedl, že by nikdy neměl vojákem být. O rok později to zku-
sil znovu. Ucházel se o přijetí do pluku „Brechainville“. I tentokrát neuspěl pro tělesnou sla-
bost.  
  Nakonec se stal studentem Tereziánsko-savojské akademii, která vychovávala pro státní-
ho úředního šimla úředníky a diplomaty. Osamělost a citová frustrace ho vedly k tomu, že 
se do studia hluboce ponořil. Údajně byl dobrý a pečlivý student. Velmi ho zajímaly dějiny a 
oblíbil si slavné císařské vojáky a to Raimunda Montecuccoliho a prince Evžena Savojského. 
Ze současnějších se potom vzhlížel v osobnosti maršála Gideona Laudona. Proč zrovna tyto 
tři? Je to prostě top sestava: 
  Raimund hrabě Montecuccoli byl jeden nejvýznamněj-
ších vojevůdců a teoretiků vojenství své doby. Pocházel 
ze starého italského šlechtického rodu s kořeny v Mode-
ně. Od svých 18 let byl vojákem císařské armády a bojoval 
v mnoha velkých bitvách Třicetileté války, jako třeba u 
Breitenfeldu, Lützenu a Nördlingenu. Bojoval i na našem 
území – porazil Švédy ve Slezku u Namyslova a brilantně 
je porazil v roce 1642 u Opavy. Po uzavření míru s nimi 
bojoval v Polsku a Dánsku. Ovšem největší slávu získal 
vítězstvím v děsivé bitvě u Mogersdorfu 1. srpna 1664. 
Byl následně jmenován generalissimem, prezidentem 
dvorní vojenské rady a v roce 1966 byl dekorován řádem 
Zlatého rouna. Kariéru ukončil boji proti Francouzům v 
Rakouském Nizozemí. Poté odešel do ústraní i přesto, že 
dostal další významné tituly. Zemřel roku 16. října 1681 v Linci.  
 
  Proč si vybral jako druhý vzor „Vznešeného rytíře“ 
prince Evžena Savojského, je mi jasné nade vší pochyb-
nost. Tato výrazná osobnost našich vojenských dějin – 
čtete správně našich, protože Země Koruny české byly 
pevnou a významnou součástí rakouského císařství a 
později rakousko-uherské monarchie a tedy to byly naše 
společné dějiny, se narodil 18. října 1663 v Paříži. Pochá-
zel z vlivných kruhů. Jeho otec byl spřízněn s královským 
rodem Bourbonů a jeho matka byla neteří kardinála Na-
zarina. Evžen brzy ztratil otce - zemřel a jeho matka mu-
sela opustit Francii za pletichy proti králi. Tak osiřel, a 
jelikož byl slabé tělesné konstituce, bylo určeno, že bude 
knězem. Tak byl také vychováván a vzděláván. Měl do-



 

konce přezdívku „malý abbé“. On ale tvrdě cvičil, posiloval, studoval dějiny vojenského 
umění a historii. Když se cítil připraven, předstoupil před krále Ludvíka XIV. a požádal o 
přijetí do armády. Byl s posměšky odmítnut. To tohoto sebevědomého muže smrtelně ura-
zilo. Opustil Francii a nabídl své služby rakouskému císaři Leopoldovi I. Zde byl přijat příz-
nivě – říše zoufale bojovala s Turky a každý kdo chtěl pomoci, byl vítán. Jako kapitán jez-
dectva byl odeslán na bojiště do Uher, kde si v boji s předvojem tureckého vojska prožil 
svůj bojový křest. V září 1683 byl v čele jezdeckého oddílu, se kterým se vyznamenal v boji 
s Tureckou armádou obléhající Vídeň. Za odměnu byl jmenován velitelem pluku dragounů 
a s tímto plukem prodělal celé uherské tažení. Byl dvakrát raněn - v roce 1686 do ruky při 
osvobozování Budína a při dobývání Bělehradu v roce 1688 do nohy. Císař si jej velmi cenil 
a v roce 1685 se Evžen jako dvacet dva let starý mladík stal generálem.  
  Následně si francouzský král uvědomil, jaký byl před nějakou dobou hlupák. Začaly boje 
mezi císařstvím a Francií o državy v západní Evropě. Evžen dostal několik mimořádně lá-
kavých nabídek, aby se vrátil do francouzských služeb. Rozhodně odmítl a zůstal věrný to-
mu, kdo mu dal šanci. Další, kdo zjistil že je zde vojenský fenomén nemající rovnocenného 
protivníka byli opět Turci. Turci utrpěli krutou porážku u Zenty 11. září 1697 a v dalších 
dvou letech utrpěli takové škody, že přijali karlovický mír. Po přelomu století se objevil 
opět v bojích proti Francii. Svá vojska převedl přes Alpy a v Pádské nížině postupně porazil 
tři francouzské armády vedené třemi generály. Vítězství nebylo ve finále možné. Armáda, 
které velel, se hroutila sama z nedostatku financí. Proto přijal v roce 1703 jmenování do 
funkce prezidenta dvorské rady a pustil se do vojenských reforem.  
  Ale brzy musel se svými vojáky opět do boje. Spolu s anglickými spojenci vedenými Jo-
hnem Churchillem, vévodou z Marllborough začali protivníky porážet. Namátkou:  
- 1704 u Höchstädtu 
- 1706 u Turína 
- 1708 u Oudenaare 
- 1709 u Malplaquet 
- v roce 1710 obsadil města Douai, Bethune, St.Venant a Aire. 
  Měl velmi blízko k císaři Josefovi. Díky tomu se mu ledaco podařilo v armádě zlepšit. Jenže 
císař zemřel už v roce 1711. Jeho nástupce císař Karel VI. si jej ale vážil natolik, že mu svěřil 
generální místodržitelství v Rakouském Nizozemí. Z této funkce kde prokázal i skvělé 
schopnosti ve správě svěřených území a mimo jiné založil nizozemskou Východoindickou 
společnost se sídlem v Ostende.  
  Jenže Turci si nedali pokoj, a když v roce vypukla s tímto starým císařským protivníkem 
další válka, objevil se na bojišti a opět se předvedl v tom nejlepším světle. Stručně:  
- 5. srpna 1716 Turky porazil u Petrovaradína a tím umožnil obsazení celého Banátu 
- 12. října obsadil Temešvár  
- 15. srpna 1717 porazil skvělou taktikou a hlavně díky mimořádné srdnatosti jeho vojáků 
dvakrát silnější tureckou armádu u Bělehradu a krátce na to, toto starobylé křesťanské 
město vrátil svým souvěrcům. 
  Dne 20. července zdeptaní a vyčerpaní Turci podepsali mír v Požarevci.  
  V roce 1729 sám rezignoval na svoje funkce v Nizozemí. Dlouholeté válečné kampaně, ně-
kolik zranění a bohužel jeho vrozená slabší tělesná konstituce zapříčinili jeho rychlejší ze-
stárnutí a on si toho byl vědom. Jenže císař to odmítl akceptovat, a když vypukla válka o ná-
stupnictví v Polsku, poslal Evžena přes jeho protesty opět do války. V tomto tažení se mu 
nedařilo a byl rád, když byl uzavřen mír.  
  Vznešený rytíř, Evžen František, princ savojský a carignanský, hrabě ze Soissons zemřel 
24. dubna 1736 ve Vídni. Toho dne zemřel jeden z nejvýznamnějších vojevůdců moderní 
evropské historie a společně s polským králem Janem III. Sobieskim také jeden z největších 



 

turkobijců. Když si po prostudování porovnáte život a skutky Radeckého a tohoto skvělého 
válečníka, zjistíte, že jejich životní osudy si byly v mnohém podobné.  
 
  Ale my se vrátíme opět k našemu studentovi. Ve škole si tedy vedl asi dobře, ale moc toho 
o tom jak studoval další předměty, nevíme. Ale dochovaly se zprávy, že se stal hbitým a ob-
ratným při cvičení, výborným plavcem, nadprůměrným šermířem a jezdcem na koni. Jenže 
v roce 1784 císař Teresianum zrušil a mladík začínal opět od nuly. A opět se jeho oči upřely 
na armádu. Třetí pokus byl sportovně řečeno platný a úspěšný. Stal se jako kadet ex pro-
priis příslušníkem 2. kyrysnického pluk Caramelli. Ex propriis značí, že sloužil na vlastní 
náklady a to bylo pro něj dost obtížné. Ale ustál to. Jeho první posádka se tak jmenovala 
Jázc-Berény v Uhrách.  
  Vojákem se stal 1. srpna 1784 a teprve dva měsíce nato dosáhl věku 18 let. Proč se stal ky-
rysníkem, je do jisté míry záhadou. Kyrysníci byli těžkou jízdou. Na rozdíl od dragounů, 
husarů či hulánů museli nést v boji sedm kilo těžký hrudní pancíř, takzvaný plastron, který 
chránil hruď a břicho. Dále ovládali dvě, někdy čtyři pistole uložené v pouzdrech zvaných 
polstry a těžkou sečnou zbraň. To značilo, že k těmto jednotkám byli vybíráni urostlí a stat-
ní muži. Stejně jako u pěchoty ke granátníkům. A tělesná konstituce Radeckého tomu roz-
hodně neodpovídala. Ale stalo se a byl z něj kyrysník.  
  Radecký tak zahájil svoji neuvěřitelně dlouhou kariéru vojáka a svoji službu začal za vlády 
prvního z pěti císařů a to osvíceného Josefa II. Tento císař se narodil 13. března 1741 ve 
Vídni a zde také 20. února 1790 zemřel. V letech 1765 až 1790 to byl císař Svaté říše řím-
ské, v letech 1780 až 1790 král uherský a také to byl nekorunovaný král český a arcivévoda 
rakouský. Byl jedním z nejdůležitějších panovnických představitelů evropského osvícen-
ství, a ve své říši prosadil řadu osvícenských reforem. V českých zemích se těšil obzvláštní 
oblibě. Historikové dokonce tvrdí, že mimo jiné i častý výskyt jména Josef je odrazem jeho 
obliby mezi lidem, jehož postavení podstatně zlepšil. 
 
  Službu začal klidně – před pěti lety proběhly na území císařství a to zejména Zemí Koruny 
české boje války o dědictví bavorské a na našem území se vyskytoval i pruský král Bedřich 
II. Nyní byl mír a říše se v klidu podrobovala reformám. Bylo hodně práce – bylo potřeba 
zlepšit obranyschopnost pevností Terezín a Hradec králové. U Jaroměře byla založena další 
pevnost později zvaná Josefov. Změny ve společnosti probíhali shora, od císaře a to vyho-
vovalo většině obyvatel.  
  Radecký dostával pěkně do těla. Službu zahájil základním výcvikem, který spočíval v jízdě 
na koni, s čímž neměl potíže, ale bylo potřeba se naučit ovládat zvíře tak, aby dokázal ma-
névrovat v rámci eskadrony a později celého pluku. Dále bylo nutno dokonale ovládnout 
zbraně a zde Radecký potíže neměl vůbec. Období kadetské služby nebylo dlouhé. Dne 3. 
února1786 se stal poručíkem a 11. listopadu o rok později nadporučíkem. To je důkazem že 
první období služby zvládl velmi dobře. Ale důstojnická hodnost měla pro něj jinou váhu. 
Už nesloužil za své peníze. Sloužil za pevně stanovený, byť mizerný plat. Ale značilo to jistý 
obrat v jeho životní úrovni, jak bychom to nazvali dnes.  
  Klid ale netrval dlouho. Na jaře roku 1788 vypukla válka mezi Ruskem a Osmanskou říší. 
Císař se jako smluvní spojenec Kateřiny II. snažil o zprostředkování nevojenského vyřešení 
sporů, ale neuspěl. Takže nebylo zbytí a říše musela znovu do války. Válka byla Vysoké Por-
tě vyhlášena 9. února 1788. Nadporučík Radecký válku prodělal ve skupině kolem polního 
maršálka Františka Mořice Lacyho. Ten v armádě moc obliby neměl a někteří historikové 
tvrdí, že jako voják v poli nestál skoro za nic. František Mořic se narodil 21. října 1725 v Pe-
trohradě jako syn ruského maršála normanského původu Petra hraběte Lacyho. Jeho matka 
se jmenovala Marta Filipína z Funckenu. 



 

Zde je obraz Františka Mořice Lacyho:  
 
  V roce 1737 František opustil Rusko a odešel do jez-
decké akademie v Lehnici, odkud se po dvou letech 
přesunul na studia do Vídně. V roce 1743 vstoupil do 
rakouské armády, začínal jako praporčík u Brownova 
pluku. Během války o rakouské dědictví bojoval v Itá-
lii, Slezsku a Nizozemí. V roce 1749 byl povýšen na 
podplukovníka, v roce 1750 na plukovníka. Jeho obdo-
bí vzestupu přinesla až Sedmiletá válka. Po bitvě u Lo-
vosic, která byla vybojována 1. října 1756, byl povýšen 
na generálmajora, po obsazení Vratislavy 25. listopadu 
1657 pak na polního podmaršála. Zároveň byl ustaven 
do funkce náčelníka štábu generálního ubytovatele a 
provedl výraznou reorganizaci rakouské armády. Po bitvě u Hochkirchu mu byl udělen vel-
kokříž vojenského řádu Marie Terezie. Po velmi úspěšné bitvě u Maxenu byl povýšen do 
hodnosti polního zbrojmistra a převzal velení sboru. V roce 1760 se mu společně s ruským 
generálem Tottlebenem podařilo na krátkou dobu obsadit Berlín, což bylo podruhé v sed-
mileté válce. Jinak tato válka, kterou by bylo možno považovat za první válku světového 
významu a důsledků, byla pro císařství válkou neúspěšnou, a i když neutrpělo až tak moc 
škod, stálo v táboře těch, které historie považuje za poražené.  
  V roce 1763 byl povolán do dvorní válečné rady a v roce 1766 se stal jejím prezidentem. V 
předcházejícím roce byl navíc jmenován generálním inspektorem vojska. V této době byl 
rovněž povýšen do hodnosti polního maršála. V roce: 
- 1770 se stal rytířem Řádu zlatého rouna,  
- 1774 členem Státní rady.  
  Od roku 1794 byl kancléřem Vojenského řádu Marie Terezie. Při válce o bavorské dědictví 
byl k ruce císaři Josefu II., který se osobně postavil do čela vojsk. Válka ale byla takovou po-
divnou, žádné bitvě ve své podstatě nedošlo.  
 
Jako generální ubytovatel provedl nemálo reforem například: 
- zřídil pevné body pro doplňování jednotlivých pluků císařské armády 
- zavedl trvale platné číslování pluků pěchoty, jízdy a technických složek armády 
- zavedl barevné rozlišování pluků armády 
  Tyto tři uvedené reformy byly platné až do zániku monarchie v listopadu roku 1918.  
S tou vojenskou neschopností to tedy asi nebude tak zlé.  
  V roce 1788 vedl vojska při válce s Turky, avšak po neúspěších musel předat velení gene-
rálu Laudonovi, svému věčnému rivalovi. Generál Lacy zemřel 24. listopadu 1801.  
  Do poslední jmenované války se zapojil i Radecký. O jeho bojovém nasazení v této válce se 
toho moc neví. Pozdější životopisci ale shodně tvrdí, že se boji nevyhýbal a že se začal stá-
vat známým v celé armádě. Zapojil se do obléhání Berbiru a Bělehradu, bojoval v zadním 
voji při ústupu armády z Illova do Karbaneše. Pravda ale je, že jeho častý pobyt poblíž 
vrchního velitele, kde plnil úkoly ordonance, zajistil, že se stal všeobecně známým a to zcela 
jistě mělo pro další kariéru vliv pozitivní.  
 V počátečním období se zde vyskytoval i sám císař. Radecký tak císaře mnohokrát viděl 
osobně a jeho přítomnost na něj udělala hluboký dojem. Obdiv a úcta, kterou získal k tomu-
to císaři, se v něm proměnila v trvalou neochvějnou loajalitu habsburskému panovnickému 
rodu. Válka se ale vlekla a v listopadu 1789 císař vážně onemocněl a vrátil se do Vídně. A 
jak už víme, neúspěchy na bojišti vedly k odvolání polního maršálka Františka Mořice 



 

Lacyho. Objevila se třetí Radeckého vojenská 
ikona, Ernst Gideon, svobodný pán von Lau-
don.                               Na koni u Kunersdorfu 
  Tohoto rakouského vojáka díky slavné písnič-
ce o tom jak „Generál Laudon jede skrz vesni-
ci…“, zná mnoho a mnoho lidí. Z jeho jména 
také pochází zvolání či kletba himlaudon! Ně-
mecky správně jde o zvolání: Himmel Laudon, 
tedy přeloženo Nebesa, Laudon!, kterou údaj-
ně volali vyděšení Prusové. 
  Narodil se 13. února 1717 v Livonsku. Byl sy-
nem urozeného pána podplukovníka Lauwdo-
hna. Jeho vzdělání bylo katastrofální. Absolvo-
val jen elementární znalosti. Počátkem třicá-
tých let 18. století vstoupil do carských vojen-
ských služeb k pěchotě v pskovském pluku. V 
jeho řadách bojoval ve válce o dědictví polské 
v letech 1733 až 1735. Dále byl v řadách expe-
dičního sboru ruské armády ve válce Rakušanů s Francouzi. Bojoval i proti krymským Ta-
tarům. Ale neuspokojivé hmotné podmínky ho vedli mimo Rusko. Ve Švédsku neuspěl. Zku-
sil to tedy v Prusku. Král řekl, že fyziognomie tohoto uchazeče o službu se mu nelíbí a Lau-
don skončil v rakouských službách jako hejtman u pandurů barona Trencka.  
  Zde nevadilo, že je důstojník bez majetku. U pandurů byl vážně zraněn. Po uzdravení bojo-
val s Prusy v severovýchodních Čechách. Od roku sloužil jako důstojník u pluku hraničářů v 
Chorvatsku. Zde byl povýšen v roce 1746 do hodnosti majora. Někdy v této době se oženil s 
dcerou majetného obchodníka Klárou Hagenovou. V roce 1753 byl povýšen na podplukov-
níka. Ve svém pluku udržoval pořádek tvrdou rukou. Účastnil se všech válek o habsburská 
dědictví, obou slezských válek. Za skvělé výsledky v boji s Prusy byl 17. března1757 pový-
šen na plukovníka, dosáhl zvláštní přízně u dvora a konečně zbohatl. Další růst v hodnos-
tech a funkcích byl impozantní:  
17. března 1757 – plukovník 
25. srpna 1757 – generálmajor 
25. července 1758 – polní podmaršálek 
listopad 1759 – polní zbrojmistr, tedy znamená generál dělostřelectva a byl jmenován velí-
cím generálem v českých zemích 
26. února 1778 – polní maršál a v této hodnosti se účastnil v tom samém roce podivné vál-
ky s Pruskem. Potom požádal o penzionování a bylo mu vyhověno. Když neválčil, tak s 
manželkou cestoval a léčil si nemocný žaludek a dnu v Karlových Varech. Nejraději pobýval 
v Praze a Vídni.  
  Když vypukla válka s Turkem, nabídl císaři své služby, ale byl odmítnut. Ale krajně neu-
spořádaná válečná kampaň vedla k odvolání stávajícího vrchního velitele Lacyho a Laudon 
nastoupil do své poslední války. Za dobití Bělehradu byl povýšen dne 20. ledna 1790 no-
vým císařem Leopoldem II. do hodnosti generalissima. Tuto mimořádnou poctu před ním 
získal jen Albrecht z Valdštejna a Evžen Savojský.  
Nejvýznamnější vyznamenání: 
7. března 1758 se stal rytířem Vojenského řádu Marie Terezie 
5. prosince 1758 obdržel velkokříž Vojenského řádu Marie Terezie 
5. března 1759 byl povýšen do panského stavu a získal do majetku zisk Bečvárky 



 

listopad 1761 stal prvním rytířem Marie Terezie 
říjen 1789 byl dekorován velkokřížem tereziánskéího řádu s briliantovou hvězdou 
  Při své druhé návštěvě Nového Jičína u nás na Moravě jej 8. července postihl velký záchvat 
třesavky a Laudon byl nucen ulehnout do postele svého novojičínského domu. Zkušený vo-
ják poznal, že se blíží konec jeho života. Svou závěť diktoval plukovníku Carlu Orlandimu a 
jako svědkové jsou podepsáni maršál hrabě Josef Colloredo a hrabě František Chorinský.  
Dne 9. července nadiktoval poslední dopis Leopoldu II. a pozdravil ústy maršála Colloreda 
armádu. 12. července u něj propukl zápal plic. Toho dne k němu dorazila i nejbližší rodina. 
Téhož dne pozdravil novojičínské obyvatele, o kterých se doslechl, že se za něj modlí. Ná-
sledující den celý v klidném stavu prospal a další den, 14. července ráno zemřel a o den 
později byly jeho ostatky slavnostně převezeny do vídeňského Hofburgu. Je pohřben v za-
hradě svého oblíbeného zámku v Hadersdorfu. Od roku 1804 zde spolu s ním spočívá jeho 
manželka. 
 
  Příjezd Laudona a dalšího rázného generála Josiáše Friedricha prince Sasko-Koburského  
bojiště na Balkiáně v roce 1789 rozhýbal. A tak mladý Radecký vyrazil s císařskou armádou 
naposledy ve staletých dějinách této velké říše „na Turka“. Do bojů nakonec zasáhlo téměř 
250 tisíc vojáků vyzbrojených 898 děly. Byl a to tedy největší armáda, kterou do této doby 
Habsburkové vypravili do války. Jezdectvo a dopravní potahy měly dokonce 36 000 koní. 
Vrchní velitel Lacy se choval podivně a armádu rozdělil do šesti seskupení, které operovaly 
na obrovské území do Bukoviny po Bělehrad a nemohli tak spolu kooperovat. Turci využili 
váhavosti řízení rakouských sil a rychle sebrali síly a z Rakušanů se docela dobře kouřilo.  
  Když dorazil Laudon, okamžitě postahoval dostupné síly a rychle dobil většinu Chorvatska 
a severní části Bosny. V Bukovině potom císařský sbor vedený vévodou Sasko-Koburským 
navázal dotyk s Rusy generála Suvorova a spolu dobili Chotin. 1. srpna 1789 byla vybojo-
vána velká bitva u Fokšan. Jak tuto bitvu dokázali spojenci vyhrát, je nejasné. Bylo jich tři-
krát méně a Suvorov, který se i nyní tak jako normálně choval jako jankovitý idiot, odmítl s 
Koburským cokoliv projednat a milostivě jej přijal až po bitvě.  
  O nějakém plánu tedy nemůže být řeč a to že bitvu spojenci vyhráli, je nejspíše jako už 
mnohokrát v dějinách, zásluha vojáků. Ti totiž před útokem na turecké ležení museli pře-
konat husté lesy, vodní toky a kilometry bažin. Představa, že by po možné porážce museli 
při ústupu absolvovat totéž znovu, pro ně byla horší, než provedení útoku. Jejich zoufalý 
nápor Turci neustáli a navečer potupně prchali k Bukurešti. Nakonec rakouská armáda ob-
lehla pevnost Bělehrad. 
  Bojů o toto město - pevnost se účastnilo mnoho vojáků ze Zemí Koruny české. 7. října 
1789 nakonec pevnost Bělehrad přešla do rukou rakouské armády. V bojích o srbskou část 
města se vyznamenali vojáci plzeňského 35. pěšího pluku. Poslední velká bitva této po-
slední války s Turkem byla vybojována 22. listopadu 1789 u Martinešti a císařovi vojáci ji 
vyhráli.  
  Jenže hrozba války s Pruskem, ničivá revoluce ve Francii a nakonec smrt císaře Josefa II. 
vedly k ukončení války a císař Leopold II. dne 2. srpna 1890 uzavřel s Vysokou Portou v 
Sistově mír. Ironie dějin je vtom, že díky tomuto míru se dostal Bělehrad opět do tureckých 
rukou.  
  Do našich dějin ale zcela jistě měl vstoupit i boj vojáků 25. pluku, který se tenkrát doplňo-
val v píseckém kraji, o Veteraniho jeskyni v oblasti železných vrat nad Dunajem. Tudy po 
strategické komunikaci bylo možno přepravovat zbraně a posily. Turečtí velitelé hnali své 
muže do opakovaných útoků, ale pokaždé se tyto útoky utopily v krvi. Písečtí vojáci se 
vzdali po vyčerpání veškeré munice a potravin. Je zajímavé, že tyto muže turecký velitel na-
řídil okamžitě propustit – takový dojem na něj udělala jejich statečnost. Alois Jirásek jejich 



 

statečný boj přetavený do myšlenky slovanské vzájemnosti popsal ve své povídce „Na kr-
vavém kameni“. 
  Tento boj vstoupil do povědomí celého světa. To bych ale mohl pokazit a tak se uchýlím k 
citaci z projevu pana Jana Drnka na Dnu veteránů v Plzni v roce 2010. 
 
  „Jeskyně nesla jméno po generálu Veteranim, který ji roku 1692 statečně hájil (roku 1695 mu 
Turci u Luboše uřízli hlavu). Začátkem srpna 1788 sem dorazila část 11. píseckého pěšího 
pluku. Nad jeskyní postavenou redutu hájila posádka 280 mužů hraničářského pluku. Písečtí 
obsadili jeskyni a polovinou praporu posílili posádku reduty. Vzápětí se celá oblast ocitla v 
obklíčení tureckou přesilou. Přes tři týdny se písečtí i hraničáři bránili v zoufalé situaci bez 
posil. Měli velké ztráty, docházely potraviny i střelivo. Morálku držel na výši strakonický 
dudák Jan Podrazil. Hrál na dudy, ošetřoval raněné a osvědčil se jako ostrostřelec, když z plo-
voucí čajky sestřelil tureckého pašu. Nakonec byl i on sám zasažen. Písečtí odmítali vzdát se 
na milost a nemilost a při nemožnosti další obrany raději vyhodili redutu do povětří. Při výbu-
chu zahynulo 420 píseckých vojáků. Zbylí vojáci se vzdali 30. srpna, kdy jim ohromený velko-
vezír nabídl volný odchod. Většina zbylých obránců Veteraniho jeskyně, zvláště ranění, byli za 
odměnu propuštěni z armádní služby (byla tehdy bez pardonu doživotní) domů. Tak se do Zá-
hoří vrátil i uzdravený dudák Jan Podrazil a brzy se zde oženil. Těmto mimořádně propuště-
ným vojákům se začalo říkat veteráni. Postupně se termín přenesl na vysloužilce obecně a na-
konec označoval všechny zkušené vojáky, kteří prošli již jedním tažením, či válkou“. 
Více najdete zde: http://rehabilitovani-vojaci.cz/files/D ... teranu.pdf 
 
  Milé na tomto všem je, že jak Jirásek a tak i pan Drnek opomněli fakt, že tento zcela jistě 
statečný pluk zvaný také Pěchotní regiment Brechainville č. 25, se rekrutoval převážně z 
německy mluvících Šumavanů. Takže skutečných Čechů zde byla menšina. Dvě kumpanie v 
předsunutých pozicích byly sice po hrdinném odporu při první osmanské zteči přemoženy 
a do posledního muže pobity, batalión sám však pod vedením majora Ludwiga svobodného 
pána von Stein, bratra říšského svobodného pána a obnovitele Německa Heinricha Friedri-
cha Karla vom und zum Steina žijícího v letech 1757 až 1831, a který jako pruský státník 
připravil svými reformami cestu k budoucímu německému sjednocení, se stáhl nazpět do 
jeskyně a bránil se jedenadvacet dní s nepoddajnou vytrvalostí a obětavou odvahou. Něko-
lik málo děl za velení poručíka Veitha, rovněž Němce z Čech, podporovalo udatné pěšáky v 
jejich úsilí odolat turecké převaze. V posledku povolil turecký paša hrdinným obráncům 
volný odchod. 
 
  O tom, jak v této válce Radecký bojoval, toho pravdu mnoho nevíme. Ale i Laudon si všiml 
Radeckého činů, které se vyznačovaly smělostí a rozhodností a dokonce předpověděl tomu-
to mladému důstojníkovi skvělou budoucnost. Ale o naplnění tohoto prorockého výroku se 
musel Radecký přičinit sám.  
  Na císařském trůnu ve Vídni se v roce 1792 vyměnil otec za syna, když císař Leopold II., do 
kterého česká stavovská obec a vlastenecké kruhy vkládaly velké naděje stran možností 
obnovení privilegií Království českého v říši, zemřel náhle 1. března 1792 po krátké nemo-
ci. Jako císař toho za dva roky své vlády stihl neuvěřitelně mnoho. Rychle se rozhodl řešit 
zděděné problémy, jež se nahromadily především v posledním roce Josefovy vlády. 
  Pro uklidnění šlechty potvrdil zrušení berního a urbariálního patentu a církev si na druhé 
straně zavázal, když vrátil výchovu kněží z generálních seminářů do jejích rukou. Uvolnil 
také pořádání pro lid dříve obvyklých procesí či poutí, které jeho bratr zakázal. Jeho chyt-
rost se projevila také v tom, že byl otevřený k návrhům z nejrůznějších stran, protože věděl, 

http://rehabilitovani-vojaci.cz/files/DRNEK-Plzen-Den-Veteranu.pdf


 

že čím více jich bude, tím si bude moci vybrat více času na jejich prostudování a případnou 
realizaci, která často ani nebude možné. 
  Klid se snažil nastolit i na dalších místech, kde jeho předchůdce vyvolal rozpory. Rychle 
ukončil již citovaným Svišťovským mírem tažení na Balkáně proti Turkům, protože potře-
boval uklidnit Prusko. Dokázal také zvládnout neklidnou situaci na území Uher a povstání v 
Rakouském Nizozemí, kde je dnes Belgie. 
  Postupem času věnoval stále větší pozornost Francii, kde zuřila revoluce, která se osobně 
dotýkala jeho sestry Marie Antoinetty, a která především hrozila překročit hranice v podo-
bě odezvy v jiných zemích. Vydal tedy s pruským králem Fridrichem Vilémem II. a saským 
kurfiřtem Fridrichem Albertem II. v Pilnici v srpnu 1791 deklaraci, na jejímž základě byla v 
únoru příštího roku mezi Pruskem a habsburskou monarchií uzavřena spojenecká smlouva 
namířená proti revoluční Francii. 
  Z pohledu Čechů se odlišoval od svého bratra i tím, že nechal vrátit svatováclavské klenoty 
do Prahy a 6. září 1791 se v katedrále sv. Víta nechal korunovat českým králem. Císař česky 
velmi dobře rozuměl a v centru Čech tehdy dokonce pobyl několik týdnů. Jeho smrt vyvola-
la otřes. Vlády se musel nečekaně brzy ujmout jeho bratr. Byl to v pořadí třetí císař, které-
mu Radecký jako voják sloužil a toto období jeho služby bylo, jak uvidíme v druhé kapitole 
opravdu rušné a významné. A abychom to nemuseli dělat později, tak si medailonek tohoto 
císaře projdeme hned.  
  František I. který se narodil 12. února 1768 ve Florencii, byl v letech 1792 až 1835 král 
uherský a český, v letech 1804 až 1835 císař rakouský. Jako František II. potom byl v letech 
1792 až 1806 poslední císař Svaté říše římské národa německého. 
  1. března 1792 zemřel Leopold II. a na trůn nastoupil on sám jako císař František II. Ná-
sledně byl 6. června 1792 korunován na uherského krále a 9. srpna 1792 na krále českého. 
Při korunovaci se poprvé setkal s pozdějším „nejmocnějším mužem“ Rakouska Klementem 
Václavem Lotharem Metternichem. Tento vynikající, ale bezohledný diplomat se později 
stal jeho pravou rukou. 
  Evropou ale začalo obcházet kruté strašidlo a tím strašidlem nebyl nikdo jiný než Napole-
on Bonaparte. Francouzská armáda pod Napoleonovým vedením několikrát pronikla na 
rakouská území a vyhnala tak císařskou rodinu do Uher, protože Rakušané nebyli ani tak 
dobře vycvičení, ani vyzbrojení jako Francouzi. V roce 1804, v návaznosti na přijetí císař-
ského titulu Napoleonem, se František prohlásil císařem rakouským. 
  František uzavřel dohodu s Ruskem, v jehož čele stál car Alexandr I., a spolu se utkali s 
Napoleonem v známé bitvě „Tří císařů“ u Slavkova, kde jim ale, díky jejich odstavení gene-
rality od velení, Napoleon důkladně namlátil.  
  S ohledem na politický vývoj v Evropě, kde začal hrát významnou roli Rýnský spolek, se 
František vzdal 6. srpna 1806 koruny Svaté říše římské, prohlásil římskou císařskou hod-
nost za zrušenou a zbavil zbylé říšské stavy povinností vůči sobě jako římskému panovní-
kovi. Jeho vláda se tak formálně omezila pouze na rodové državy alpské, českou korunu a 
uherskou korunu a František tak zůstává jako František I. pouze rakouským císařem. Toto 
lze považovat za jednu z nejvýznamnějších událostí 19. století.  
  I když to asi nebyl nejlepší nápad, rozhodl se provdat svoji dceru Marii Luisu Habsbursko-
Lotrinskou za Svého přemožitele. Jeho manželka skvělá císařovna princezna Marie Ludovi-
ka Beatrix z Modeny jako zapřisáhlý nepřítel Napoleona proti tomu rozhodně bojovala, ale 
přesto byla sňatková jednání mezi Napoleonem a Metternichem úspěšně dovedena do kon-
ce a v roce 1810 se Marie Luisa Habsbursko-Lotrinská stala francouzskou císařovnou. 
  Císař zemřel 2. března 1835 ve Vídni. Po jeho smrti národy monarchie netruchlily, Franti-
šek I. už dávno nebyl jejich tatíčkem, ale viděly v něm pouze loutku Metternichovy kliky, 
která lid zatížila vysokými daněmi. Po jeho smrti nastoupil na trůn jeho syn Ferdinand, kte-



 

rému kladl na srdce, aby poslouchal Metternicha a nedělal nic bez porady s ním. 
Je tedy jasné, že další vojenský ale i osobní život Radeckého se odehrával na pozadí vý-
znamných událostí. A na to se podíváme v další kapitole.  
 

 
Kapitola druhá:  

Josef Václav Radecký a jeho účast v napoleonských válkách 
 
  Francouzská revoluce začala v roce 1789 tím, že francouzské třetí stavy vyhlásily dne 17. 
června Národní shromáždění. K tomu se připojila i část šlechty a kněží, kteří byli donuceni 
přísahat státu. Duchovní, kteří odmítli, nesměli nadále vykonávat své kněžské funkce. Se-
dmdesátník papež Pius VI. odmítl podepsat a odsoudil toleranci přísahy - francouzsky „La 
Déclaration des Droits de l'Homme“, i když ho o to prosil král Ludvík XVI., který tento 
dekret 26. prosince 1790 sám podepsal. Všichni zúčastnění přísahali, že se nerozejdou, do-
kud nebude vypracována ústava. Dne 9. července se toto shromáždění prohlásilo Ústavo-
dárným národním shromážděním. Ludvík sice ustoupil, ale poslal k Versailles, kde se sněm 
konal, vojsko. Na protest proti tomu Pařížané vtrhli do královské zbrojnice, zabavili na 32 
tisíc pušek, ukořistili 50 tisíc pík, sestavili milice a časně ráno 14. července 1789 napadli 
vězení Bastillu, symbol královského útlaku. Po pěti hodinách bylo toto vězení dobyto. 
  Tak poprvé v dějinách Evropy došlo k vyzbrojení velkých mas neurozených lidí. To se 
ostatním monarchiím a císařstvím na kontinentě nemohlo líbit – byl to krajně nebezpečný 
vzor pro jejich vlastní poddané. A to ještě nebylo zdaleka všechno. Ústavodárné národní 
shromáždění začalo plnit svůj program. Zrušilo daňová privilegia, vyhlásilo rovnost občanů 
před zákonem, zrušilo desátky, cechy i vrchnostenská práva. Platby šlechtě za užívání půdy 
však zůstaly. Markýz de La Fayette vedl revoluční vojsko zvané Národní garda. Šlechta, kte-
rá s tímto vším nesouhlasila, byla označena za kontrarevoluční a tím se ocitla ve vážném 
ohrožení života a začal její exodus ze země. Na venkově rolníci útočili na feudály. Plenili 
zámky a odmítli platit poddanské dávky.  
  Nová ústava z roku 1791 vycházející z Deklarace práv člověka a občana přijatá 26. srpna 
1789 zaručovala rovnost občanů, svobodu slova a právo na vlastnictví. Shromáždění v září 
1791 předložilo tuto ústavu králi. Ludvík XVI. ji po opakovaném neúspěchu svého vojska a 
díky vojenskému tlaku přísahou stvrdil. Francie se formálně stala konstituční monarchií. 
Král se stal pouze formální figurou a jeho osud byl nejistý. Noví vládci králi nedůvěřovali a 
snažili se omezit i zbytek jeho moci. Nakonec došli k přesvědčení, že Francie by se měla stát 
republikou. Zákonodárné národní shromáždění vyhlásilo v dubnu 1792 válku Rakousku, 
které bylo vojensky podpořeno Pruskem. Jelikož samotné francouzské vojsko mělo nedo-
statek zbraní a jeho morálka byla ještě více nedostatková, Francie měla vážný problém. Na 
pomoc armádě přišly oddíly dobrovolníků z celé země.  
  V noci z 9. na 10. srpna 1792 se v Paříži rozezvučely zvony na poplach. Vypuklo další po-
vstání, do jehož čela se postavil Georges Danton. To co je dnes nazýváno nadneseně revo-
luční lid, zaútočilo na královské sídlo. Král Ludvík XVI. byl zatčen a uvězněn. Byly vypsány 
volby do Národního konventu, kam již mohl kandidovat kdokoliv. Vedení v něm získali 
girondisté a na prvním zasedání, dne 21. září 1792 konvent sesadil krále a 22. září vyhlásil 
republiku.  
  Toto vyhlášení proběhlo den poté, co francouzské revoluční vojsko zastavilo pruskou ar-
mádu v bitvě u Valmy a přinutilo ji k ústupu. Třebaže to byla spíše bezvýznamná přestřel-
ka, pozvedla morálku revolučních vojsk a Francouzi přešli do útoku a brzy vstupují do Bel-
gie a Nizozemí. 21. října je napadena Mohuč a v tomto městě je také založena republika po 
francouzském vzoru. Tak začal první v dějinách známý vývoz revoluce.  



 

  Bitva či spíše šarvátka u Val-
Valmy, přelomová událost v 
revoluční francouzské armádě 
 
  Girondistům se ale na domá-
cí frontě vedlo krajně špatně. 
V Paříži zavládl hladomor a 
ceny potravin neustále rostly. 
Vyšlo také najevo, že král z 
vězení podněcuje ostatní stá-
ty k útoku na Francii. Dne 12. 
ledna 1793 proto Konvent 
nejtěsnější většinou jednoho 
hlasu rozhodl o jeho popravě, 

která se konala 21. ledna 1793. To zbytek Evropy šokovalo. K Prusku a Rakousku se připo-
jilo Španělsko spolu s německými a italskými státy.  
 

  Poprava francouzského krále 
Ludvíka XVI. 
 
  Vůdcem této protifrancouz-
ské koalice se stala Anglie, 
později se připojilo i Rusko. 
Revoluční armáda se musela 
stáhnout, aby mohla bránit 
Francii samotnou. Navíc v 
kraji Vendée propuklo kon-
trarevoluční povstání rolníků, 
kteří nesouhlasili s dalším 
verbováním do vojska. Nověj-
ší interpretace hovoří také o 
nesouhlasu s celkovým posto-

jem revolučních sil vůči církvi. Povstání bylo podporováno duchovními a šlechtici, nespoko-
jenými se změnami a dostalo také podporu ze zahraničí, hlavně z Anglie. Bylo krvavě potla-
čeno. A tak revoluce začala vraždit své původní nositele. 
  Revoluční dění v zemi se zvrhlo nekonečné hledání stále nových a nových nepřátel revolu-
ce a jejich vraždění na gilotině. To bylo vydáváno za revoluční právo. Ale pro myšlení v Ra-
kouském císařství byla to, že dne 16. října 1793 v Paříži sťata gilotinou Marie Antonie Jose-
fa Johana Habsbursko-Lotrinská, dcera Marie Terezie, tedy rozená císařská a královská 
princezna, jíž náležel titul rakouské arcivévodkyně. Byla obviněna ze všeho možného a 
hlavně jí přitížil její rakouský původ.  
 
  Radecký jako mimořádně loajální šlechtic ke svému císaři a své vlasti – rakouskému císař-
ství, se nedokázal přenést přes zabití legitimních panovníků, vraždění nejvyšší šlechty i ka-
tolických duchovních. V jeho mysli revoluce neměla místo a to dokázal ve svém životě 
mnohokrát. Jeho svět byl jasný – změny v zemi jsou nutné, ale jediný způsob jak k nim 
lze dojít je jejich prosazování shora. Tedy od panovníka. Jeho účast v této válce, která 
se nakonec protáhla na mnoho let, byla podle něj jeho nejsvětější povinností. 



 

  Císař František do války šel nejenom proto, že by nesouhlasil se vším co se ve Francii děje. 
Nešel do ní ani jen proto, že na životě byla ohrožena jeho teta, francouzská královna. Jeden 
z mnoha důvodů byl i ten, že vládl i v Belgii. A ta byla bezprostředně ohrožena francouz-
skou armádou. Dále bylo ohroženo mnoho samostatných panovnických rodů v Německu.  
Takže po tomto historickém exkurzu, kterých asi bude v této práci více, se vrátíme k Ra-
deckému. 
  Před vypovězením války se Radecký a jeho pluk nacházeli v Čechách. Pluk odpočíval a po-
siloval, Radecký se učil. Věnoval se dějinám válek a vojenského umění, zeměpisu a fortifi-
kačnímu umění. Když válka začala, byl převelen do suity polního podmaršálka svobodného 
pána Beaulieua v Nizozemí. Radecký už byl známou osobností a byl mezi generály ceněný. 
Na bojišti brzy ukázal proč. Před útokem na město Charleroi, kdy nebylo známo, jestli a ja-
kými silami bude bráněno, Radecký požádal o šest jezdců a se třemi z nich v noci z 25. na 
26. června překročil řeku Sambre a provedl průzkum. Na jeho základě mohl veliteli všech 
vojsk v Nizozemí Josiáši Koburskému ohlásit, že město je připravena bránit silná posádka.  
  Radecký se jeví jako voják přirozeně statečný. Smrt nevyhledával, ale nebál se plnit úkoly 
při kterých mohl být přímo ohrožen na životě. Kruté zkušenosti z války proti Turkům v 
něm ale pomohly formovat v tehdejší době málo vídaný cit pro zbytečné ztráty. Hned druhý 
den v bitvě u Fleurus byl zraněný na hlavě a to dvakrát po sobě. Přesto na bojišti vytrval a 
jeho chování viděné jako velmi statečné, mu přineslo s platností od 9. srpna 1794 mimo-
řádné povýšení na rytmistra, což byl u jízdy kapitán. A to přesto, že samotnou bitvu císařští 
prohráli. Radecký sám se ale opět zapsal do podvědomí generality i dvora. Že to tak bylo, 
dokazuje i fakt, že když byl svobodný pán Beaulieu povýšen na polního zbrojmistra a pře-
velen do Itálie v prosinci 1795, vyžádal si Radeckého do své podřízenosti. Bylo mu vyhově-
no a tak se Radecký ocitl v místech, kde se o půl století později nesmazatelně zapsal do dě-
jin Evropy.  
 
  Výjev z bitvy u Fleurus 26. 
června1794 
 
  Rakouské vojenské součásti 
byly v Itálii rozmístěny na 
základě Rastadských míro-
vých dohod z 28. února 1714, 
kdy Rakouskému císařství 
připadla Lombardie s Milá-
nem a Mantova. Když v roce 
1792 francouzská armáda 
vtrhla do Savojska Nizzi, kte-
ré patřily Sardinskému krá-
lovství, porušili jak tuto 
smlouvu tak i rovnováhu v 
celé oblasti. Když sem došel Radecký, už se zde tři roky bojovalo. Beaulieu byl ostřílený vo-
ják, ale neznal bojiště ani místní poměry. Jeho protivníkem byl francouzský generál Scherer 
a to do doby, kdy 2. března 1796 přišel k vojsku Francouzské republiky sedmadvacetiletý 
generál Napoleon Bonaparte. Válka získala okamžitě dynamiku, jakou do té doby Evropa 
nepoznala. Proslulost ale zároveň strnulost a rutinérství starého generála neobstála.  
  Radecký byl jmenován Bealieuovým poučníkem a dne 9. dubna 1796 vybojoval svoji první 
bitvu proti Napoleonovi. Starý pán Napolena překvapil. Ten pochodoval k rakouským tábo-
rům a ejhle, narazil na jednu ze dvou kolon protivníka, který naopak pochodoval k Janovu. 



 

Napoleon ale předvedl neuvěřitelnou pružnost manévru a bleskurychle sesbíral, co se dalo 
a u Voltri přečíslil Rakušany o 12 000 vojáků. Rakouská porážka byla jasná a nezpochybni-
telná. Radecký si vysloužil další pochvalu za statečnost a bojovou vytrvalost, když v nočních 
hodinách prorazil až k voltrijským hradbám a zjednal mezi rozvrácenými jednotkami pořá-
dek. 
  Stav v Itálii se pro Rakušany prudce zhoršoval. Francouzi bojovali neotřele, vždy s pře-
kvapením a nasazením, které bralo dech. Když v bitvě u Lodi 10. května 1796 porazili další 
rakouské jednotky, upevnily své postavení a dostali se do pozice, kdy mohli přímo ohrozit 
Mantovu. Podmaršálek Beaulieu navíc onemocněl a ani to situaci nevylepšilo. Když 30. 
května Francouzi překročili řeku Mincio, zaútočili na Valeggio, kde hodlali Beaulieua za-
jmout. Radecký jako pobočník měl na starosti i ochranu svého štábu, sebral průzkumnou 
jednotku husarů podplukovníka Hertelendiho a s nimi zaútočil na předvoj francouzské ar-
mády. Svedli mimořádný boj. Rozprášili jednotku francouzských jízdních myslivců a za ce-
nu 3 děl, 3 důstojníků a 37 husarů zastavili i francouzskou pěchotu a udrželi za pomoci 
dvou pěších praporů strategicky významný most u Valeggia a štáb s nemocným velitelem 
mohl ustoupit. Radecký sám z boje ustoupil tak, že i s koněm přeplaval řeku pod palbou 
francouzské pěchoty. 
  Je zajímavé, že byl jako projev uznání povýšen na majora, ale současně byl jmenován veli-
telem sboru zákopníků. To by mnoho jeho současníků považovalo za společenskou degra-
daci. Ale v té době význam zákopníků výrazně rostl a bylo u nich vysoce ceněno organizační 
nadání a technické znalosti. A vtom Radecký vynikal. Navíc se tím nezatěžoval a nastoupil 
tam, kde cítil, že ho bude potřeba.  
  Mantova, jeden z hlavních opěrných bodů říše v Itálii se ocitla v obklíčení. Rakouská ar-
máda vyklízela prostor a italské obyvatelstvo vítalo Francouze jako osvoboditele. Velení po 
Beaulieuovi převzal polní podmaršál Melas a nakonec na bojiště dorazil i polní maršál 
Wurmser. Byla zahájena rozsáhlá kampaň mající za cíl Mantovu vyprostit z obklíčení. Jenže 
Napoleon opět prokázal, že dokáže akceptovat taktický neúspěch- uvolnit Mantovu- za ce-
nu budoucího strategického vítězství. Do osvobozené Mantovy byl umístěn i Radeckého zá-
kopnický prapor. Posádka, která už dříve hladověla, se dostala do ještě horší situace, když 
její počty narostly a navíc byla znovu obklíčena. Nezbylo než jednat o kapitulaci. Radecký 
plnil své úkoly – jeho vojáci zesilovali pevnost opevnění a vylepšovali stav hradeb. Když 
posádka kapitulovala, umožnil Napoleon Rakušanům vybrat pět set z jejich řad, kterým by-
lo umožněno odejít se ctí a vyhnout se tak zajetí. Mezi vybranými byl i Radecký. Wurmser 
naznal že je pro další boje důležitý a sám posádkou dne 7. února 1797 odešel do zajetí. 
Otřesená armáda byla urychleně doplňována a přicestoval i nový velitel, arcivévoda Karel. 
Neměl ani 40 000 vojáků. Proti Napoleonovi se ale neprosadil ani on. Byl tvrdě pobit v bitvě 
u Tagliamenta. Naděje na důstojný mír byla pryč a začal všeobecný ústup.  
  Radecký se vrhl do formování nového zákopnického sboru. Bylo to v St. Veit v Korutanech. 
Základem se stali vojáci, kteří unikli ze zajetí a také ti co měli nějakou dobu být mimo boj na 
základě čestného slova. To v této době bylo často porušováno. Když byl sbor jakž takž se-
staven, dorazila arcivévodova armáda. Jedné z brigád, které sem přišly, velel generál major 
Karel Schwarzenberg. A pod jeho velení byl určen i Radecký se svými zákopníky. Tak se 
poprvé v boji potkali dva muži, kteří ruku v ruce o šestnáct let později zničí Napoleonovu 
armádu a ukončí jeho vládu.  
  Arcivévoda Karel se pod krytem zadních vojů, kde vytrvale působili i Radeckého zákopníci 
musel proto stáhnout do údolí řeky Mury a uzavřel dne 7. dubna příměří v Judenburgu. Dne 
14. dubna odjel Karel zpět do Vídně a již dne 18. dubna byly v rakouském Leobenu dohod-
nuty předběžné podmínky pro uzavření míru. Tehdy se arcivévoda poprvé ve svém životě 
osobně setkal s generálem Bonapartem. Mír byl uzavřen v noci ze dne 17. na 18. října 1797 



 

v paláci v Campo Formio, kde Rakousko uznalo oficiálně existenci Francouzské republiky, 
přivtělení Belgie k Francii, uznání republiky Batavské, Předalpské a Ligurské a předání ce-
lého levého břehu Rýna Francouzům. Rakousko bylo odškodněno na účet Benátské repub-
liky, která vlastně zanikla. 
  V zimě 1797 a 1798 se Radecký se svými zákopníky nacházel postupně v Padově, v Mons-
alice a nakonec v Este. Jako major už byl dostatečně movitý a dal si tedy do pořádku určité 
rodinné záležitosti. Složil kauci, která měla umožnit slušný život jemu a rodině v případě 
zmrzačení nebo pozůstalým v případě jeho smrti. 9. listopadu 1797 se oženil. Jeho manžel-
kou se stala Františka Romana Strassoldo-Grafenbergová. Tato velmi krásná ale jak se his-
torické zmínky shodují, poněkud rozmařilá žena, mu byla manželkou dlouhých 56 let. Na-
rodila se 10. května 1779 a zemřela 5. dubna 1854. Je zvláštní, že zemřela přesně v den je-
jich padesátéhošestého výročí svatby. Tento pár spolu přivedl na svět celkem sedm dětí.  
Byli to:  
syn Josef, narozený 1799, zemřel 1837 
syn František Xaver, narozený 1800, zemřel 1828 
dcera Ludovika Anna, narozena 1803, zemřela 1827 
syn Karel Leopold, narozený 1804, zemřel 1847 
syn Theodor Konstantin hrabě Radecký z Radče, narozený 1813, zemřel 1878 
dcera Bedřiška, (Friderike-Fritzi), narozena 1816, zemřela 1866 
 
  Co se dětí vzešlých z tohoto manželství týkalo, neměl Radecký mnoho radosti. Jen dvě děti 
jej přežili, pět jich jako táta pochoval. Navíc s výjimkou Bedřišky mu ani nepřinesli valnou 
radost. Synové všichni sloužili v armádě, ale nijak nevynikli a jeden z nich byl vyloženě 
ostudnou osobností. Tak ostudnou, že když jednou byl v Miláně za krajně nepřístojné cho-
vání napomenut a nakonec zpolíčkován duchovním - považte důstojník je zfackován kně-
zem!! - otec Radecký osobně tomuto duchovnímu poděkoval za to, že udělal něco, co měl 
dávno udělat on.  
  Jen poslední dvě děti vstoupily do stavu manželského. Dcera Bedřiška, kterou Radecký až 
do své smrti nekriticky milovala a velmi si vážil jejího úsudku, se provdala v roce 1850 za 
Karla hraběte von Wenckheim. Děti neměli a sama Bedřiška přežila svého otce jen o 8 let. 
Jako druhý se oženil Theodor Konstantin hrabě Radecký z Radče. Vzal si vdovu prostého 
původu Josefínu Šafaříkovou. Díky tomuto párů měl Radecký vnuka Theodora Josefa Anto-
nína a vnučku Josefinu Pavlínu Bedřišku. Ve vnuko-
vě pokrevní linii žije Radeckého rod do dnešních 
dní a to v Praze.  
 
  Jenže se blížila druhá koaliční válka s Francií a Ra-
deckého si do své družiny vyžádal polní zbrojmistr 
svobodný pán von Kray. Armádní velení převzal 
Radeckého starý známý generál jezdectva svobodný 
pán Melas. Na bojišti se objevil i spojenecký armádní 
sbor Rusů pod velení až přehnaně legendarizované-
ho generalissima Suvorova. Ten díky své hodnosti 
převzal velení nad všemi spojeneckými silami a bylo 
rozhodnuto využít toho, že Napoleon uvízl se svými 
armádami v Egyptě. Začalo se dařit. Radecký se ak-
tivně zapojil do bitvy u Magnana, kdy spojenci drtivě 
porazili armádu francouzského generála Schérera. 
Následoval pochod na Addu. Francouzi nekladli od-



 

por a stahovali se k pevnosti v Brescii. Tu ale za možnost svobodného odchodu bez boje 
vydali a ustupovali dál k Milánu. Zde se opět mluvilo o Radeckém v superlativech. Jeho zá-
kopníci pod přímým velením setníka hraběte Hardegga vysunutí dopředu, obsadili most u 
Cassana. Ten udrželi a umožnili tak rychlý postup 12 praporů granátníků na Milán. Miláňa-
né rakouské vojáky vítali s nadšením. Francouzští osvoboditelé tak nadšeně vítaní podle 
zvyklostí francouzské revoluční armády území, které jakože osvobodili, důkladně vytěžova-
li daněmi a krajně tvrdými rekvizicemi.  
  Po tažení Lombardií byl na řadě Piemont. 27. května padl do rukou spojenců Turín. A to 
byl konec snadných úspěchů. Francouzi sesbírali síly a postavili se na odpor. Došlo k tři dny 
dlouhé, kruté bitvě u Trebie. Odehrála se 17. až 19. června 1799. Střetla se v ní rusko-
rakouská armáda pod vedením generalissima Suvorova s 30 tisíci vojáky a francouzská ar-
máda pod vedením generála MacDonalda s 35 tisíci vojáky. 9. června opustila MacDonaldo-
va francouzská armáda území Francie a přes Modenu směřovala do údolí řeky Pád. Chysta-
la se pomoci vojskům generála Moreaua, které byly odříznuty u Janova. Suvorov ponechal 
silnou zálohu bránit v pohybu Moreauovi a vytáhl z Alessandrie proti MacDonaldovi. 17. 
června provedl prudký útok, který přešel do střetného boje a jeho vojska odrazila předvoj 
protivníka od řeky Tidone k Trebii. V následujících dvou dnech probíhaly úporné boje, po 
nichž Suvorov porazil hlavní síly Macdonaldovy armády. Francouzi ztratili 16 tisíc vojáků a 
spojenci 6 tisíc vojáků a postavení upevnilo postavení spojeneckých vojsk v severní Itálii.  
  Radecký bojoval jako major, ale už několik dní k němu běžel podplukovnický patent. Bojo-
val v první linii se svými vojáky, a že se nevyhýbal nebezpečí, dokazuje, že pod ním padl 
kůň rozbitý na kusy přímým zásahem dělové koule. Byl sice ve funkci generálního poboční-
ka, ale současně velel v poli a organizoval jednotky k plnění úkolů. Generál Melas jeho skvě-
lé chování v boji ve svém hlášení o bitvě císaři neopoměl přesně vycitovat. Po bitvě se Ra-
decký účastnil pronásledování nepřítele. U říčky Taro jej střela z ručnice škrábla na Hlavě. 
Inu, jako voják měl štěstěnu na své straně.  
  15. srpna 1799 byla vybojována bitva u Novi. Francouze vedl do bitvy jeden z jejich nej-
lepších generálů Barthélemy-Catherine Joubert. Ke škodě jeho armády byl zasažen buď ná-
hodnou, nebo geniálně umístěnou střelou a padl. Velení převzal osvědčený velitel generál 
Moreau. Ale veškerá snaha obou nezabránila katastrofální porážce. Francouzům se ale i tak 
podařilo první útok odrazit. Stejně tak se jim podařilo odrazit několik dalších útoků a až 
odpoledne byli donuceni ustoupit před Suvorovými muži stojícími doposud v záloze. A to je 
z velké části zásluha generálního pobočníka Radeckého. Když jeho velitel generál Melas ve-
lící zálohám přijal plán tyto zálohy použít k dalšímu frontálnímu útoku na střed francouz-
ské sestavy, Radecký ho vytrvalým argumentováním přesvědčil k tomu, aby tyto síly pro-
vedly obchvat francouzského 
pravého křídla. Radecký na 
svém trval, přestože věděl, že 
pokud to skončí špatně, jako 
původce plánu bude plně spo-
luodpovědný a ponese dů-
sledky. Plán klapl a výrazně 
napomohl zhroucení obrany 
protivníka.  
 
  Bitva u Novi, vybojovaná 15. 
srpna 1799 
 
 



 

  Melas věděl, komu vděčí za vavříny a v hlášení svého pobočníka doporučil císaři ku pro-
spěchu. Přímo uvedl, že byl mimořádně odhodlaný, udatný a v boji neúnavný. Ocenil jeho 
schopnost organizovat bojové sestavy a hlavně napsal, že se Radecký osobně účastnil něko-
lika útoků a tím přispěl k vítězství velkým dílem. A tak ve věku 33 let, po patnácti letech 
oddané služby bez vojenské školy, ale vychován školou války dosáhl 2. prosince 1799 hod-
nosti plukovníka, což v té době nebylo jen tak. 
  Zdálo se, že na italském bojišti je vše na dobré cestě. Bylo zde 45 tisíc rakouských vojáků a 
velení plánovalo postup na Riviéru. Bylo už potřeba přenést válku na území protivníka. 
Suvorov jako vždy ješitný a krajně nesnášenlivý se opět urazil a se svými vojáky odešel 
domů. Francouzský generál Massena vedl boj na zdrženou, ale prohrával. Ztratil Vado a 6. 
dubna 1800 byl poražen u Voltri. Janovská posádka se statečně bránila obklíčena na zemi 
vojáky generála Otta a z moře anglickou flotilou, ale nakonec za čestných podmínek město 
vydala.  
  Radecký vynikl v těchto bojích ztečí návrší Monte Croce. Toto návrší Francouzi opevnili 
okopy, kamennými zídkami a navezli sem děla. Odtud kontrolovali široké okolí. Plukovník 
Radecký se postavil do čela útočících vojáků a přes utrpěné ztráty za pár minut už zabíjeli 
francouzské dělostřelce a pěšáky přímo v postaveních. Nakonec se dostal i na Riviéru ale to 
byl konec vítězných fanfár. V Itálii se objevil Napoleon, nyní už první konzul a s armádou 
záložníků přešel přes průsmyk Svatého Brnarda a najednou byl v Miláně. Melas pochopil, 
že je to jiná hra a stahoval své vojáky zpět do Lombardie. Napoleon mezitím opět získal Mi-
láno. 
  K rozhodnutí kdo bude v nejbližší době pánem v severní Itálii, došlo v bitvě u Marenga. 
Ironií dění je to, že první kolo rakouská armáda první kolo boje s přehledem vyhrála. V ne-
přehledné situaci vyslal Napoleon několik divizí různými směry, kdežto Melas se rozhodl 
probít středem francouzské armády do Piacenzy. Průlom se mu podařil, a i když byl lehce 
zraněn, domníval se, že zvítězil. Melas ale udělal neodpustitelnou chybu. Aniž zajistil výsle-
dek bitvy pronásledováním a pevným velením, odjel do Alessandrie. Hlavní zásluhu na ví-
tězství měl mladý generál Louis-Charles-Antoine Desaix, který v bitvě padl. Když uviděl 
zkázu svých vojáků, podíval se na hodinky a pronesl: „První bitvu jsme prohráli, ale máme 
ještě čas vyhrát druhou“. Stalo se. Napoleon sám organizoval své rozvrácené divize, Desaix 
přivedl několik, které zatím v boji nebyly. Za hodinu bylo rozhodnuto. Rakušané, kteří se 
nakonec dali na útěk, ztratili v bitvě 6500 mrtvých a raněných, 3000 zajatců a téměř celé 
dělostřelectvo, Napoleon ztratil asi 7000 vojáků.  

  Výjev z bitvy u Marenga vy-
bojovaná dne 14. června 1800 
 
  Radecký zajistil, že vesnici 
Marengo, o kterou se urputně 
bojovalo, mohlo útočící císař-
ské vojsko obejít přes neda-
lekou říčku. Na jeho pokyn 
zákopníci vytvořili ze svých 
těl několik živých mostů a po 
jejich ramenech přešla pě-
chota. V bojové skrumáži kde 
se Radecký opět ničemu ne-
vyhnul ničemu, padl pod ním 
další kůň a jeho plášť byl 
proděravělý 5 průstřely.  



 

  Radecký se zde hodně naučil. Pochopil, že vítězství je zapotřebí zajistit, že není moudré 
předčasně rozpustit bojovou sestavu a že je nutno nepřítele důsledně pronásledovat. Po 
této bitvě byl plukovník Josef Václav Radecký odvelen do hornorakouského Štýru. Zde se na 
přání arcivévody Karla ujal velení kyrysnického pluku Vévoda Albert Sasko-Těšínský, poz-
ději to byl dragounský pluk číslo 3.  
  Zatím bylo uzavřeno příměří, které Vídeňský vyjednavač hrabě Cobenz protahoval tak, že 
Napoleon vyskakoval z kůže. Nakonec se naštval a nařídil generálovi Moreauovi zaútočit. 
Císař od své válečné rady dostal také doporučení ve válce pokračovat. Arcivévoda Jan Křti-
tel Josef, nejmladší syn císaře Leopolda II. se stal velitelem vojsk určených k vedení války v 
říši. Koncem listopadu 1800 armáda překročila řeku Inn a už 3. prosince se srazila u 
Hohenlinden s Francouzi. Na zkušeného Moreaua a jeho ostřílené veterány císařští nestači-
li. Dva dny duněla děla, třaskaly pušky a svištěly šavle. Rakušané utrpěli zničující porážku a 
Francouzi stáli pár desítek mil od Vídně. Bylo zle, jak už více než sto let nebylo. Na tuto 
bitvu a konání Radeckého v ní se podíváme podrobněji.  
  Tato bitva byla rozhodující bitvou války mezi Francií a třetí protifrancouzskou koalicí. 
Prakticky ihned po skončení příměří mezi Rakouskou a francouzskou armádou zaútočila 
spojenecká rakousko-bavorská armáda pod velením arcivévody Jana směrem na Mnichov, 
protože arcivévoda Jan přes naléhání ženijního generála Franze Lauera, trval na zahájení 
rychlé ofenzívy a vtom si notoval s náčelníkem štábu plukovníkem Franzem von Weyro-
ther. V průběhu ofenzivy narazila rakouská vojska 1. prosince u Ampfingu na zadní voj Mo-
reauovy armády pod velením generála Michela Neye a po urputném boji jej vrhla zpět. 
  Moreau vyhodnotil situaci a naznal že je pravý čas pro bitvu. Své jednotky rozmístil v ote-
vřeném terénu u vesnice Hohenlinden. Volil dobře - útočící rakousko-bavorská armáda by-
la nucena útočit přes silně zalesněný terén. Moreau, který byl slabší - měl 56 000 mužů 
oproti 64 000 Rakušanů a Bavorů a věděl, že v takovém terénu protivník neudrží pevnou 
bojovou sestavu.                                                                              Výjev z bitvy o Hohenlinden 
  Moreauova postavil do linie 
čtyři divize čelem k východu. 
Dále si podržel 2 000 mužů 
těžkého jezdectva v záloze. 
Dále k jihu byly dvě další divi-
ze pod velením generálů Ri-
chepanse a Decaena které 
spolu s divizí generála Grou-
chyho divizí tvořily záložní 
sbor. Moreau plánoval Riche-
pansův přesun na severový-
chod, kde by zaútočil na ra-
kouské levé tedy jižní křídlo. 
Jeho hlavní linie pak měla 
manévrovat na otevřeném 
terénu, bránit rakouskému 
postupu a později vyrazit do 
protiútoku, aby vytlačila Ra-
kušany z lesa. Decaen měl pak 
podporovat Richepansův postup. 
  Rakušané postupovali vpřed ve čtyřech kolonách. Arcivévoda Jan pak jel s kolonou knížete 
Kollowrata, která postupovala po hlavní cestě vedoucí od východu směrem na západ skrze 
les. Díky nepříliš dobré štábní práci a také díky velmi hustě zalesněnému terénu postupo-



 

valy rakouské kolony odděleně s velmi malou možností vzájemné podpory. Jejich velitelé 
mylně předpokládali, že francouzská armáda ustupuje a tomu odpovídala i předpokládaná 
bitevní sestava. 
  V pět hodin ráno 3. prosince 1800 zahájily rakouské předsunuté jednotky pod velením ge-
nerála Löperta, umístěné ve vsích Kreith a Birkach, palbu na francouzské pozice. Během 
této palby zahájila rakousko-bavorská Kollowratova kolona postup směrem na západ od 
vesnice Haag ležící na cestě lesem. Rakouští a bavorští vojáci museli tábořit celou noc ven-
ku, cesta byla rozmočená a blátivá a tak postup poněkud vázl. Během dopoledne se také 
přidal sníh s deštěm. Pravé křídlo mělo na severu mezi obcemi Isen, Harthofen a Buch am  
Buchrain zatlačit zde rozmístěné francouzské jednotky zpět, levé křídlo pod Rieschovým 
velením zůstávalo jihovýchodně od Maitenbethu. První jednotky Kollowratovy kolony do-
sáhly kolem sedmé východů z Egerbergského lesa a velmi záhy narazili východně od 
Hohenlinden u vesnice Kreith na francouzské jednotky stojící v pevné bitevní sestavě. Bě-
hem přesunu se díky velmi špatnému počasí další postupující jednotky Kollowratovy kolo-
ny zpozdily a roztáhly po celé délce cesty v délce takřka sedmi kilometrů. I přesto že 
Kollowrat zapojil všechny příchozí jednotky do útoku, francouzská pěchota vydržela. Ko-
nečné rozhodnutí však padlo na levém křídle. Zde francouzská křídelní divize vyrazila již 
kolem čtvrté hodiny ranní a severně od obce Steinhöring u St. Christoph se jednotky zkon-
centrovaly a kolem čtvrt na osm dosáhly Maitenbeth. Kolona, která zde měla s Francouzi 
bojovat, v tu dobu měla již značné zpoždění a pochodovala jihovýchodně na Albaching a 
poté na Marsmaier a dále se opožďovala. Jakmile narazily jednotky rakouského levého kří-
dla na francouzské předsunuté hlídky, byly jižně od Maitenbethu vtaženy do boje s postu-
pující francouzskou a už zde uvízly. Roztříštěná, de facto jen pochodová a složitě členěná 
sestava spojenců nebyla uvelitelná a byla poražena.  
  Radecký se skvělým způsobem zapsal i do průběhu této bitvy. Jeho pluk byl součástí jez-
decké divize pod velením Jana Lichtensteina. V době od 9 hodin ráno do 3 hodiny odpoled-
ní Radecký se čtyřmi eskadronami provedl několik útoků na francouzskou linii a ve zlosti 
dokonce hodil vystřelenou pistoli na francouzského důstojníka. Sám byl raněn na levé noze 
a opět byl pod ním zabit kůň. Zdá se, že být Radeckého jezdeckým koněm, bylo pro tato zví-
řata krajně rizikovým podujetím. Dokazuje to u skutečnost, že další dva koně, které osedlal 
byli v boji raněni. Jeho chování opět zanechalo ten nejlepší dojem. A bylo po právu ohodno-
ceno. Byl dekorován rytířským křížem Řádu Marie Terezie, tedy třetí třídou nejvyššího řá-
du monarchie. Stalo se 18. srpna 1801.  

  Zde je tento velmi ceněný me-
tál, který nedostal jen tak ně-
kdo. 
 
  Tuto válku monarchie exce-
lentně prohrála a statečnost 
jejích vojáků na tom nedoká-
zala nic změnit. Následovala 
mírová smlouva mezi Francií 
a Rakouskem, uzavřená 9. 
února 1801 v Lunéville po 
Napoleonově vítězství u Ma-
renga 14. června 1800. Ra-
kousko vystoupilo z druhé 
protifrancouzské koalice, 
uznalo opět francouzské pan-



 

ství nad Belgií a levým břehem Rýna a ztratilo část Benátska, získaného 1797. K cisalpinské 
republice byla připojena Mantova, Ferdinand III. byl zbaven vlády v Toskánsku. Lunévilský 
mír vedl také v roce 1803 k majetkovým přesunům v římskoněmecké říši. Císař připojil k 
Rakousku biskupství tridentské a brixenské, Ferdinand III. dostal náhradou Solnohradsko a 
vévoda modenský Breisgavsko.  
  V roce 1804, v návaznosti na přijetí císařského titulu Napoleonem, se František II. prohlá-
sil císařem rakouským. František uzavřel dohodu s Ruskem, v jehož čele stál car Alexandr 
I., a znovu se utkal s Napoleonem v bitvě „Tří císařů“ u Slavkova, kde jej ale Napoleon roz-
drtil. S ohledem na politický vývoj v Evropě (zejména vznik Rýnského spolku) se František 
vzdal 6. srpna 1806 koruny Svaté říše římské, prohlásil římskou císařskou hodnost za zru-
šenou a zbavil zbylé říšské stavy povinností vůči sobě jako římskému panovníkovi. Jeho 
vláda se tak formálně omezila pouze na rodové državy alpské, českou korunu a uherskou 
korunu a František tak zůstává jako František I. pouze rakouským císařem. To jsem malič-
ko předběhl, ale není to ničemu na závadu. 
  Radecký se svým plukem nabral cestu do mírové posádky v Šoproni. Nastal klid dlouhý 
čtyři roky. Radecký drezíroval své kyrysníky a nelze popřít, že jeho zkušenosti byly takové, 
že se jeho pluk velmi rychle stal vzorem pro ostatní jednotky tohoto v celé armádě. Jeho 
hvězda stoupala. 27. srpna 1805 byl povýšen ve svých 39 letech do hodnosti generálmajo-
ra. A k tomu byl přemístěn do severní Itálie, kde převzal velení nad jezdeckou brigádou. 
Dostal se tak znovu do míst kde se pořád dělo mnoho věcí, které vždy měly vliv na celou 
říši.  
  Vztahy Anglie a Francie, které nikdy nebyly nic moc, se v této době opět vyhrotily. Šlo o 
vliv v zámořských územích a Maltu. Ta byla pro Anglii uhlovým kamenem ve středomoří a 
bylo jasné, že to nebude jen tak. Jen dva roky stačily Anglii, aby její diplomacie a peníze po-
stavily novou koalici. Do války proti Francii se nechaly zatáhnout Rusko, Švédsko a Ra-
kouské císařství, Prusko se nebylo sto rozhodnout.  
  Radeckého brigáda plnila úkoly předvoje sboru generála Davidoviče a byla součástí pra-
vého křídla rakouské sestavy. Radecký se s věkem nijak nezměnil. 18. října se s malým od-
dílem husarů vypravil přes řeku Adiži. Přepadl francouzský oddíl a ke svým se vrátil s třice-
ti zajatci. Na tomto bojišti se rakouské armádě dařilo. 29. října arcivévoda Karel vybojoval u 
Caldiera bitvu s generálem Massenou. Neuvěřitelně tvrdě vybojovaná bitva trvala tři dny a 
obě armády bojovaly do úplného zničení některých svých součástí. Nakonec arcivévoda 
opanoval pole.  
 
  Arcivévoda Karel se svojí sui-
tou v bitvě u Caldiera 
 
  Jinde ale byla v běhu kata-
strofa. Nejdříve Napoleon do-
nutil obratným manévrová-
ním ke kapitulaci armádu ra-
kouského generála Macka u 
Ulmu, kde zajal 24 tisíc Raku-
šanů. Poté pokračoval v po-
stupu do Rakous, kde narazil 
na ruskou Podolskou armádu, 
kterou vedl generál Kutuzov. 
Kutuzovova armáda se nene-
chala vtáhnout do generální bitvy, ale musela svádět tvrdé ústupové boje, například u 



 

Kremže. Francouzi obsadili Vídeň, kdy jim klíče od města jeho zastupitelé předali 9. listo-
padu. Kutuzov vedl své muže skvěle. Po bojích u Hollabrunu se ruská armáda dokázala od-
poutat od nepřítele a stáhnout se k Olomouci, kde se začala konsolidovat. Navíc se zde se-
tkala s druhou ruskou Volyňskou armádou, kterou vedl sám car Alexandr I, což dávalo na-
ději na změnu k lepšímu. Kutuzov a Alexandr měli bohužel rozdílný názor na další vedení 
války. Kutuzov se chtěl vyhýbat střetnutí a vyčkat na příchod armády arcivévody Karla z 
Itálie, ale car podporován svým dvorem trval na ofenzivě proti oslabeným francouzským 
jednotkám. Tedy si myslel, že jsou oslabené. Kutuzova odstavil. Francouzská armáda po-
stoupila až na jižní Moravu, obsadila Brno a její přední hlídky byly vysunuty až k Vyškovu. 
2. prosince 1805 byla pak svedena bitva u Slavkova, slavná "Bitva tří císařů". Napoleon měl 
73 400 mužů proti 85 tisícům Rusů a Rakušanů, přesto dosáhl svého největšího vítězství. 
Překvapil své nepřátele, když hlavní úder vedl na střed spojeneckých pozic a prorazil jej.  

 
  Výjev z bitvy u Slavkova 
 
  Radecký a jeho vojáci do 
bitvy u Slavkova nezasáhli. 
Byli příliš daleko od bojiště. 
Zničující debakl car a císař 
hodili na hlavu svým generá-
lům, a co se týká rakouských 
držav, byly těžce otřeseny. 
Radecký když se seznámil s 
podmínkami míru, prohlásil, 
cituji: „Den odplaty přijde co 
nevidět“. Netrvalo dlouho a 
mohl tato svá slova naplnit 
mírou, která jej uvedla do 
společnosti největších voje-

vůdců lidských dějin.  
  Nečekal dlouho - opět zaduněla děla. Další válka proti Francii započala 9. dubna 1809 když 
rakouská armáda napochodovala do Bavorska, které bylo francouzským spojencem, a v Ty-
rolích Andreas Hofer rozpoutal lidové povstání. Tato válka, i když opět pro Rakousko ne-
dopadla, dobře rozhodně neměla až tak jednoznačně daný průběh. Mnohokrát poražení ra-
kouští vojáci se přece jen něco naučili. 
  S Anglií, Sicílií a Sardinií vytvořilo Rakousko pátou koalici. Napoleon poté vpadl se 175 ti-
síci muži do Bavorska. 22. dubna zvítězil nad arcivévodou Karlem u Eggmühlu. V bitvě byl 
mimo jiné Napoleon lehce zraněn na pravé noze. Radecký v této válce na vyžádání arcivé-
vody Karla převzal velení lehké jezdecké brigády. S touto brigádou se opět zapsal do vojen-
ských záznamů. Jeho jízda byla součástí zadní voj ustupujícího rakouského sboru generála 
Hillera. Napřed si to s Francouzi rozdali na plošině mezi Schärdingem a Burghausenem a 
potom kryli ústup sboru za řeku Traun. Radecký to měl jednoduché - měl přímý rozkaz 
ustoupit. Jenže věděl, že divize polního podmaršálka Schusteka se opozdila a pokud jí ně-
kdo nepomůže, zůstane odříznuta od své armády a se vší pravděpodobností bude zničena. 
To koneckonců francouzský generál Masséna měl v plánu realizovat jako součást svého 
úderu na Linec.  
  Radecký se rozhodl rychle. Masséna a jeho muži tak na pustých pláních nedaleko Welsu 
musel se svými muži podstoupit nečekaně tvrdý a krvavý boj. Radecký se se svými jezdci 
do jeho sestavy s vervou navezl, část jeho jezdců sesedla s koní a s podporou malých jedno-



 

tek na koních nejenže zastavili francouzský postup, ale současně vydrželi tak dlouho, že 
Schustekova divize dokázala přejít ke svým. Radecký a jeho muži svedli s mnohonásobnou 
přesilou velký boj a i když vyhrát nemohli, ustoupili se ctí a Radeckému přes celkovou po-
rážku ve válce přinesla bitva komandérský stupeň Řádu Marie Terezie. Radecký poté bojo-
val 6. května u Neumarktu na přístupech k Vídni a skvěle si vedl u Mauternu, kdy 48 hodin 
jistil most a přilehlé břehy u Storkau. Zde byl i v době vítězné bitvy u Aspern. Bitva u 
Aspern a Esslingu skončila první Napoleonovou porážkou v bitvě. 

 
  Bitva u Aspern- Esslingu, kte-
rá se odehrála mezi 21. až 22. 
květnem 1809 
   
  Bohužel ve dnech 5. až 6. 
července Napoleon vyhrál 
bitvu u Wagramu. Arcivévoda 
udělal hodně chyb, ale zdá se, 
že ani jedna neměla na pro-
hře nosný vliv. O jeho stateč-
nosti nelze pochybovat. 
Osobně vedl několikrát své 
vojáky do útoků. Vídeňáci vše 
sledovali ze střech svých do-
mů a s nadšením tleskali a 
provolávali slávu pokaždé, 
když se tak stalo. Po dvou 
dnech bylo rozhodnuto a ti 
samí lidé se smutkem začali 
ošetřovat raněné obou ar-
mád. A bylo jich hodně. 
 
  Bitva u Wagramu vybojova-
ná 5. a 6. července 1809 
 
  Arcivévoda poté ustoupil na 
Moravu a svedl ústupovou 
bitvu u Znojma. 10. července 
požádal císař František I. o 
mír. 12. července bylo ve 
Znojmě podepsáno příměří a 
vojáci, kteří o ničem nevěděli 

a chystali se na další boj, byli odděleni od sebe parlamentáři obou stran, kteří nedbajíce na 
možné ohrožení vtrhli mezi obě strany a odtrhli je od sebe. 14. října byl v Schönbrunnu po-
depsán mír. Rakousko ztratilo zbytek provincií na Jadranu, čímž se stalo vnitrozemským 
státem. Navíc rakouská armáda mohla mít jen 150 tisíc mužů a bylo nutno vyplatit 75 mili-
onů zlatých válečné kontribuce. Tyrolské povstání bylo krutě potlačeno. 
  Arcivévoda Karel, na kterého Radeckého chování v boji udělalo již poněkolikáté hluboký 
dojem, mu udělil čestný titul prvního majitele 5. husarského pluku. Tohoto titulu byl pozdě-
ji zbaven, ale v roce 1848 mu byl udělen opětovně a až do roku 1918 nesli pátí uherští 
husaři Radeckého jméno.  



 

  Po prohrané válce se stal Radecký náčelníkem generálního štábu u nově jmenovaného ve-
litele polního maršála Lichtensteina. Byl jeden z těch, co radili císaři přijmout podmínky 
míru a vyčkat s válkou na lepší dobu. Z Radeckého se stal klasický štába. Najednou byl 
hlavním ubytovatelem a dvorním vojenským radou. Staral se o zvýšení bojeschopnosti ar-
mády, sháněl peníze, podařilo se mu uvést do života novou organizaci polní lékařské služby 
a u jezdectva rozvinul systém ekvitačních škol. Jaký měl podíl na vzniku zeměbrany, není 
jasné. Více nebylo možno dosáhnout, říše totiž prošla státním bankrotem. A není jasné ani 
to, jak se díval na skutečnost, že po sňatku Marie Luisy, dcery císaře Františka I., se stal 
Francie rakouským spojencem. Tento sňatek domluvil Metternich. Pravda ale je, že na tom-
to základě musela rakouská armáda vypravit pomocný sbor o síle 30 000 vojáků pod vele-
ním maršála knížete Karla Schwanzenberga pro francouzské dobrodružství v Rusku. Tento 
sbor se po celou ruskou kampaň choval velmi neválečně a sám kníže praktikoval taktiku 
pasivní rezistence na cokoliv, co se po něm chtělo. Trochu tím přispěl ke katastrofě fran-
couzské armády v Rusku. Tato nepochybně katastrofa francouzskou armádu těžce poškodi-
la, ale rozhodně nelze mluvit o jejím definitivním konci. Ale zároveň tato katastrofa dala 
naději mnoha poníženým národům a jejich potupeným elitám.  
 
 

Kapitola třetí:  
Konec Napolena Bonaparta v Evropě a Radeckého podíl na tomto stavu 

 
  Náš „štába“ Radecký vydržel v nové funkci celé tři roky. Po této době z ní byl podle svých 
vlastních slov konečně uvolněn. Ono se dá říci, že toho moc nenaúřadoval – kdykoliv to šlo, 
z Vídně zmizel k vojskům, kde se cítil jako doma. Na jaře roku 1813 se dokonce objevil v 
Praze. Možná i vzpomínal na své mládí a určitě si vzpomněl na paní Břenskou, která mu by-
la několik let mámou. Ale měl toho na práci tolik, že na více asi nebyl čas.  
  Měl před sebou těžký úkol. Měl postavit novou rakouskou armádou schopnou ofenzivní 
akce. Jako všemu ve svém profesním životě se pustil do práce s nasazením, které si zaslouží 
to nejvyšší ocenění. Situace byla velmi zlá. Posbíraných 120 000 rekrutů, ze kterých jednu 
třetinu tvořila zeměbrana, Radecký hodnotil velmi negativně. Chybělo všechno. Uniformy, 
obuv, zbraně. Výcvik mizerný, morálka ještě mizernější. Státní bankrot ukázal své zoubky.  
  Radecký konal krajně nestandardně. Dokonce zabavil jeden milion zlatých z daní, které už 
byly na cestě do Vídně. Stovky dílen dostaly velké zakázky. Tkalo se, barvilo, stříhalo a šilo 
obrovské množství stejnokrojů. Obuvníci nevěděli co dělat dříve. Puškaři a kováři pracovali 
ve dne v noci. Tesaři a koláři vyráběly povozy a bylo zabaveno mnoho koňských a volských 
potahů. A hlavně, celou dobu se tvrdě cvičilo a cvičilo. Koncem července si Radecký mohl 
říci, že to co nyní vidí, už vypadá jako armáda. A nejen vypadalo. Byla to armáda. Neostříle-
ná ale připravená a bylo jasné, že zkušenosti přinese boj.  
  Metternich se snažil najít s Napoleonem společnou řeč, ale nebylo to možné. Jako pro-
středník mezi Francií a rusko-pruskou koalicí selhal a nakonec Rakouského stálo opět v ko-
alici proti starému nepříteli. Ale Metternichovi se díky jeho tvrdosti a proslulosti podařil 
diplomatický majstrštyk. Prosadil, aby se velitelem všech koaličních sil stal rakouský gene-
rál. Byl jím jmenován příslušník starého českého šlechtického rodu rakouský maršál Karel 
Filip Schwanzerberg.  
  Jelikož zásadní role tohoto muže, jednoho z mnoha velmi významných předků našeho 
současného ministra zahraničí a kandidáta na prezidenta v konečné porážce Napoleona je 
neodiskutovatelná, je třeba mu věnovat pár slov. Tedy ne jen pár… 
 
 



 

Karel Filip Schwarzenberg, se narodil 15. dubna 
1771 ve Vídni jako druhorozený syn Jana Nepo-
muka Schwarzenberga. Už toto jej předurčilo pro 
vojenskou kariéru. Již v deseti letech byl jmeno-
ván kapitánem jezdeckého Wolfeggského pluku 
ve Švábsku ale byl ještě dítě a vzdělával se doma. 
První vojenské zkušenosti mu zajistil rodinný pří-
tel, polní maršál Franz Moritz Lacy. Ten zařídil 
jeho účast v tažení proti Turkům v hodnosti poru-
číka Brunšvicko-Wolfenbütelského jízdního plu-
ku. Vyznamenal se při útoku na Šabac a byl pový-
šen na kapitána a dostal se do hlavního stanu k 
Laudonovi. Bohužel onemocněl a musel se vrátit 
zpět domů do Čech. 
  Znovu se dostal do bojů krátce po svém povýšení 
na majora v roce 1790, když Francie vyhlásila Ra-
kousku válku. Bojoval s dragouny v Nizozemí, v 
roce 1792 však spadl z koně a byl z bojů vyřazen. 
V dalším dění jako podplukovník velel sboru hu-
lánů, za což mu byl posléze udělen rytířský kříž řádu Marie Terezie. 
  O 9 let později již jako generálmajor oženil s Marií Annou z Hohenfeldu, kněžnou Esterhá-
zy, ale hned nato bojoval proti Francouzům na Rýně. V roce 1800 byl povýšen na polního 
podmaršálka. Po bitvě u Hohenlindenu, v které byli Rakušané poraženi generálem Moreau-
em, se mu podařilo vyvést armádu z obklíčení a tím zabránit jejímu zničení. Vzhledem k 
tomu, že v této době bylo běžné být vojákem a zároveň diplomatem, byl vyslán roku 1801 
na dvůr čerstvě zvoleného cara Alexandra I., jemuž předal blahopřání od císaře Františka II. 
Ještě téhož roku se vrátil do Čech, kde si s bratrem Josefem Janem rozdělil dědictví. Karlu 
Filipovi připadl mimo jiné právě vyhořelý Orlík, který byl jeho zásluhou zrekonstruován. 
Jeho bratr si ponechal Český Krumlov a Hlubokou. 
  Karel Filip byl poté jmenován viceprezidentem dvorské vojenské rady a císař František ho 
také pověřil vyjednávání s bavorským kurfiřtem Maxmiliánem IV. Výsledkem tohoto jed-
nání bylo, že Maxmilián přislíbil pomoc Rakousku a Rusku ale obratem tuto dohodu zradil a 
přidal se k Napoleonovi. Karel Filip se poté stal velitelem předvoje polního podmaršálka 
Karla Macka. Macek jako velitel a dlužno říci, že jen vlastní vinou neuspěl a nakonec byl ob-
klíčen a po několika dnech 19. října roku 1805musel kapitulovat. Ale Karel Filip se postavil 
do čela dvanácti eskadron jezdectva a 14. října se z obklíčení probil. Před bitvou u Slavkova 
doporučoval kníže Schwarzenberg počkat na zkonsolidování armády, ale car Alexandr měl 
svoji hlavu a velitele obou armád odtavil- výsledek byl známý. Poté Karel Filip nějakou do-
bu sloužil na misi v Petrohradu. V roce 1809 se vyznamenal v bitvě u Wagramu, kde velel 
zadnímu voji, za což byl povýšen na generála jezdectva. Téhož roku byl pasován na rytíře 
Řádu zlatého rouna. 
  Po této porážce Rakouské císařství změnilo politiku vůči Francii na smířlivou a Karel Filip 
byl vyslán jako velvyslanec do Paříže, kde vystřídal knížete Metternicha. Zprvu se knížeti 
Schwarzenbergovi ve Francii nelíbilo, kvůli vysoké kriminalitě a cenám. Jeho nejvýznam-
nějším zdejším úkolem bylo připravit sňatek mezi Napoleonem a dcerou císaře Františka I. 
Marií Luisou. V roce 1810 se při příležitosti návratu novomanželů ze svatební cesty konala 
na půdě rakouského velvyslanectví v Paříži v hotelu de Montesson slavnost. Během ní došlo 
k požáru, při němž uhořelo hodně lidí. Byla mezi nimi i mimo jiné i jeho švagrová Pauline 
Schwarzenbergová a toto jej velmi zasáhlo. Napoleon Bonaparte si velvyslance oblíbil a 



 

trávil s ním mnoho času při rozmluvách. Když se potom francouzskému císaři narodil po-
tomek, Napoleon II., daroval císař ženě Karla Filipa skarabea, kterého si přivezl z tažení do 
Egypta. Není bez zajímavosti, že od té doby Napoleon prakticky všechny bitvy prohrál a Ka-
rel Filip zase vyhrál. 
  Když Napoleon zahájil své Ruské dobrodružství, byl Karel jmenován, jak už víme do čela 
rakouského pomocného sboru. Kníže se této funkce ujal s rozpaky vzhledem k nedávnému 
spojenectví s Ruskem, a naopak nepřátelství s Francií. Doufal přitom, že rakouské sbory 
budou mít při tažení určitou autonomii, to však také nebylo předem definováno. Zprvu ne-
naráželo rakouské vojsko na ruský odpor, až později narazilo na generála Alexandra Tor-
masova, kterého se 12. srpna podařilo donutit k ústupu. Za to byl Karel Filip povýšen na 
maršála. Další postup armády byl zastaven dešti. 
  Čas šel a ve Vídni došlo ke změně zahraniční politiky a ministr zahraničí Metternich ujistil 
cara Alexandra, že rakouské spojenectví s Francií není až tak pevné. Vzhledem k tomu, že se 
jednalo o soukromou korespondenci, Karel Filip se o ní nic nedozvěděl a marně žádal u ře-
ky Styr o posily. Jeho postavení se začalo velmi rychle zhoršovat. Podařilo se mu sice obsa-
dit Kobyrn, ale to už jej francouzská armáda neboli Grande Armée žádala u Minsku o po-
moc. Poté co uhodily mrazy a Karel Filip se dozvěděl o katastrofálním neúspěchu Fran-
couzů, neváhal a veden snahou zachránit co nejvíce svých vojáků začal jednat s ruským 
vrchním velitelem Kutuzovem. Díky dobrému jménu, které v Rusku měl a osobní známosti 
s Michailem Illarionovičem knížetem Goleniščevičem se mu podařilo vrátit se z Ruska s 20 
000 bojeschopnými muži, zatímco Napoleon jich vyvedl jen kolem 7000. 
  Když se Karel Filip vrátil po tažení zpět do Paříže jako velvyslanec, upozornil Napoleona, 
že císař František je stále nakloněn všeobecnému míru, ale Napoleon jakákoli mírová jed-
nání odmítl a Karel Filip se vrátil zpět do Vídně, kde byl jmenován do čela armády. Posléze 
vešla v platnost tajná dohoda mezi další, v pořadí pátou koalicí evropských mocností Ra-
kouska, Pruska, Ruska a Švédska, v níž se tyto mocnosti zavázaly k boji proti Francii. Vrch-
ním velitelem všech spojeneckých armád se stal Karel Filip, který do čela spojeneckého 
štábu jmenoval Jana Václava Josefa Radeckého. 
  Z tohoto období se zachovaly zprávy, které o Karlu Filipovi hovoří většinou jako o špat-
ném nebo přinejlepším průměrném stratégovi. On sám však zřejmě za toto hodnocení zcela 
nemohl, jelikož mu veleli tři panovníci, František I., Alexandr I. a Fridrich Vilém III., kteří 
měli velmi odlišné názory na vedení války, takže někdy stavěli vrchního velitele do nelehké 
situace. Navíc existují indicie, že carovi poradci dost možná svévolně měnili rozkazy od 
vrchního velitele a jeho štábu pro ruské formace. Po prohrané bitvě u Drážďan se Karel Fi-
lip chtěl dokonce svého vůdcovství vzdát, ale nakonec tak neučinil. Klidně napíšu, že vše co 
jsem prostudoval, mě vede k tomu, že sice to nebyl geniální stratég, ale byl to skvělý diplo-
mat a dokázal v nejdůležitějších momentech zajistit to, že armády bojovaly podle vojen-
ských plánů a ne podle panovnických ambicí. V tom byla jeho role zásadní, protože jak uká-
zala doba, když se ty tři korunované hlavy narvali do řízení operací, vždy to skončilo prů-
švihem. Ne tak velkým jako u Slavkova, ale vždy to stálo za pytel vody.  
  Prvního úspěchu se spojencům dostalo, když zastavili postup Francouzů do Čech u Chlum-
ce. Při tomto vítězství se dokonce podařilo zajmout francouzského velícího generála Van-
damma. Francouzi nejprve drželi obranné postavení na Labi, ale později se stáhli k Lipsku, 
protože hrozilo vysoké nebezpečí obklíčení od Rakušanů z jihu a Prusů ze severovýchodu. 
Zde pak došlo k známé bitvě národů u Lipska, kterou spojenci vyhráli, na čemž měli zásadní 
podíl právě Karel Filip a jeho náčelník štábu Radecký. Začal spojenecký postup do nitra 
Francie, a přestože Karel Filip musel vyřešit jako už několikrát několik vnitrospojeneckých 
problémů, proběhla cesta do Paříže bez útoků oslabené francouzské armády. Napoleonova 
abdikace byl pro něj zadostiučiněním a radostí vojáka. Když Napoleon utekl z Elby, začalo 



 

jeho 100 dní, Karel Filip se opět musel vrátit do boje. Domů se mohl konečně vrátit až po 
bitvě u Waterloo, které se ovšem nezúčastnil ani on ani rakouská armáda – toto vítězství 
bylo plně v režii Angličanů a Prusů, jak jim to dějiny plným právem přiznávají.  
  Klidu si ale užil jen málo. Roku 1817 byl postižen záchvatem mrtvice a ochrnul na pravou 
ruku a nohy. Jeho stav se poněkud zlepšil po pobytu v Karlových Varech. Toto zlepšení však 
bylo jen přechodné. Na jaře 1820 se vydal do Lipska k zakladateli homeopatie Samuelu 
Hahnemannovi. Ani homeopatie však polního maršála nezachránila a 15. října 1820 zemřel. 
Jeho tělo bylo pochováno v kostele sv. Jiljí v Třeboni a srdce v kapli na Orlíku, později, roku 
1865, bylo jeho tělo přeneseno do nové hrobky na Orlíku. 
  S klidným svědomím můžeme říci, že to byl výjimečný, všestranně talentovaný muž. Ale 
nejlepší byl při jednání s korunovanými hlavami. A tento muž si jako svou pravou ruku, te-
dy náčelníka generálního štábu spojeneckých sil nekompromisně vyžádal Radeckého. Tak 
se stalo, že příslušníci dvou starobylých českých šlechtických rodů stanuli na nejvyšších 
místech protinapoleonské koalice. Karty byly rozdány. Na nich bylo Napoleona porazit a 
zároveň nesměli zastínit majestáty korunovaných hlav. Radecký se pustil do výstavby a or-
ganizace svých podřízených vojsk. A hlavně zajistil pohyb rekognoskačních skupin na ob-
rovském území možných bojů. Na základě těchto rekognoskací potom připravoval základní 
plány přesunů, držení opěrných prostorů a rozložení pozorovacích jednotek.  
  Prvním křtem spojeneckých sil byla bitva u Drážďan. Byla vybojována ve dnech 26. až 27. 
srpna 1813. Spojenecké velení o přítomnosti francouzské armády mělo jisté povědomí, ale 
nevyužilo je správně. Asi se bylo potřeba ještě učit. Velící francouzský maršál Gouvion de 
Saint-Cyr nařídil stavbu opevnění kolem města. Hlavní historiky zvaná Česká armáda pod 
velením naší dvojice o síle necelých 200 000 mužů, překročila 22. srpna české hranice a 23.  
- 24. srpna dosáhla Drážďan. První útoky na město začaly již následující den. V samotné 
bitvě měl Napoleon k dispozici minimálně 90 000 vojáků. Spojenecká vojska složená z vojsk 
Rakouska a Ruska byla složena z nejméně 150 000 vojáků. 
 
  Vyobrazení bitvy u Drážďan 
 
  První srážky protivných 
vojsk se odehrávaly v jižních 
předměstích města. Spoje-
necká vojska však vyčkávala s 
hlavním útokem na město až 
na 26. srpna. Napoleon tak 
měl čas k návratu a navýšení 
počtu vojáků ve městě a do-
konce i převzít řízení obran-
ných operací. Tím spojenci 
propásli vhodný okamžik, kdy 
bylo město obsazeno pouze 
asi 30 000 muži, a Francouzi 
ubránili město. Jejich útok vystřídal protiútok francouzské císařské pěší gardy. Spojenci 
utrpěli 27. srpna za hustého deště katastrofální porážku. Napoleon začal silnou palbou z 
děl, neměl však dostatek jízdy na pronásledování protivníka. Poslal jen armádní sbor o síle 
30 000 mužů, kterému velel generál Vandamme. Sbor překročil Krušné hory a pronásledo-
val Rusy do Čech. 
 
 



 

  První boj a hned výprask. Ale není to vina našich vojáků. Oba naznali, že zde by se bojovat 
nemělo. Jejich vojska nebyla stmelena, nebyly domluveny koordinační postupy a bylo po-
třeba ještě trochu drezůry nováčků. Na svedení bitvy trval ruský car Alexandr I, stejně jako 
kdysi u Slavkova. Na jeho stranu se postavila ruská generalita a nakonec i vlastní císař. Oba 
vojáci tak utrpěli porážky dvě. První od vlastních panovníků a druhou od Francouzů. Ale 
blýsklo se na lepší časy. Francouzský sbor se od vlastní armády vzdálil až moc a nakonec 
padl v severních Čechách do léčky, kterou mu na dopředu prozkoumaném území naši dva 
vojáci připravili. Ve dnech 29. a 30. srpna 1813 byl tento sbor, kterému nikdo nepřišel na 
pomoc kompletně rozbit a jeho velící generál padl do zajetí. Byla to bitva u Chlumce a 
Přestanova. Bitva to byla velmi složitá a proměnlivá, a pokud by jim došly posily, Francouzi 
by možná i vyhráli.  

  Bitva u Chlumce a Přestano-
va, vybojovaná 28. a 29. srpna 
1813 
 
  Ale Napoleona vážně znepo-
kojil postup spojeneckých 
vojsk v Braniborsku a Lužici a 
považoval odchod hlavních 
sil do Čech za riskantní. Po-
nechal tedy Vandammův sbor 
vlastnímu osudu. Když na bo-
jiště dorazila Česká armáda, 
posílila oslabené spojenecké 
sbory a zapojila se do dalších 
bojů. Sám ruský car Alexan-
der I. a pruský král Vilém I. 

poté sledovali další průběh bitvy z bezpečné vzdálenosti Doubravské hory u nedalekých 
Teplic. Rakouský císař František I. byl ještě opatrnější a zastavil se až v Lounech, kam mu 
zprávy o probíhající bitvě donášel posel. 
  Bylo ale jasné, že pokud se nepodaří korunované hlavy udržet alespoň tři denní pochody 
od hlavního velitelství a fronty, nebude lehké v této válce vyhrát. Všichni tři panovníci usi-
lovali o vavříny vítězů nad Napoleonem. Bylo potřeba zjistit, který nepřítel je nebezpečnější 
– Francouzi nebo vlastní agilní panovníci. A myslím si, že Radecký a Schwarnzenberg v tom 
měli jasno. Nakonec dokázali porazit protivníky všechny, jak je čas přinesl. Ty první měl na 
starosti hlavně kníže a toho druhého Radecký.  
  K tomu největšímu válečnému střetnutí v Evropě 19. století. Ze všech stran se na planiny 
kolem Lipska stahovaly mohutné síly rozhodnuté vybojovat rozhodnutí, kdo bude vládnout 
Evropě. Radecký navrhl bitevní plán, kdy spojenecké armády rozdělené do tří kolon postu-
povaly vytrvale vpřed a průsečík jejich postupu bylo právě Lipsko. Bylo by nepravdivé tvr-
dit, že Radecký vypracoval plán bez chyb. Například 30 000 spojeneckých vojáků bylo 
upoutáno do bezvýznamného boje v soutěskách kolem řeky Elstery a na druhou stranu síly, 
které měly zabránit ústupu Francouzů zpět do Německa, byly tak malé, že byly lehce pora-
ženy a úkol nesplnily. Historické závěry tvrdí, že nejvíce změn v plánech prosadil car Ale-
xandr. 
  Bitva začala 16. října útokem 78 000 spojeneckých vojáků z jihu a 54 000 ze severu, Napo-
leon měl větší množství své armády na jihu. Spojenecký útok nebyl příliš úspěšný a byl při-
nucen ke stažení do původních postavení, ale ani Napoleonovy oddíly nebyly schopné pro-
lomit protivníkovu linii. Výsledkem prvního dne bojů byla remíza. Druhý den byl v celku 



 

klidný, protože obě strany prováděly reorganizaci a přiváděly svoje posily. Francouzi posí-
lili o 14 000 mužů, zatímco spojenci o 145 000 a tím tento ten zcela jistě vyhráli.  
 
  Jedno z mnoha vyobrazení 
bitvy u Lipska 
 
  18. října spojenci zahájili ma-
sívní ofenzívu na všech fron-
tách, jejímž výsledkem byla 
devítihodinová řež a těžké 
oboustranné ztráty. Když Na-
poleon viděl, že bitva je ztra-
cená, zahájil v noci z 18. na 19. 
ústup přes řeku Elster. Vše šlo 
dobře, až do ranních hodin, 
kdy kvůli chybě sapérů došlo 
ke zničení mostu, který byl je-
dinou cestou k úniku. Několik 
tisíc mužů bylo odříznuto. Ně-
kteří se snažili přeplavat přes 
rozvodněnou řeku a zaplatili 
za to životem, mezi nimi byl 
maršál kníže Poniatowski. Byl 
jmenován předchozího dne. 
  Radecký sám řídil boj tak, jak 
byl zvyklý. Často z první linie a 
se statečností u něj obvyklou. 
Opět dal vzniknout chmurám 
na čelech zásobovačů a lapidu-
chů – padli pod ním dva koně a 
sám byl dvakrát raněn na levé 
noze.                                                                           Souboj jezdeckých formací v Bitvě národů 
 
  Napoleon dostal lekci, jakou do té doby nepoznal. Ale bylo jasné, že se necítí odepsaný. Na 
domácí půdě zahájil okamžité odvody a zahájil výcvik nových sil, které měly zajistit územní 
integritu Francie v původních hranicích a jeho vlastní vládu. A je jasné, že v této krizi, kdy 
hrál va bague vynikly nejlépe jeho schopnosti. Spojenci po konsolidaci po bitvě u Lipska 
dorazili k Rýnu. Za řekou se rozkládala země, která nekonečnou válkou rozvrátila celou Ev-
ropu. Byla zde vybojována bitva u Hanavy. Spojenci se pokusili zabránit Napoleonovi v tom, 
aby se dostal na francouzské území. Bitva byla krvavá a spojenci opanovali bojiště. Ale tím, 
že jejich linie prorazil a dokázal spojencům uniknout, měl by být považován za vítěze Napo-
leon. Radeckého postavení se po této bitvě otřáslo v samotné své podstatě. Hlavní stan byl 
umístěn ve Frankfurtu nad Mohanem. Polní zbrojmistr Duka přesvědčil císaře, že je pravý 
čas zastavit a přejít do obrany. Radecký ale trval na závěru, že je potřeba postupovat do nit-
ra Francie a obsadit Paříž. A dál na těchto plánech pracoval. Na jeho straně dokonce stál i 
car, ale císaře tento postoj krajně rozhořčil. Radeckého krutě urazil tím, že mu doporučil 
nechat se zavřít na Špilberk nebo přímo zkrátit o hlavu, pokud na svých plánech bude dále 
trvat. Radecký šel za Schwarzenbergem a požádal ho, aby si našel do čela štábu jiného mu-
že.  



 

  Ten samý den byl Radecký pozván ke stolu císaře. Nejedl, nepil a jen tiše seděl. Císař k 
němu po jídle přistoupil a zeptal se ho, co se s ním děje a jak se má. Radecký mu sdělil, že se 
má zle, protože ztratil jeho přízeň. Císař po krátké úvaze dal svému generálovi možnost ob-
hájit plán invaze do Francie. Jeho plán posuzovali Schwarzenberg, Duka a Meterrnich. Duka 
byl nejvíce proti, ale brzy zůstal bez argumentů. Když už nevěděl jak dál, osopil se na Ra-
deckéhoslovy: „U všech čertů, chcete snad být chytřejší než princ Evžen?“ Radecký mu klidně 
odpověděl: „Princ Evžen by už byl za Rýnem“. Spor ukončil císař. Armády se brzy daly na po-
chod.  
  Samotné překročení Rýna mohlo pro Radeckého skončit velmi špatně. S pruským generá-
lem Hakem překonávali Rýn mezi prvními. Když v kročili na pontony právě zřízeného mos-
tu, nápor vody most roztrhl a ponton s oběma generály se utrhl. Jen díky duchapřítomnosti 
několika pionýrů byl zachycen a ukotven. Jinak by vyrazil po řece do Hünigenu a zde by asi  
oba padli do zajetí, pokud by se před tím neutopili.  

  Radecký byl ale ve špatném 
zdravotním stavu. Nebyl již 
žádný mladík, a měl toho za 
sebou prostě moc. Jeho zdraví 
mu začínalo klást limity, co 
může a co ne. Léčil se kvalit-
ním červeným vínem, které 
mu posílal osobně car po jed-
nom z kozáků své osobní gar-
dy, a myslím si, že tento projev 
carské přízně ledacos píše o 
úctě, jaké se Radecký u cara 
Alexandra těšil.  
  Nakonec se spojenci valili 
Francií a 1. února 1814 porazi-

li francouzskou armádu u La Rothiére. Na druhou stranu byl Blücher den před tím poražen 
u Brienne. U La Rothiére to byla zajímavá bitva. Koaliční jednotky tvořili kolem Francouzů 
půlkruh. Ruští vojáci se snažili rozvinout děla, ale ihned čelili útoku francouzské jízdy. 
Rychle děla nabili, počkali, až Francouzi vjedou před ústí děl a vypálili salvu, která způsobi-
la Francouzům těžké ztráty. Ti přesto vjeli mezi ně. Jezdci zajali několik děl a zaútočili na 
ruskou pěchotu, která zaútočila na La Rothière, ale nyní se stahovala. Rozrazili husary, kteří 
se pokusili pěchotu chránit a útočili na pěchotu s cílem ji co nejvíce poničit. 
  Naštěstí přestalo sněžit a viditelnost se výrazně zlepšila. Generál Vasilčikov nechal své 
jednotky přeskupit do čtverhranů - asi jako Welington u Waterloo - a zde se pěšáci bránili 
palbou z mušket. To francouzskou jízdu rozhodilo a útok dalších ruských sil rozrazil fran-
couzským jezdcům bok a zahnal je na útěk. Vítězící ruská pěchota ukořistila 24 jízdních děl. 
Napoleonovi hrozil průlom středu jeho pozic, ale začalo znovu sněžit a nebylo nic vidět. Ko-
lem čtvrté se viditelnost zlepšila a Rusové zaútočili na bodáky do La Rothière a jejich zteč 
vyhnala většinu francouzských z pozic. Jen někteří veteráni se zabarikádovali na severu vsi 
a houževnatě se bránili. Ruský postup navíc zpomalil útok generála Colberta, jenž napadl 
jednotky, které do města teprve vstupovaly. 
  Nalevo od La Rothière Rakušané zaútočili na Dienville, přes jediný úzký most. Jejich po-
stup byl rychle zastaven, ale napravo od La Rothière zaútočili Würtemberčané z lesa Beau-
lieu. Jejich postup zastavil maršál Victor. Nasazení dalších sil na tomto úseku situaci změni-
lo. Kolem páté musel Victor ustoupit. V sedm byl dobyt Chausmeil a Napoleon si uvědomil, 
že bitvu prohrál. Napoleon se nesmířil s průběhem bitvy a po přeskupení sil zahájil útok na 



 

ztracené městečko a dobyl jej zpět, ale bylo jasné, že útok dalších ruských sil vše zvrátí. Ale 
koaliční velitelé se rozhodli, že nebudou útočit v noci, aby nedošlo k bojům mezi vlastními 
vojáky. V noci se Francouzi stáhli z bojiště. 
  Francouzi na jaře tohoto roku vybojovali několik skvělých vítězství, ale bylo to zoufalé. 
Odrazili jeden nápor a další tři bylo potřeba řešit. Radecký a Schwanzerberg drželi iniciati-
vu ve svých rukách a mistrovsky žonglovali armádami tak, aby nikde Napoleon nezískal 
rozhodující převahu. Z důvodu zásobování nakonec své síly rozdělili do několika kolon a ty 
mašírovaly ve stálém boji na Paříž. V bitvě u Bar-sur-Aube byl dokonce raněn i Schwar-
zenberg. Napoleonovi vojáci ze sebe vydávali vše a tak až po bitvě u Arcis na řece Aube vy-
bojované dne 21. března se spojencům otevřela cesta na Paříž. U Arcis-sur-Aube se jim 20. 
až 21. března 1814 se proti spojencům postavily Napoleonovy síly, které se pokusily zasta-
vit Schwarzenbergovu Hlavní armádu. Po prvním dnu bojů Napoleon pochopil, že početní 
převaha nepřítele je moc velká. Měl porazit 74 000 mužů, kteří stáli proti jeho 33 500 vojá-
kům. Proto kryt manévrem Oudinotova sboru zahájil ústup. Francouzi ztratili 8000 mužů, 
spojenci 2500. Hlavní stan spojenců vydal 24. března rozkaz k závěrečnému postupu na 
Paříž, která 30. března kapitu-
lovala. 
 
  Ruská pěchota útočí na 
Montmarre, rok 1814 
 
  Radecký vjel do Paříže 31. 
března 1814 v 11 hodin dopo-
ledne hned za třemi panovní-
ky. Ruským carem, rakouským 
císařem a pruským králem. Po 
krátkém pobytu v Paříži se 
Radecký vrátil do Vídně do 
své původní práce jako náčel-
ník generálního štábu rakous-
ké armády. V říjnu 1814 se ve 
Vídni sešel kongres mocnářů a předních evropských diplomatů. Úkol byl jediný – obnovit v 
Evropě pořádek, který skoro ztratila. Ale už to nešlo. Svatá říše římská národa německého 
zanikla a byla nahrazena Německým spolkem samostatných království, velkovévodství, vé-
vodství, knížectví svobodných měst. Podrobně to ukážu kousek dále. Probudil se naciona-
lismus, který se stal prvořadým státotvorným prvkem pro dalších 100 let. Každá země kde 
se objevili francouzští vojáci, už byla jiná. Jejich heslo „liberté, égalité, fraternité“ bylo příliš 
nakažlivé a tomuto tlaku na změnu uniklo i když jen na krátký čas Rusko.  
  Tento kongres byl Meterrnichovým mistrovským kouskem. Dnes je bagatelizován jako ví-
tězství konzervativních sil, což přitom nikdo nepopírá. Ale na druhou stranu se podařilo 
uspořádat často protichůdné požadavky na území či vliv jednotlivých mocností.  
  Na dlouhá léta bylo zabráněno válečným střetům mezi mocnostmi, což bylo pro rozedra-
nou Evropu požehnáním. Ale v průběhu roztančeného kongresu dorazila večer 5. března 
1815 zpráva o útěku Napoleona z Elby. Král Ludvík XVIII., který měl garantovat mírovou 
smlouvu, zmizel do Ženevy. 13. března bylo rozhodnuto o novém koaličním tažení. Za veli-
tele koaličních sil byl opět zvolen Karel ze Schwarzenberka. A ten si neopomenul vyžádat k 
ruce Radeckého. To je nutno považovat za další potvrzení Radeckého schopností. Ti dva 
spolu dokázali vyjít a dobře spolupracovat. Ale lidsky si byli cizí. Byl mezi nimi velký rozdíl 
v původu a Schwarzenberk se občas choval k Radeckému blahosklonně, což tento nesnášel. 



 

A navíc na konci velkého tažení si velitel koaliční armády vybral za oblíbence přeběhlíka ze 
Saska Langenaua. Ale tentokrát do války nezasáhli. Po stu dní byl Napoleon definitivně po-
ražen Angličany a Prusy v Bitvě u Waterlo. I tak ale se Radecký dostal na krátký čas do Pa-
říže, ale jeho slabá tělesná konstituce, velký stres a věk mu opět připomněly, že má své li-
mity. Když se vrátil do Vídně, trvalo mu tři roky, než se dostal do dobré formy. 
 
Jak mnoho let války změnilo Evropu? Bylo to velmi razantní. 
Největší územní změny zaznamenaly vítězné mocnosti tedy Rakousko, Rusko, Prusko 
Rakousko ke svému území připojilo Benátsko, Terst, Tyrolsko, Lombardii a Dalmácii, ztrati-
lo Belgii a nešlo s tím nic dělat. 
Prusko se rozšířilo o Porýní a část Saska, Gdaňsk, Poznaňsko a švédské Pomořany 
Rusko získalo Besarábii a Finsko, vytvořilo z Varšavského knížectví Polské království, které 
bylo v personální unii s Ruskem. 
Holandsko a Belgie se spojily do Nizozemského království a personální unií k nim připadlo 
Lucembursko 
Anglie získala Maltu, mys Dobré Naděje, Jižní Afriku, Cejlon 
Změnit se však muselo i Napoleonem rozvrácené Německo. Vídeňský kongres zde vytvořil 
Německý spolek tedy volné soustátí 39 malých zemí včetně Pruska, Rakouska i Čech a Mo-
ravy.  
 
  Radecký sám se stal ve velké části Evropy populární osobou a uznávaným vojákem. Ale 
bylo to jen krátkodobé a za pár let po něm ve většině kontinentu neštěkl ani pes. Jeho zá-
sluhy a zásluhy jeho nadřízeného si díky skvělé vedené propagandě přivlastnili Prusové a 
jejich král, další díl car a jeho generalita. A tak se velmi rychle začal zásadní podíl Rakouska 
a jeho vojáků na porážce jednoho z největších nepřátel, které se v dějinách Evropy objevil, 
bagatelizovat a nakonec i v naší zemi narážíme na trvale platnou pravdu, jak Rakušáci vždy 
dostali výprask a druzí to za ně museli zachraňovat, a naše fórum není žádnou výjimkou.  
  Výsledek válek ale Radeckému více-méně pasoval. Jako loajální šlechtic a voják měl 
despekt k revolucím jako nositelům změn, což mu potvrdilo bezuzdné vraždění šlechty, ale 
nejen šlechty ve Francii, ničivé války, které bylo nutno po celé Evropě svést s revoluční 
Francií - klidně můžeme říci, že odmítal vývoz francouzské revoluce do zahraničí. Dále měl 
potíže smířit se s nacionalismem. Prioritně mu nešlo o to, že by mohlo dojít k rozpadu mo-
narchie, která byla jeho vlastí ale i bezpečným domovem. V nacionalismu viděl zdroj ob-
čanských válek a válek, které můžou tyto občanské války vyvolat ve svém okolí. A Vídeňský 
kongres mu přinesl jisté uklidnění. 
  Ve Vídni totiž rokující přijali čtyři politické principy, které dnes jsou považovány v 
lepším případě za konzervativní, v horším za reakční. 
První princip: potvrzení legitimity bývalých vládnoucích dynastií - návrat " panovníků z 
boží milosti " k moci, tedy například Bourbonů ve Francii, Španělsku, Království obojí Sicí-
lie.  
Druhý princip: nastolení takového systému rovnováhy sil v Evropě, aby žádný stát nezís-
kal hegemonii. Bylo to sice dost iluzorní, ale Francie byla oslabena, musela zaplatit válečné 
náhrady a odevzdat válečné loďstvo vítězům. Mezi silným Ruskem a silnou Anglií nyní leží 
v Evropě dva státy vyrovnávající vztahy mezi západními mocnostmi a Ruskem, a to Ra-
kousko a Prusko. Domluvila se i zásada spolupráce a jednoty všech vládnoucích dynastií 
proti nebezpečí revolucí a vzájemných válek. Zde potřeba vidět, že to byla zásluha Metter-
nicha.  
Třetí princip: přinesl územní vyrovnání, a vyřešil spory o Polsko a Sasko. Polsko bylo po-
hlceno Ruskem a Sasko Pruskem. Další územní změny jsem vyjmenoval výše.  



 

Čtvrtý princip: snaha zabezpečit výsledky jednání a udržet status quo, společný postup 
proti občanským revolucím v Evropě v budoucnosti - uzavřen čtyřspolek vítězných moc-
ností, do něho byla v roce 1818 přijata i Francie a tento spolek přežil až do roku 1848. Při-
nesl periodické kongresy velmocí - poprvé v Cáchách 1818 - dohoda o skončení okupace ve 
Francii. Dále byla vytvořena tajná mezinárodní policie zaměřená na odhalování připravo-
vaných revolucí v Evropě.  
  Evropa po vídeňském kongresu se často nazývá érou Metternichovou a přinesla relativní 
stabilitu, dobu klidu a míru, ve většině států byl nastolen absolutismus a byla poznamenána 
obavou z liberalismu. Byla omezována svoboda slova, náboženství a tisku. Z pohledu naší 
doby to byl krok zpět, a také to tak bylo.  
  Radecký tedy byl spokojen. Z jeho pohledu byly vytvořeny podmínky pro klidný život a 
tisíce a tisíce vojáků, kterým on a jeho kolegové veleli, nepadli na bitevních polích zbytečně. 
Následujících 33 let mohl klidně stárnout, žít v míru a pracovat pro císaře na těch postech, 
kam byl povolán. A tak se také stalo.  
 
 

Kapitola čtvrtá: 
 Radeckého třicet tři mírových let 

 
  Radecký se jak už bylo uvedeno, ocitl po posledním válečném tažení v roli náčelníka gene-
rálního štábu rakouské armády. Ale v této práci nezůstal dlouho. Byl z něho opět štába, a to 
nebylo nic moc pro něj. Ale hlavní bylo, že sám císař velmi těžce nesl ve své blízkosti osob-
nost Radeckého ražení a dvorní intriky, které Radecký vysloveně nesnášel, se stále častěji 
zaměřovaly na jeho osobu. Byl to vysloveně otravný člověk, alespoň pro dvůr a panovníka. 
Neustále navrhoval změny v přípravě vojáků i důstojnického sboru, považoval za správné 
přejmout některé vojenské výdobytky francouzské revoluční armády, nebál se podporovat 
růst počtů a sil zeměbraneckých jednotek. Jako tajný rada měl právo posílat memoranda 
samému císaři a nebylo možno jej a jeho myšlenky ignorovat. 
  Největší pozdvižení vyvolal jeho požadavek na vytvoření důstojnické univerzity, kde by se 
vyučovalo vojenským vědám a měli na ni být přijímáni schopní uchazeči bez ohledu na je-
jich původ a majetek. To na tehdejší dobu zavánělo nepřijatelným třídním rovnostářstvím a 
demokracií a to bylo dost hodně podobné tomu, co zavedla francouzská revoluční armáda. 
Radecký si tím nadělal dost zlé krve, ale ze svého neuhnul 
  Všem se tedy hodně ulevilo, když byl Radecký z funkce odvolán a přemístěn do uherské 
Šoproně, kde se ujal velení jezdecké divize. Rozhodně toto personální opatření je potřeba, 
vidět jako jistou degradaci. Ale nikdo nebyl spokojenější. Byl to přece jen zkušený frontový 
velitel a ne zákulisní intrikán. Jeho divize řízena pevnou rukou do sebe sorbovala jeho bo-
haté zkušenosti a za dva roky byla hodnocena jako nejlepší jezdecká formace v celé armá-
dě. Když v roce 1819 přijel car Alexandr I. na návštěvu Vídně, byl Radecký povolán, aby 
předvedl velká a náročná cvičení jezdeckých sil rakouské armády. Na všechny tyto manévry 
udělaly mimořádný dojem. Obdržel několik vyznamenání, což ho těšilo, v tomto byl správ-
ný voják a ten se za dalším hřmotičem na hrudi vytrvale honí. Důležitější bylo to, že si v této 
době postupně dotvořil svoje myšlenky o potřebě součinnosti všech druhů vojsk v různých 
druzích boje. A navíc v této době pracoval v kamarile arcivévody Ferdinanda ď Este.  
  Jestli byl pro armádu potřebným, rozhodl císař sám. Na uherských pláních okolo Budína se 
konaly rozsáhlé manévry za přímé účasti císaře. Jednu část sil řídil arcivévoda ď Este a 
druhou Radecký. Když vše skončilo, bylo konstatováno, že ve skutečném boji by arcivévoda 
a jeho vojska utrpěli vážnou porážku. Ale i tak trvalo dalších 10 let, než se Radecký dočkal 
povýšení do hodnosti generál majora jezdectva. Stalo se to 18. února 1829 a dne 24. listo-



 

padu téhož roku byl Radecký jmenován velitelem pevnosti Olomouc, bylo jasné, že je fak-
ticky rozhodnuto o konci jeho kariéry polního velitele a možná vojenské kariéry vůbec. By-
lo šedesát tři let a na klid se těšil. Strávil v Olomouci dva klidné roky. Řídil údržbu pevnost-
ních objektů a pomalé budování dalších postavení, založil si malou zahrádku někde v pří-
kopu pod hradbami, hrál s přáteli karty. 
 
  Plán pevnosti Olomouc v době 
Radeckého působení. 
 
  Zařídil odvodnění dalších 
částí města a vysoušení mo-
křin, čímž přispěl k budoucí-
mu výraznému ozdravění 
městského obyvatelstva i zde 
dislokovaných vojáků, zařídil 
budování prvních parkových 
ploch, ale hlavně zde dokončil 
svoje úvahy nad svými pra-
cemi na téma mírový výcvik 
moderní armády. Některé je-
ho postuláty v nich obsažené 
vydržely platné až do zániku 
monarchie v roce 1918.  
  A také dával dohromady podklady ke svým pamětem. A z toho co jsme už prostudovali, 
víme, že měl co sepisovat. Jenže člověk míní a okolní svět mění. Z daleké Francie opět za-
zněly revoluční polnice a celá Evropa se otřásla. Pokračováním revolučních událostí po ro-
ce 1820 a předobrazem revolučních pohybu v letech 1848 a 1849 se stává takzvaná čer-
vencová revoluce. Šlo o to, že s velkým úsilím znovu nastolená královská vláda dynastie 
Bourbonů ve Francii neuspěla a trvale selhávala. 
  Ludvík XVIII. se s hloupostí nevídanou domníval, že je možné zcela automaticky, a bez vět-
ších problémů obnovit ve Francii stav před rokem 1789. A aby si to vylepšil, postavil se 
proti všem. Tedy jak proti republikánům, tak proti bonapartistům a díky tomu opozice pro-
ti jeho vládě i osobě rostla. Za jeho vlády se dělila moc mezi něj a parlament. Parlamentem 
držel moc zákonodárnou a král se snažil vykonávat moc výkonnou. V roce 1824 zemřel. 
Jeho syn a nástupce Karel X., ukázal tvrdou ruku. Prudce utužil poměry, rozpustil parla-
ment a nakonec udělal poslední chybu. Dne 26. července vydal Ordonance ze Saint-Cloud. V 
nich král stanovil čtyři body: 
Primo: zavedení cenzury a omezení svobody tisku – ve Francii něco naprosto nepřijatelné-
ho. 
Secundo: rozpuštění poslanecké sněmovny což udělal podruhé během 70 dnů. 
Tertio: úprava volebního práva. 
Kvarto: stanovil datum nových voleb ve dnech 6. a 18. září což nikoho nenadchlo. 
  Navíc se snažil lidem, kteří revolučními událostmi a napoleonskou dobou ztratili půdu, je-
jich ztrátu vynahradit – udělal to nešťastně směšnou částkou 1 milion franků, a tím proti 
sobě popudil všechny postižené. Pohyb v masách rostl. Ve dnech 27. až 30. července 1830 
vznikne povstání v Paříži, objeví se zde barikády. 28. července demonstranti dobyli paříž-
skou radnici a vojenskou zbrojnici. Po třech dnech bojů na barikádách byl král donucen k 
abdikaci a k odjezdu ze země. Exil našel ve Velké Británii. Novým panovníkem byl následně 



 

zvolen Ludvík Filip z orleánské královské větve Bourbonů. 9. srpna byla prohlášena nová 
konstituční monarchie, která vstoupila do dějin jako Červencová. 
  Tento třídenní revoluční výbuch, ale opět zahýbal celou Evropou. V listopadu 1830 dochá-
zí v Belgii k revolučnímu povstání a země se vyváže z dosavadního politického svazku s Ni-
zozemím a od této doby kráčí dějinami Evropy svojí národní cestou. V italských státech ja-
ko Parma nebo Modena proběhly nepokoje. V Německu ohlasy nebyl až tak velké ale to jen 
proto, že Německo bylo stále rozdrobené a přední vliv zde mělo Prusko a Bavorsko. Přesto 
v roce 1832 v oblasti Porýní k povstání došlo. Spojené pruské a rakouské armády ho ne-
kompromisně smetly. Němci tak na sjednocení čekali další desítky let. Polsko, které je od 
roku 1795 rozděleno a nemá podobu národní existence. Přesto zde červencová revoluce 
rozdmýchala v listopadu 1830 povstání, které zahájili žáci důstojnické školy ve Varšavě. 
Ruská armáda ho potlačila v rozhodující bitvě u Ostroleky v roce 1831. Následoval krutá 
perzekuce a došlo k přesunu těžiště národního hnutí do Krakova, Haliče a Poznaně. 
Tohoto revolučního pohybu se nejvíce polekal tvůrce nového či spíše obnoveného pořádku 
v Evropě. Nebyl to nikdo jiný než rakouský kancléř Klemens Lothar Meterrnich. Jeho tajná 
služba zaznamenala, že v Itálii národní hnutí zvedá hlavu a stává se velkou hrozbou. A v 
Olomouci pěstoval kedlubny či jinou zeleninu a mrskal o stůl tarokama věrný voják, který 
znal italské prostředí jako málokdo.  
  Rakouská armáda v Itálii patřila k největším vojenským formacím v monarchii. Měla sto 
tisíc vojáků. Také zde byly soustředěny velmi kvalitní pluky a mnoho z nich mělo své dopl-
ňovací obvody v zemích Koruny české. Tomuto seskupení velel Johann Maria Philipp Fri-
mont von Palota. Když byl na podzim roku jmenován předsedou Dvorské válečné rady ve 
Vídni, bylo rozhodnuto, že dnem 23. prosince 1831 převezme velení nad armádou soustře-
děnou v severoitalských provinciích Lombardsku a Benátsku. Radeckého život převedl do-
konalý veletoč. Místo poklidného života ve funkci pevnostního velitele, mu císař svěřil ar-
mádu v bohatých italských provinciích za podmínek, kdy místní intelektuální špičky a s ni-
mi i valná většina obyvatelstva žily myšlenkou jednotného italského státu pro italský ná-
rod. Měl dva spojené úkoly. Velet armádě a zachovat panství rakouského domu v těchto ob-
lastech. Tedy zajistit dodržení toho, co Rakousku přiznal Vídeňský kongres, za jehož závěry 
a autoritu Radecký dlouhé roky statečně bojoval. Rozhodnutí dvora bylo moudré. Radecký 
znal celou oblast, kde měl působit, znal mentalitu obyvatel a věděl jak se zde je potřeba 
chovat. 
 
  Radeckého nadřízený velitel a pozdější šéf císařské 
vojenské rady Johann Maria Philipp Frimont von Palo-
ta 
 
  Přestože mu už bylo 66 let, chopil se svých úkolů 
iniciativně a maximálním nasazením. Přes nedostat-
ky, se kterými se potýkal celý svůj vojenský život – 
málo peněz na vše a chybělo od každého něco v ma-
teriálním zabezpečení – trval na tvrdém výcviku. Dal 
zavést instrukci ke cvičení italské armády. A byla to 
bomba. Na jaře se začalo výcvikové období stmelo-
váním rot a po jejich secvičení zahájil sérii cvičení 
každý prapor. Následovaly manévry pluků, po nich 
brigád a divizí. Na podzim cvičili sborové celky, někdy i 60 000 mužů. Mezi zahraničními 
pozorovateli úroveň Radeckého armády vzbuzovala obdiv a respekt.  



 

  Jenže armáda, která v roce 1831 měla 106 400 tisíc vojáků, díky neustálým úsporným 
opatřením organizovaným z Vídně slábla. Slábnutí bylo významné: 
1833 klesla početně na 75 000 vojáků 
1836 klesla početně na 62 000 vojáků 
1846 klesla početně na 49 287 vojáků a to v předvečer války, kterou Radecký cítil ve svých 
starých kostech, byl stav téměř na vyskočení z okna.  
 
  Radeckého změny ve výcviku vojenských formací byly považovány za obtížné novoty. Jeho 
později proslavené a dlouho platné „Instrukce pro manévry“ byly ze všech stran pitvány a 
rozebírány. Dvorská válečná rada ustavila patřičný výbor, který je měl podrobit kolegiální 
lustraci. A tak bez toho, že by kdokoliv z rady viděl výsledky této instrukce v praxi, tedy 
prudce narostlou flexibilitu bojových sestav od pluku výše, bádalo se nad tímto prvkem in-
strukce skoro dva měsíce. Nakonec instrukce byla schválena. Trvalo to od roku 1833 do ro-
ku 1839. Tedy neuvěřitelných 6 let. Celá rakouská armáda ji měla přijmout. Ale Radeckého 
Italská armáda už ji měla v krvi. Svou armádu brousil, až se z ní kouřilo. Radeckého In-
strukce pro manévry znamenala pro celou rakouskou armádu zásadní změnu. Jednou pro 
vždy opustila lineární taktiku a přešla na otevřené bojové formace.  
  A Radecký se ještě nevyčerpal. Následně totiž vydal další instrukci nazvanou „Instrukce 
polní“. Jejím cílem bylo uzpůsobit pěší vojsko k polní službě nového typu, jmenovitě ke 
střeleckému boji. Zde se Radecký opět poučil u francouzské revoluční armády. Zavedl do 
své armády harcovníky, tedy střelce postupující samostatně při společném úkolu. Střelce 
postupující jednotlivě nebo v malých skupinách v rámci obecně platného plánu boje, ale 
jinak jednajících s velkou volností. 
  Radecký musel bojovat s tím, že rakouská armáda jako mnoho jiných trpěla neduhem zva-
ným slepá víra v nadřízené. Samostatnost v rozhodování v této armádě vlastně neexistova-
la. Každý velitel čekal na rozkaz nadřízeného a ten otrocky plnil. To neúměrně prodlužova-
lo rozhodovací proces a finální plnění úkolů. A to bylo to, co Radecký s razancí u tohoto dě-
douška nebývalou, začal měnit. Učil své podřízené, že: 
- pokud znají základní záměr a rozkazy pro vedení boje, je na nich, jak se jejich splnění zhostí. 
- je nutno vždy mají vytvořit silné zálohy.  
- je nutné pozorovat situaci u svých sousedů, a pokud zpozorují, že soused má potíže a jim se 
daří, je jejich povinností zajistit kolegovi v tísni pomoc a to vlastním rozhodnutím, nečekat na 
rozkaz shora. Pokud by se to díky této pomoci zvrtlo u nich, byly zde zálohy vyššího stupně 
připravené zasáhnout. O tomto samostatném rozhodnutí stačilo vyšší velitelství informovat. 
To bylo něco, v rakouské armádě naprosto nebývalého.  
 
  Zavedl změny v materiálním zabezpečení svých vojáků. Poprvé v historii byla zavedena 
jednotná postel. Zdá se to jako maličkost ale od té doby v jeho armádě vojáci v mírových 
posádkách nikdy mimo cvičení nespali na zemi. Během dvou let klesla nemocnost u jeho 
vojsk o 70 %. Zavedl nové normy pro stravování. Byly vyšší a pestřejší skladby. Provedl re-
voluci ve vojenských špitálech. Zrušil všechny fyzické tresty. Zachovalo se pouze trestání 
holí, ale pokud tento trest měl být uplatněn tak jen v nejkrajnějším případě a vždy po 
schválení velitelem sboru. Bití totiž považoval za vojáka nedůstojné. Vojenská čest podle 
jeho přesvědčení měla patřit každému vojákovi od nejposlednějšího pěšáka, po vrchního 
velitele. Poddůstojníky vždy oslovoval úslovím „pánové“ a důstojníky téměř vždy jménem. 
Pamatoval si jich stovky.   
  Donutil své podřízené velitele k tomu, aby se sami učili a aby učili své podřízené. Věřil, že 
sebeúcta bez vzdělání není možná. Byly zřízeny plukovní důstojnické a poddůstojnické ško-
ly. A pro mužstvo byly zřízené školy, kde se vedla výuka ve čtení, psaní a počty. Po třech 



 

letech dosáhla základní gramotnost u jeho armády téměř 90 % a to bylo číslo, které v té 
době nemělo v Evropě obdobu. Netrpěl u svých důstojníků hrubé jednání mužstvem. To se 
dokázal rozčílit do modra. Trval na pevné kázni hierarchii, ale položené na vzájemné úctě a 
respektu. Stalo se, že mu byl přidělen plukovník od některé součásti dislokované ve Vídni. 
Po pár dnech při nečekané inspekci zjistil, že dotyčný po svých lidech řve jak zupák, uráží je 
a ponižuje. Zavolal si ho stranou a řekl mu, cituji:  
„Myslel jsem, že mi poslali plukovníka, a dostal jsem četaře. Vás nemohu potřebovat“.  
  A poslal ho od své armády pryč. Ve Vídni mu vyčítali umíněnost a svévolné jednání. Jeden 
rakouský historik dokonce naznal, jeho bodrost a roztomilost měla i svou druhou stránku. 
Podle něj diskvalifikoval a odsouval podřízené, aniž by to postižení postřehli a dokonce je 
udržoval u vědomí stálosti jejich situace. Nakonec prý platilo, že pokud Radecký s někým 
jedná s přehnanou vyumělkovaností, značí to nepřízeň. Takže u určité části důstojníků zís-
kal Radecký pověst pokrytce.  
  Radecký své podřízené velitele nepravidelně a ze zálohy přepadal a zjišťoval, jaké jsou 
právě ve výcviku dosažené výsledky, a obvykle nařizoval mimořádná cvičení různého roz-
sahu přímo v terénu, který sám vybral. Vojáky všech stupňů tak přinutil poznat italský te-
rén, učili se v něm pohybovat, žít v narychlo budovaných leženích a tvrdě trénovaly pocho-
dy a to i na velkou vzdálenost. Když vznikl problém, nutil své podřízené hledat řešení na 
místě a výsledky takových rozhodnutí zevšeobecňoval v celé armádě. Učil své podřízené 
velitele manévrovat celými tělesy. Jeho armáda se měnila ve stmelenou kompaktní masu. 
Tomu pomohlo i to, že velitelé všech stupňů museli snášet útrapy se svými vojáky. Ale ne-
bylo to za cenu narušení hierarchie stavovských a velitelských rozdílů a byla vyžadována 
pevná a bezpodmínečná kázeň. Toto mimořádně kvalitní secvičení rot, praporů, pluků, sbo-
rů a armády v jednolitý celek, plně ukázalo svoji hodnotu ve válečných letech 1848 a 1849. 
  Není ale možno tvrdit, že by Radecký tyto metody sám vymyslel. To ne. Ale promyslel je a 
detailně a důsledně je uplatnil v postupech, které se co nejvíce přibližovaly skutečnému bo-
jovému nasazení. Tím se vyhnul potížím, které měly tehdejší armády, které se secvičovaly 
často až během pochodu do boje. Tím ale nebylo možno dosáhnout toho, aby všechny jed-
notky měly stejnou úroveň. Toto Italská armáda vyloučila. I nováček se okamžitě učil tomu, 
co znal jeho ostřílený spolubojovník vedle něj. Netrvalo dlouho a na výcvikové metody se k 
Radeckému jezdili dívat velitelé jiných formací z celého císařství a také ze zahraničí.  
  Zde se naplno projevilo jeho zvláštní vystupování před vojáky. Je to jeho nebývalá péče o 
ně. Ta mu brzy získala autoritu u důstojníků všech stupňů a náklonnost přerůstající ve vo-
jáckou lásku u prostých vojáků. Se svými muži vedl neformální rozhovory. Je dnes skoro 
neuvěřitelné, že dokázal se svými muži hovořit v 11 (slovy jedenácti) jazycích. Pokud si vo-
jáci na něco stýskali a zjistil, že je to oprávněná stížnost, okamžitě situaci řešil a zjednal ná-
pravu. Pro své muže se tak stal do konce jejich životů v boji nebo ve vojenské výslužbě „Ot-
cem Radeckým“.  
  Jeho důstojníci tak pochopili, co to znamená domluvit se plukovní řečí. Tedy velitelé pluků, 
praporů a rot museli zvládnout ten jazyk, kterým hovořila nadpoloviční většina pluku. A 
musel zvládnout alespoň pár vět v každém jazyku, kterými mluvili vojáci mimo tuto větši-
nu. Ale mimo cvičení jejich muži používali svoji rodnou řeč, zpívali své písně, a pokud umě-
li, psali i své dopisy po svém. Radecký byl chytrý a věděl, že právě národnostní pestrost ar-
mády je velkým problémem. Tím, že nikdy neumožnil nadřazenost některé národnosti nad 
ostatními a ctil národnostní zvyklosti svých vojáků, vytvořil z této babylonské směsi kom-
paktní, bojeschopný celek. Ale i toto se naučil kdysi dávno od svého mentora arcivévody 
Karla. Jen to vytáhl na vyšší úroveň a k tomuto respektu vedl i všechny své důstojníky. 
  Bohužel pro armádu Radecký už skoro jako sedmdesátiletý vážně onemocněl. Měl vážné 
průjmové nemocnění a trápil ho prudký kašel. Uzdravoval se pomalu a propadal zádumči-



 

vosti a jakoby ztrácel vojáckou jiskru. Když navíc zemřel císař František I. kterému sloužil 
43 let, očekával své uvolnění z funkce a penzionování, a to mu také nepřidalo. Ale zdá se, že 
nebyla rovnocenná náhrada. Dokonce v den své korunovace na českého krále jej nový císař 
Ferdinand Dobrotivý dne 7. září 1836 povýšil do hodnosti polního maršála. Toto povýšení 
rodilého Čecha se tak stalo symbolem a poctou pro všechny české šlechtice sloužící věrně 
trůnu a tím i říši. Ale na druhou stranu je na zvážení, proč na toto povýšení musel čekat to-
lik let. Jeho podíl na porážce Napoleonových armád by vedl k předpokladu, že pokud nebyl 
vyzdvižen ve funkci hned po nich, někomu musel vadit. Ale asi je pravda i to, že jemu to ne-
vadilo.  
 
  Zde je potřeba vložit pár slov o v pořadí čtvrtém císaři, kterému sloužil. Takže se do toho 
pustíme. Ferdinand I. Dobrotivý, též Ferdinand V., se narodil 19. dubna 1793 ve Vídni. 
Pocházel z Habsbursko - lotrinské dynastie. Byl to rakouský císař v letech 1835–1848, král 
uherský a poslední korunovaný český král. 
  Byl synem rakouského císaře a uherského a českého krále Františka I. a Marie Terezy Ne-
apolsko-Sicilské. Od narození trpěl epileptickými záchvaty, které byly způsobeny porodním 
traumatem. Do devíti let nezískal téměř žádné vzdělání. Přitom to byl talentovaný člověk. 
Dobře hrál na klavír a trubku, byl nadšený botanik a zajímal se o rozvoj techniky. Mluvil 
pěti jazyky, takže ho není možné označit za slabomyslného. 
  V roce 1830 byl Ferdinand v Bratislavě korunován jako Ferdinand V. na krále uherského a 
při korunovačním obřadu pronesl řeč v maďarštině. V roce 1835 se po smrti Františka I. 
stal rakouským císařem a 7. září 1836 se nechal korunovat na českého krále jako Ferdinand 
V. 18. září 1838 se nechal korunovat železnou korunou lombardských králů. Dne 12. února 
1831 se na dálku oženil s Marií Annou Karolínou Piou Savojskou a 27. února byl pár oddán 
už osobně ve Vídni, v kapli olomouckého biskupa Rudolfa. Marie Anna ovšem spíše než sku-
tečnou manželkou byla Ferdinandovou ošetřovatelkou. Manželé si byli oddaní, ale neměli 
žádné potomky. Historické prameny se ale shodují na skutečnosti, že tento pár byl šťastný.  
  Poslední korunovaná česká královna se narodila jako jedno z jednovaječných dvojčat dne 
19. září 1803 v Římě. v Palazzo Colonna jako dcera Viktora Emanuela I. a jeho manželky 
Marie Terezie, vnučky uherské a české královny Marie Terezie. Její dvojče se jmenovalo 
rovněž Marie Terezie a později se provdalo za parmského vévodu Karla II. Obě sestry po-
křtil papež Pius VII. Marie Anna byla po celý život velmi zbožná. Mládí prožila na Sardinii, 
kam uprchl královský dvůr před francouzskou armádou. Jak víme z medailonku jejího 
manžela, sňatek byl dvojitý. Roku 1835, po nástupu jejího manžela na pozici jeho otce, se 
stala rakouskou císařovnou. Dne 12. září 1836 byla v Praze korunována českou královnou. 
Stala se tak poslední korunovanou českou královnou. Po manželově abdikaci žili v Praze. 
Marie byla stále titulována jako císařovna. Zimy trávila s manželem na Pražském hradě, léta 
v Zákupech. Maria Anna Savojská zemřela dne 4. května 1884 Praze, pohřbena je vedle 
svého manžela v císařské kryptě ve Vídni. A nyní zpět k manželovi.  
  Ferdinand byl oblíbený panovník, ale to jen proto, že on sám prakticky nevládl. Díky jeho 
otci, který před svou smrtí de facto vložil vládu do rukou všemocného kancléře Metternicha 
a státní rady, které předsedal císařův strýc arcivévoda Ludvík, a jejímž členem byl právě 
Metternich a dalším členem český hrabě František Antonín Kolovrat. Tito dva členové zau-
jímali rozdílná politická stanoviska a navzájem si blokovali jakákoli politická rozhodnutí. 
To přineslo své, pro císaře krajně neblahé ovoce, tedy revoluci v roce 1848. Přízvisko „Dob-
rotivý“ si Ferdinand získal pro své laskavé a příjemné chování. 
  2. prosince 1848 byl proti své vůli odstaven od trůnu. V arcibiskupském paláci v Olomouci 
kde se před revolucí ukrýval, potom abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I. Zby-
tek života strávil Ferdinand se svou ženou Marií Annou v Praze. Pražané ho měli rádi, vídá-



 

vali ho na dnešní Národní třídě, kde na každodenních procházkách dával dětem cukrlata a 
chudým almužnu. Zemřel ve věku 82 let na Pražském hradě 29. července 1875. Svého mar-
šála tak přežil o 17 let. Tolik k císaři, ještě se o něm občas zmíním v dalších částech.  
  Jak šli roky a jeho armáda slábla, dočkal se i jeho vojenský kolos úbytku financí a stálého 
reptání důstojníků všech stupňů na mizerné platy. Klesla úroveň materiálního zabezpečení, 
i když pořád byla lepší než kdekoliv jinde v říši. Koneckonců jeho armáda obývala prospe-
rující oblasti. Ale přes tyto nedostatky si udržela vynikající vycvičenost a kázeň. Radecký 
navíc od roku 1845 tušil, že se blíží velké potíže a nechal své zákopníky opravovat a zdoko-
nalovat opevnění pevnostního čtyřúhelníku, tedy pevností Verona, Mantova, Perschiera a 
Legnano. Jak to bylo prozíravé, ukázala blízká budoucnost.  
  26. března 1847 Radecký poznamenal na poradě svého štábu, klid v severní Itálii je jen 
iluzí. Byla neúroda, hlad radikalizoval velké skupiny obyvatel. Tuto náladu využili různí ra-
dikálové, kteří v konečném důsledku chtěli vytvořit jednotný italský stát a ten zbavit ja-
kýchkoliv monarchistických vlivů. Cílem bylo z Itálie vypudit Habsburky a moc v novém 
státě předat knížatům, kterým by předsedal papež. Měl to být nový papež Pius IX. Ten se 
začal paktovat s liberály a považoval se možného sjednotitele Itálie. Radecký nevěřil vlast-
ním očím a uším. Papež koketuje s liberály a myslí si, že je obrátí na konzervativní postoje.  
  Když v Papežském státě došlo k nepokojům, Radecký nabídl vojenskou pomoc. Byl roz-
hořčeně odmítnut, a když chtěl uplatnit své pravomoce a zasáhnout na základě svého roz-
hodnutí, papež protestoval tak halasně, že mu nabídla pomoc Anglie a Francie a celá Itálie 
papeže provolávala králem osvoboditelem. Směr papežovi politické orientace se však zá-
sadně změnil po děsivých zkušenostech z roku 1848, kdy byl přímo na schodech Cancelle-
rie zavražděn jeho první ministerský předseda a on sám musel uprchnout do Gaety, aby si 
zachránil před rozlíceným davem holý život. Po těchto zkušenost zatrpkl vůči novotám 
moderní doby a svou politiku po zbytek svého dlouhého pontifikátu vedl jako vyhraněně 
konzervativní. Celou tuto dobu se marně snažil obrátit kormidlo dějin zpět k minulosti se 
starými osvědčenými pravidly. Ale toto byl pořád jen politický folklór.  
  Nosný problém bylo království Sardinsko-Piemontské a jeho král Karel Albert. Král v 
Turíně byl spojen s císařem ve Vídni formální aliancí. Karel Albert byl jako mladík karboná-
řem, ale sám se, no řekněme napravil. V roce 1845 vyhlásil, že svůj život, život svých dětí, 
poklady a své vojsko podřídí italské věci. Jeho království mělo ukázat cestu. Zavedl liberální 
reformy. Stal se velmi oblíbeným. Piemontský vzor, ale bylo možno naplnit pouze silou 
zbraní. Karel Albert tak na sebe vzal podobu štítu Itálie a začal mohutně překotně zbrojit. 
Do jara 1848 připravil k boji více než 50 000 mužů a 90 děl. 
  Radecký rychle pochopil, že všemu co přijde, bude 
muset čelit sám se svými vojáky. Neapolsko- sicilský 
král byl silný řečmi ale slabý prostředky. Ve Florencii 
Leopold II., šel cestou ústupků a prohlásil, že je napřed 
italským knížetem a až potom Habsburkem. V listopadu 
1948 uzavřel Piemont, Církevní stát a Toskánsko celní 
unii. Švýcarsko, které bylo rezistencí přímo nasáklé, by-
lo nutno pečlivě střežit. Radecký nakonec zjistil, že je 
obklíčen ze tří stran, byť se ještě nedal nadchod jediný 
nepřátelský voják. V samotném Miláně byly přerušeny 
všechny společenské styky mezi Italskou honorací a Ra-
kušany.  
 
  Radeckého hlavní protivník v dvouletém konfliktu, pie-
montsko-sardinský král Karel Albert 



 

  Radecký se nebál reforem, pokroku a ani liberalismu. Bál se, když toto vše bylo podloženo 
národními tendencemi. Rakousko bylo mnohonárodní stát a nacionalismus by ho zcela jistě 
jako stát zničil. A tak tento muž, který nesnášel Metternicha, se s ním začal myšlenkově zto-
tožňovat. Ne úplně a ne ve všem, ale jeho věk a mnohaleté návyky mu bránili myslet jinak, 
než myslel. Když poznal, že revoluční dění nelze zastavit, zdálo se, že je na vše sám. V Milá-
ně místní správa nečinila nic. Vídeň vytrvale ignorovala jeho žádosti o posily. Jeho hlášením 
o piemontské hrozbě nikdo nevěřil, pořád musel dokazovat, že si nevymýšlí ani nepanikaří. 
A tak se začal pomalu, ale jistě chystat k odchodu. Byl stár 82 let a začínal mít všech těch 
žabomyšáren dost.  
  Jenže, byl to také statečný, loajální voják. Věrný Rakousku, císaři ale i vojákům, které tak 
dlouho poznával, cvičil a připravoval na možný boj. Nakonec se vzchopil. Věděl totiž, že po-
kud Rakousko ztratí své provincie v Itálii, může ztratit další rozsáhlá území a mohlo by jít o 
smrtelnou ranou monarchii. Vicekráli řekl, cituji:  
„Císaři, pánu svému, přísahal jsem boj s nepřáteli, hájení trůnu a práv jeho a přísaze této do 
posledního dechu věren zůstanu. Krev, jež téci bude, opláču, ale proleji ji. Potomstvu zůstavuji, 
aby mě soudilo“.  
  Jeho neochvějné odhodlání, které těchto slov přímo prýštilo, bylo pro otřesenou říši novou 
krví do žil. Ohrožení Rakušané v Itálii okřáli a Vídeň se konečně rozhoupala k vyslání posil. 
Tato zpráva měla na Radeckého mimořádný vliv. Radecký podle zpráv svých lidí najednou 
omládl. Jeho postav se vzpřímila, ramena narovnala a z očí mu začal zářit zápal a odhodlání. 
Najednou byl zpátky v té nejlepší formě, plný důvěry, odvahy a odhodlání.  
 
 

Kapitola pátá: 
první krok cesty k nesmrtelnosti - ústupová fáze první války v Itálii 

 
  V březnu 1848 došlo k nepokojům ve Vídni, které donutily císaře k příslibu konstituce. 
Když tyto zprávy došly do Lombardie a Benátek, vedly k názoru, že Rakousko je nyní slabé 
a je pravý čas se zbavit jeho nadvlády. Na hranicích se shromažďovaly jednotky piemontské 
armády, přicházeli dobrovolníci ze všech italských států. Navíc v samotné Lombardii a Be-
nátkách panovalo napětí a bylo jasné, že je možné úplně vše. Dne 17. března odjel rakouský 
místodržitel arcivévoda Rainer z Milána do Vídně na pra-
videlný raport. Tak se stalo, že odpovědnost za zachování 
klidu v severoitalských provinciích padla na hlavu starého 
pána, velitele Italské armády polního maršálka Radecké-
ho. Nebyla to jednoduchá úloha. Byl to profesionál a věděl, 
že celá říše se otřásá revoluční vlnou. V případě rozsáh-
lých bojů mohl jen těžko počítat s posilami. Radecký měl k 
dispozici armádu, která čítala cca 75 000 vojáků, ale vel-
kou část – až jednu třetinu – tvořili vojáci takzvaně místní, 
kterým bylo těžké věřit. Jádro rakouských sil tvořily dva 
armádní sbory: 
1. armádní sbor byl rozmístněn po celé Lombardii a 
hlavní stan měl v Miláně. Jeho velitelem byl polní pod-
maršálek Evžen hrabě Vratislav z Mitrovic a Netoličky.  
  Tento muž byl jedním z mnoha příslušníků starého čes-
kého starého vladyckého rodu, který později povýšil do 
hraběcího stavu. Svůj původ odvozovali od českého krále 
Vratislava II. Několik set let tento rod sloužil trůnu jako 



 

diplomaté, kancléři a vojáci. Evžen se narodil v Dolním Bousově, dne 8. července 1786. jeho 
dlouhý bojový život byl nakonec zakončen v roce 1876, kdy zemřel jako polní maršál ve 
Vídni. Jeho šlechtický rod prošel mnoha osudími a Ze všech větví a odnoží do současnosti 
přežila pouze dírnská odnož, která žije právě v Dírné a odnož na Novém Zélandu. Podle his-
torika Martina Bubna měli bratři Arnošt Zikmund a Maxmilián Josef v roce 1948 losovat o 
to, kdo zůstane v Čechách a kdo emigruje. Arnošt Zikmund odešel na Nový Zéland. Maxmi-
lián Josef stojí v čele rodiny, zůstal ve vlasti, má dvě dcery a jednoho syna. 
 
2. armádní sbor byl pod velením polního podmaršálka 
Konstantina svobodného pána d´Aspra von Hoobreuk 
v Benátsku, s hlavním stanem v Padově. Také tento člo-
věk stojí za pár slov.  
  Zkušený a velmi schopný voják Konstantin svobodný 
pán d´Aspre von Hoobreuk se narodil v tradiční vojenské 
rodině d´Asprů 18. prosince 1789. Už v 17 letech vstoupil 
jako praporečník do armády. Do války s Francií zasáhl v 
roce 1809 jako poručík u pluku tyrolských myslivců. Ná-
sledně jako nadporučík sloužil u 5. armádního sboru arci-
vévody Ludvíka. Byl úspěšný a byl povýšen na kapitán-
poručíka u pěšího pluku č. 18. Jako kapitán musel do vál-
ky proti Rusku v roce 1812. Jeho schopnosti vynikly, když 
jako kapitán se 4. mysliveckým praporem a později s 8. 
mysliveckým praporem sloužil a bojoval pod generálem 
Nugentem v Itálii. Zvláště se vyznamenal, když 16. května 
1815 jako major provedl přepad neapolského vojska u 
Mignana. Italům velel generál MacDonald. Jeho čin byl 
oceněn rytířským stupněm Řádu Marie Terezie.  
  V roce 1833 byl povýšen na generálmajora a dva roky 
sloužil v Čechách a potom 5 let v Tyrolsku. V roce 1840 byl přeložen do Itálie a převzal zde 
citovaný 2. armádní sbor pod Radeckým už jako podmaršálek. Jeho vedení boje v obou ko-
lech války v Itálii bylo skvělé a vždy se vyznačovalo nápadem, houževnatostí a vytrvalostí. 
Byl povýšen do hodnosti polního zbrojmistra. Jeho sbor jím osobně řízený 23. března 1849 
sám dokázal pět hodin zadržovat frontální útok piemontské přesily a to umožnilo rozjet 
Radeckého plán, který zajistil vítězství v bitvě a tím i v celé válce. Už jako velitel 4. sboru 
zemřel po kratičké nemoci 24. května 1850. 
 
  Ráno 18. března bylo dáno obyvatelům Milána na vědomí, že je zde příslib císaře Ferdi-
nanda I. k zavedení konstituce. Jenže nedlouho předtím sem dorazily zprávy o nepokojích 
ve Vídni. Jestli měl být zachován klid, bylo jasné, že bude třeba razantní zákrok. Bylo už 
skoro pozdě. Kolem deváté hodiny ranní došlo k prvním srocením. Radecký měl svázané 
ruce, protože místopředseda vládního úřadu hrabě O´Donnel jej požádal, aby se neuchylo-
val k nasazení vojska, dokud ho o to on sám nepožádá. Takže Radecký nechal posílit hlídky 
a hlavní masu vojsk stáhl do ubikací. O hodinu později ale bylo jasné, že je zle - objevily se 
první barikády, které bránily pohybu pěchotě a jízdu zastavily úplně. Dav řízený milánským 
purkmistrem Gabrio hrabětem Casatim obsadil vládní budovu a zajal rakouské úředníky. 
Casati sám nakonec udělal velkou kariéru. Byl prezidentem Rady království Sardinie od 27. 
července do 15. srpna 1848. Po pěti letech, 20. října 1853, byl jmenován členem Senátu krá-
lovství Sardinie. Po získání nezávislosti původních rakouských držav v severní Itálii se stal 



 

předsedou senátu Italského království. Byl také ministr školství, a tvůrcem reformy ital-
ského práva.  
  To už byl podporován válečnou radou pod vedením Carla Catanea. Cataneo byl zajímavou 
osobností, byl to filozof a velký vlastenec. Myšlence nezávislosti italského národa věnoval 
celý život, spolupracoval s Garibaldim a je autorem mnoha knih o italské revoluci v letech 
1848 až 1849. 
  Rozhodnutí Radeckého zasáhnout bylo logické. Odjel se svým generálním pobočníkem 
polním podmaršálkem Schoenhalsem a štábem do milánské pevnosti a nechal vyhlásit po-
plach. Léta tvrdého výcviku se projevila v plném půvabu. Ve dvě hodiny odpoledne, kdy si 
vzbouřenci mysleli, že vyhrávají, objevily se v ulicích pochodující jednotky směřující k ur-
čeným místům. Ve velkém městě jako bylo v té době Miláno, nebylo možno, aby se posádka 
zabývala likvidací jednotlivých barikád ve spleti uliček. To by brzy vykrvácela. Hlavně bylo 
potřeba zajistit ostrahu hradeb, bran a hlavních úředních budov a efektivní spojení mezi 
jednotkami.  
 
  Boje na barikádách v Miláně, 
1848 
 
  Úkol hájit hradby připadl v 
jejich severní části na gene-
rálmajora Wohlgemutha. Na-
víc měl za úkol obsadit úřední 
budovy, které přiléhaly k 
hradbám, nebo byly v jejich 
blízkosti. Úkol jeho muži ra-
zantně splnili a povstalci se 
pakovali i z dříve obsazené 
vládní budovy. Západní a jižní 
část hradeb bránil generálma-
jor Clam-Gallas. Nejobtížnější 
úlohu uhájit střed města s 
dómským náměstím a palácem místodržitele dostal generálmajor Rath. Záložní vojsko si 
nechal pod svým velením Radecký, který zůstal v pevnosti. Energický zásah armády poně-
kud uklidnil situaci, avšak kolem třetí odpoledne byly pouliční boje obnoveny s ještě větší 
intensitou. Casati se cítil pevný v kraflecích a obrátil se na Radeckého s požadavkem, aby 
mu byla podřízena milánská policie. To Radeckého vytočilo a dal pokyn obsadit radnici, kde 
se nalézali vůdcové povstání. Akci provedl plukovník Doell s čtyřmi setninami pěšího pluku 
číslo 21. První útok ze dvou směrů se nezdařil a také brána držela. Ale přisunuté těžké dělo 
pomohlo a po krátkém boji bylo zajato asi 250 vzbouřenců, Casati ale zmizel. 
  V bojích s povstalci 18. března armáda obstála, ale bylo jasné, že vývoj situace je nejasný, 
což byl krajně neblahý výhled do budoucnosti. Nebylo jasné, zda se podaří do města dostat 
včas nějaké posily, bez kterých nebyla možná úplná eliminace povstání. Navíc přišly zprávy 
z hranic, které hlásily soustřeďování armád italských států v jejich blízkosti a další zprávy 
hovořily o nepokojích po celé Lombardii a Benátkách. 19. března ráno boje začaly znovu. 
Miláňané budovali další barikády. Předání byť jen jediného rozkazu se stalo dobrodružným 
a krajně nebezpečným úkolem. Spojení jednotlivých částí posádky bylo téměř nemožné. Ale 
přesto při celodenních bojích armáda obstála a zůstala ve svých pozicích. Ale Radecký si 
uvědomil, že to nevydrží věčně. Nechat na vzbouřené město střílet z děl milánské pevnosti 
by možná pomohlo, ale maršál odmítl krásné město obrátit v trosky. Proto se Radecký v 



 

noci z 19. na 20. března rozhodl stáhnout všechny jednotky ze středu města a nechat obsa-
zené jen hradby a budovy, které byly přímo u nich. Když povstalci zjistili ráno 20. března, 
že generálmajor Rath vyklidil střed města, narostla jim křídla. Nad městem začal vlát troj-
barevný prapor, byla ustavena prozatímní vláda nezávislé Lombardie a vyhlášena mobili-
zace všech mužů mezi dvaceti a šedesáti lety k boji proti Rakousku. A to už bylo vážné. 
  Radecký se napřed rozhodl povolat do Milána další části 1. armádního sboru, ale na ven-
kově byla již taková situace, že všichni kurýři s rozkazy byli pochytáni a zajati - spojení s 
dalšími částmi armády bylo v troskách. Jen s Magentou, kde byla brigáda generálmajora 
Maurera a se Saronnem, kde byl se svou brigádou generálmajor Strasold se spojení podaři-
lo udržet. Dostali rozkaz doručený 22. března k pochodu na Miláno. Večeru byly obě brigá-
dy na místě a bojující posádka tak byla posílena, ale Radecký v té době již změnil plány a 
rozhodl se Milán opustit. Odmítl nechat zabíjet své vojáky vzteklými civilisty a dezertéry a 
sám nechtěl město zničit. Rozkaz vydal večer 22. března a v noci pak byl Milán vyklizen. 
Předvoj vedla brigáda generálmajora Gyulaie a v zadním voji šly brigády generálmajorů 
Wohlgemutha a Clam-Gallase. Ztráty, která utrpěla rakouská armáda v Miláně, nebyly vel-
ké. Padlo 176 vojáků a 5 důstojníků. Dalších 11 důstojníků a 230 vojáků bylo raněno a 180 
vojáků bylo vedeno, jako pohřešovaní. Povstalci měli 424 padlých, 600 raněných a 300 za-
jatých.  
  Po vyklizení Milána chtěl maršálek soustředit jednotky 1. armádního sboru na Addě a za-
jistit si spojení s pevnostmi Veronou, Peschierou a Mantovou. Následně se chtěl pokusit o 
návrat do Milána. Než to mohl realizovat, situace se prudce zhoršila. Již 22. března došlo k 
rozsáhlým nepokojům v Benátkách, které vyvrcholili přechodem části rakouských námoř-
níků na stranu vzbouřenců a ústupem rakouské posádky. To bylo hodně zlé. Horší potom 
bylo, že města Udine, Treviso a Vicenzu zachvátila vzpoura. A nejhorší byla skutečnost, že 
piemontská armáda se shromažďovala na hraniční řece Ticino a bylo jasné, že co nevidět 
vstoupí do Lombardie. Bojové odhodlání italských vzbouřenců v Lombardii a Benátsku do-
sahovalo vrcholu a zanedlouho vlála rakouská vlajka jen nad několika městy severní Itálie. 
Ustupující rakouská armáda zažila i humornou vložku. 23. března narazila na odpor malič-
kého městečka Melegnano. Jeho pyšní obyvatelé žádali, aniž by znaly skutečnou vojenskou 
situaci, aby Radecký složil zbraně a vzdal se.  
  Bylo evidentní, že zveličený nezdar Rakušanů podnítil k odporu i posledního Itala. Pár ran 
z děl a bylo vymalováno. Armáda se díky tomu mohla v Melagnanu rozložit a odpočinout si 
před dalším pochodem k Lodi na Addě. Při dalším pochodu se již žádné město ustupující 
armádě na odpor nestavělo.  
  25. března byl nastoupen další pochod, stalo se očekávané. Toho dne překročila piemont-
ská armáda Ticino a král Karel Albert vyzval obyvatelstvo Itálie k boji proti Rakousku. Od 
Ticina byl do Milána jeden denní pochod a se silami, které měl Radecký k dispozici, nebylo 
vůbec možné obsadit vzbouřený Milán a ještě jej bránit před piemontskými. Ofenzivu mu-
sela nahradit strategická defenzíva trvající tak dlouho, dokud nepřijdou z rakouského vni-
trozemí posily. Bylo nutno ustoupit až ke čtyřúhelníku pevností Peschiera, Mantova, Leg-
nano a Verona. Opřen o tyto pevnosti hodlal odrážet útoky protivníků a po příchodu posil 
odtud bylo možno přejít do ofenzivy.  
  Ještě to netušil, ale to čemu měl čelit, bylo hodně zlé. Intervenční armády, ke kterým při-
spěly vedle Pienmontu i další italské státy, čítaly téměř 100 000 vojáků. Jádro byla pravi-
delná piemontská armáda v počtu 45 000 vojáků A k ní se přidalo mnoho dalších kontin-
gentů:  
- dobrovolníci z Lombardie 5 000 vojáků, 
- toskánské vojsko 5 000 vojáků, 
- malé parmské vojsko s 1 500 vojáky, 



 

- modenské vojsko 2 500 vojáků, 
- papežské vojsko v síle 15 000 vojáků, 
- neapolské vojsko 2 000 vojáků a dobrovolníci a nakonec  
- z Benátska přišli 2 000 vojáků. 
  Už 26. března se tyto pestré síly objevili u Milána a byly zde nadšeně vítány.  
  Dobrá zpráva byla, že město Loda i přechody přes řeku Addu byly stále v rukou vojáků, 
arcivévody Arnošta. Díky tomu bylo možno pokračovat přes Cremonu a Manebrio. Jenže 
dalším problémem bylo udržení klidu ve městech, ke kterým Rakušané ustupovali. Proto 
Radecký poslal z Manebria 7 000 vojáků včetně 18 děl pod velením generálmajora Wohl-
gemutha k posílení posádky v Peschieře. Veronu, která měla v té době 52 000 obyvatel na-
pjatých k prasknutí, uklidnil rázným, ale nekrvavým zásahem podmaršálek d´Aspre, který 
tam přitáhl z Padovy s 16 000 vojáky od svého 2. armádního sboru. Dne 1. dubna odjel Ra-
decký do Verony. Nařídil, aby se podmaršálek Vratislav s 1. armádním sborem stáhl za řeku 
Minicio, a pokusit se hájit tuto přírodní obrannou linii. Jak to bude těžké, ukázala blízká bu-
doucnost. 
  K prvním dubnovým dnům měl Radecký k dispozici mezi řekou Minicio a městem Vero-
nou pro službu v poli asi 28 000 vojáků 1. a 2. armádního sboru. Dalších 20 000 vojáků bylo 
v pevnostech Peschieře, Veroně, Legnanu a Mantově a 3 000 vojáků v jižním Tyrolsku, kde 
zajišťovali spojení s dalšími provinciemi říše, odkud měla přijít posila. Bohužel i v Tyrolsku 
začalo nepokoje. Jejich nebezpečnost byla hlavně v tom, že ztrátou pozic v této provincii by 
byla rakouská armáda odříznuta od metropole. Radecký vyhodnotil situaci, 7. dubna nechal 
potlačit nepokoje v Tridentu a tím situaci zachránil. Další dobrá zpráva byla ta, že v Tyrol-
sku začaly být formovány dobrovolnické setniny zemských střelců, celkem jich bylo 60, 
které následně z Radeckého rozkazu převzaly, spolu s místními silami obranu celého úze-
mí. 
  Piemonťané obsadili Miláno a postupovali pomalu dál. Teprve 3. dubna došel jejich hlavní 
stan do Cremony, kde se král Karel Albert rozhodl o útoku na Mantovu. K tomu účelu po-
stoupil generálporučík Bava se svým sborem k San Martinu del Argine, obsadil přechody 
přes řeku Oglio a hlídky umístnil i za řeku do obce Macaria. Tehdy došlo k události, která v 
budoucnosti přerostla svůj skutečný význam. Rakouský velitel Mantovy chtěl zjistit, v ja-
kém postavení jsou nepřátelé na Ogliu, aby tomu mohl přizpůsobit svůj další postup. V této 
souvislosti je třeba poznamenat, že v té době již stály všechny jednotky rakouského 1. ar-
mádního sboru za Miniciem, kam ustoupily 4. dubna. Poslal proto plukovníka Benedeka v 
noci z 5. na 6. dubna k průzkumu nepřátelských postavení. Ráno před svítáním tak došlo u 
Macarie ke vzrušení. Strhla se prudká přestřelka, která mezi piemontskými vyvolala velký 
chaos. Hlavní panika vypukla, když se mezi domy začali proplétat ostří rakouští myslivci. 
Benedek sice protivníka překvapil, ale nechtěl štěstí dráždit moc dlouho. Po získání pár za-
jatců ustoupil zpět. Měl dva raněné vojáky a jednoho důstojníka. Tento kousek nemohl 
změnit nejbližší dění ale Karel Albert pochopil, že ti Rakušané se asi jen tak nedají.  
  8. a 9. dubna přistoupila piemontská armáda k útoku na přechody přes Minicio, které hájil 
Vratislavův 1. sbor. 8. dubna ráno dorazilo 10 000 piemontských vojáků k obci Goito, kde 
místní most přes řeku bránila jedna setnina pluku císařských myslivců setníka Kneziče z 
brigády generálmajora Wohlgemutha, která přesnou střelbou odrazila několik útoků na 
Goito. Když ale Piemonťané nasadili šestnáct děl, myslivci museli boj vzdát a stáhnout se za 
řeku. 
 
 



 

  Bohužel k ústupu došlo v okamžiku, kdy Piemonťané přešli do dalšího útoku. Jedním z 
prvních zabitých setník Knezič, který setrval u své jednotky, přestože byl na začátku boje 
těžce raněn do pravé ruky. Bez velení zmatek rostl. Jakmile se poslední myslivci přepravili 
na levý břeh řeky, objevili se 
na mostě piemontští ostro-
střelci. Připravené nálože k 
destrukci mostu nevybuchly. 
Možnost, že by most získal 
nepřítel, zaváněla katastro-
fou. Tehdy se sebeobětoval 
jeden z rakouských dělostřel-
ců, který doutnajícím luntem 
zapálil přímo jednu z náloží. 
Část mostu tak vyletěla do 
povětří a oběť toho kanonýra 
zajistila potřebný čas pro 
ústup brigády k hlavním silám 
sboru. Snad se svatá Barbora, 
patronka tohoto vojenského 
cechu postarala o jeho duši.                        
                             Bitva u Goita 
 
  Tyto a další lokální srážky ukázaly nemožnost hájení linie na Miniciu a nutnost stáhnout 
jednotky k Veroně. Piemonťané měli v rukou přechody přes řeku u Goita, Pozzola a Mon-
zambana, Ale opět se zastavili a další den odpočívali. Znamenalo to, že 1. armádní sbor se 
mohl bez odporu stáhnout k Veroně, kterou se Radecký rozhodl bránit až do příchodu posil 
z vnitrozemí. Dále se rozhodl posílit posádku v Peschieře o dvě setniny a nechal do pevnos-
ti poslat zásoby na celý měsíc. Potřeboval, aby pevnost vydržela piemontské obležení, které 
bylo jisté, jakmile Piemonťané překročí Minicio. Stejně tak se k obraně připravovala Man-
tova a Legnano. Tato tři města byla společně s Veronou poslední, kde se ještě zachovávala 
rakouská moc. Je pravda, že v tomto momentu to pro Rakušany v Itálii vypadalo na ručník 
do ringu.  
  A stalo se. Peschiera, kde posádce velel generálmajor Rath, byla oblehnuta a statečně bo-
jovala. Radecký hledal cestu jak jí pomoci, ale musel myslet i na Tyrolsko a o spojení s ním. 
Proto přikázal, aby generálmajor Wohlgemuth zaujal posici u Pastregna. Stalo se a už 28. 
dubna byla jeho brigáda v ohni boje. Boj nepřinesl rozhodnutí, ale Piemonťané měli příliš 
velkou převahu. Radecký proto na pomoc poslal další dvě brigády generálmajorů arcivévo-
dy Sigmunda a Viléma Taxise. Velením celého seskupení pověřil podmaršálka Wochera. 29. 
dubna dopoledne se rozhořel boj mezi Pastregnem a Santa-Giustinou, ve kterém Rakušané 
dobyli kopec Monte Romaldo, ale po dvou hodinách piemontských protiútoků jej museli 
zase opustit a ustoupit do počátečních pozic. Přece jen 4 000 rakouských vojáků se nemoh-
lo prosadit proti 14 000 Piemonťanů. Další den byly boje obnoveny. Podmaršálek Wocher 
spojil Wohlgemuthovu brigádu s brigádou arcivévody Sigmunda a čekal na další rezervy, 
které šly od Adiže. Odpoledne však bylo už jasno. Wocher musel dát rozkaz k ústupu do 
údolí Adiže a přes most u Pontona, který Rakušané odstřelili potom, co jej se vší výzbrojí 
přešli. 



 

  Bitva u Pastrenga vybojova-
ná ve dnech 28. až 29. dubna 
1848 
 
  Radecký nyní rezignoval na 
ofenzivní akce a rakouská 
armáda se v oblasti Verony 
soustředila na obranu. Bylo 
potřeba vydržet, než budou 
zformovány a přisunuty re-
zervy. Tento úkol připadl 
zemskému vojenskému veli-
teli ve Vnitrorakousku pol-
nímu zbrojmistrovi Nugento-
vi. A cesta k Veroně vedla 
přes vzbouřené Benátsko, 

kde už operovala papežská armáda. Bylo to zlé - Piemontská armáda obléhá Peschieru, blo-
kuje Mantovu a připravuje další pochod k Veroně, kde se Radecký intenzivně opevňuje.  
  Verona tehdy byla jedno z největších italských měst. Rozkládá se na řece Adiži, která dělí 
město na dvě třemi mosty spojené nestejné části. Na pravém břehu Adiže se nedaleko Ve-
rony vypíná dlouhý svah, jehož krajní body přiléhají k řece a tvoří tak vlastně přirozenou 
obrannou linii proti útočníkům od západu, na které se rozkládají obce Chievo, San Massimo, 
Santa Lucia, Tomba a Tombetta. Tyto obce nechal Radecký obsadit armádou, opevnit valy a 
ve zdech domů byly prolomeny otvory pro děla. Předsunutá linie rakouské armády tvořila 
jakýsi půlkruh před samotnou armádou. Pravou stranu obranného postavení tvořili brigá-
dy 2. armádního sboru polního podmaršálka Konstantina d´Aspre. Levou část postavení 
tvořil 1. armádní sbor polního podmaršálka Vratislava. Dohromady se zde k boji hotovilo 
18 praporů pěchoty, 16 eskadron jízdy a 54 děl, tedy jen necelých 17 000 vojáků.  
  Piemontská armáda došla k Veroně ráno 6. května, kolem šesté hodiny. Její celkový počet 
představoval 50 000 vojáků a 66 děl a Karel Albert očekával snadné vítězství. Veroňané 
ožili a čekali rakouskou porážku. No přesněji řečeno nemohli se jí dočkat. Tentokrát byl 
Radecký nekompromisní - pohrozil městu, že v případě sebemenších nepokojů použije 
všechny prostředky a aby udržel pořádek, klidně Veronu zničí.  
  Kopalovi myslivci v boji o hřbitov u Santa Lucie 

  7. května ráno zahájily pie-
montské jednotky útok a je-
jich předvoje poměrně snad-
no zahnaly rakouské předsu-
nuté stráže. Následně se do 
bojové sestavy rozvinuly pi-
emontské brigády hlavních sil 
a tři zaútočily na rakouská 
postavení v Santa Lucii. Neu-
spěly. Neuvěřitelná obrana 
dvou setnin 10. praporu pol-
ních myslivců, kterým velel 
na hřbitově u Santa Lucie 
setník Brand. Tento mysli-
vecký prapor, kterému velel 



 

podplukovník Karel Kopal, rodák ze Ctidružic nedaleko Znojma. Prapor byl doplňován z 
Dolních Rakous a jižní Moravy. Prapor bojoval dobře a dobře jej podporovala i tři děla z po-
stavení vedle hřbitova.  
  Kolem poledne nasadili Piemonťané na tomto směru další dvě pěší brigády. To už bylo 
hodně a Kopalovi myslivci se ze hřbitova stáhli. Ústup ale odkryl pravý bok brigády gene-
rálmajora Clam-Gallase, která musela narychlo ustoupit. Protivník ale zaváhal a ustupující 
jednotky nepronásledovali. Rakušané se díky tomu mohli stáhnout do další obranné pozice. 
Mezitím zaútočila piemontská divize plnou silou také na pravou stranu rakouského posta-
vení mezi obcemi Croce Bianca a San Massimo. Jenže těžká palba děl baterie brigády Bedři-
cha Liechtensteina útočící divizi zastavila.  
  Celá italská bojová sestava zakolísala a některých částí se zmocnila panika. To vedlo ke 
kvapnému ústupu, který se měnil v útěk. Rakušané poražené nekompromisně pronásledo-
vali a zabránili protivníkovi znovu zformovat řady. Ale ve chvíli, kdy byla vyklizena Santa 
Lucia, dostal se 2. armádní sbor přes celkový úspěšný průběh boje do potíží. Byl ohrožen 
levý bok brigády bojující v San Massimu. Vyslané posily tento problém nemohly vyřešit tr-
vale. K tomu bylo třeba dobýt Santa Lucii zpátky, jak si uvědomovali jak velitel 1. sboru 
Vratislav, tak Radecký, který Vratislavova posílil a nařídil zahájit útok.  
  O Santa Lucii rozpoutal rozhořčený boj. Dva rakouské útoky byly odraženy a při druhém 
byl na rakouské straně těžce zraněn generálmajor Salis, který později svým zraněním pod-
lehl. Navečer vyklidila piemontská armáda obec sama, aniž by vyčkala třetího útoku. Po 
ztrátě Santa Lucie přerušil Karel Albert boj a ustoupil z bojiště se ztrátou 94 vojáků a 4 dů-
stojníků mrtvých, 13 důstojníků a 650 vojáků raněných a 200 zajatých. 
  Rakušané tento den ztratili 7 důstojníků a 65 vojáků mrtvých – mezi nimi i jeden generál, 
sedm důstojníků a 182 vojáků bylo raněných. Celkově 85 vojáků se pohřešovalo. Mezi zra-
něnými rakouskými důstojníky byl i plukovník Pottornay od 52. pěšího pluku, kterému dě-
lová koule utrhla ruku. Hlášení o svém vyřazení z boje tato tvrdá nátura podala maršálovi 
osobně. Tato bitva bývá Rakušany často zmiňována jako klíčový mezník ve vývoji váleč-
ných operací. Je to asi přání silnější skutečnosti. Byla to sice první větší bitva, kterou ra-
kouská armáda beze sporů vyhrála, ale stále nebyla schopná ofenzivních akcí a opět mohla 
pouze a jen čekat na další piemontský útok. Radecký to věděl a své plány tomu podřídil. 
Nařídil, aby bylo zesíleno opevnění obcí před Veronou. Tento úkol převzal především nově 
jmenovaný náčelník Radeckého štábu polní podmaršálek Hess, který přibyl k armádě 13. 
května, neboť si ho Radecký pro tuto funkci vyžádal. Znamenalo to, že byly znovu obnoveny 
v boji pobořené valy a vybudovány nové opevněné baterie. Radecký pak jednotlivé části 
opevnění pojmenoval po těch, kteří se v bitvě svedené s Italy 6. května zvlášť vyznamenali. 
  Střetnutí u Santa Lucie Karel Alberta rozhodilo natolik, že na nějaký čas ztratil zájem o 
útočné operace. Ustoupil k Peschieře a zaujal obranné postavení na linii Villafranca-Rivoli. 
Je zvláštní, že jediný a ještě ne zvláště velký nezdar dokázal změnit útočnou strategii Italů. 
Ti se nyní soustředili na obléhání Peschiery, které bylo tak úporné, že palbu obléhacích děl 
bylo možno slyšet i ve Veroně a Radecký nemohl prozatím udělat pro vyproštění této pev-
nosti vůbec nic. Bylo mu to líto, ale měl svázané ruce. Doufal, že bojující posádka vydrží co 
nejdéle. Každý den kdy vázala hlavní síly protivníka, byly pro rakouskou budoucnost v Itálii 
nadějí. Rakouští autoři s oblibou říkají, že ani v této velice komplikované situaci nepomyslel 
Radecký na možnost nezdaru. Dokonce i po vyklizení Milána si prý zachovával pevnou se-
bedůvěru. Věřil bych, že to je pravda. Radecký skutečně věřil, že nakonec vyhraje on a od-
bojníci budou poraženi. Jeho osobní korespondence s dcerou občas vyznívá tak, že i on měl 
své pochybnosti, ale v boji to na něm nikdo nepoznal.  
  Aby to Radecký neměl jednoduché, u jeho armády se nacházel nejstarší syn arcivévody 
Františka Karla, tehdy osmnáctiletý arcivévoda František Josef, se kterým se počítalo jako s 



 

následníkem trůnu. Do Itálie přijel 29. dubna s dopisem své matky arcivévodkyně Sophie 
pro Radeckého a svým pobočníkem majorem Alexanderem Mensdorfem. Radecký ho uvítal 
asi s malým nadšením – navrhl mu, aby se vrátil do klidnějších Tyrol. Následník trůnu to 
kategoricky odmítl a na bedra starého pána přibyla další starost. František Josef se osobně 
účastnil 6. května bitvy u Santa Lucie a podle pozdějšího vylíčení podmaršálka Schoenhalse 
byl velmi statečný, když zůstal pevně stát i v nejdivočejší nepřátelské palbě. Byla to spíše 
bláznivá nerozvážnost, ale tehdy svým chováním získal velký obdiv a následně úctu mezi 
prostými vojáky.  
  František Josef informoval o svém působení pravidelně svoji matku arcivévodkyni Sophii 
v dopisech, a prosil ji, aby jej neodvolávala zpět do Vídně. Nakonec se však od armády mu-
sel 5. června vrátit ke dvoru, který mezitím přesídlil do Innsbrucku. Radecký nutně potře-
boval posily a nakonec se dočkal. 25. května od řeky Isonzo dorazil přes vzbouřené Benát-
sko do Verony polní zbrojmistr Nugent a přivedl s sebou 19 000 vojáků. To už bylo něco, s 
čím se dalo něco velkého podniknout. Osobnost polního zbrojmistra Nugenta si také za-
slouží pár slov.  
  Polní zbrojmistr Nugent, celým jménem Laval Nugent Hra-
bě von Westenrath se narodil 3. listopadu 1777 v Ballynacoru 
v Irsku, poblíž Dublinu. Byl to ale původem potomek skotské 
rodiny. Jeho otec vstoupil do císařských služeb a celá rodina 
odešla do Rakouska. V roce 1794 vstoupil do armády jako nad-
poručík a jeho kariéra je více než zajímavá. Začal jako přísluš-
ník Vojenského inženýrského sboru. Do boje se dostal o dva 
roky později. Posléze byl převelen do Itálie, kde se vyznamenal 
řízením prací při obléhání turínské citadely která i díky tomu 
kapitulovala. Jako major získal uznání za průzkumnou činnost 
a statečnost v bojích okolo Janova na jaře 1800. Za mimořádné 
činy u Vallegia byl vyznamenán rytířským křížem Řádu Marie 
Terezie. Dále sloužil ve štábu arcivévody Karla. 
  O čtyři roky později už bojoval jako náčelník štábu arcivévody Jana. Po vítězství v bitvě u 
Sacile byl povýšen do hodnosti generál majora. Jeho asi nejvýznamnější vojenský skutek 
bylo, když se dobrovolně ujal jednoho tisíce dobrovolníků a s nimi v divoké bitvě dokázal 
dobýt dnešní Rijeku v Chorvatsku, které bylo celé obsazeno Francouzi, tím umožnil spojení 
s anglickou flotilou. Následně projížděl krajinou, a nabíral bývalé chorvatské hraničáře, 
které přesvědčil k tomu, aby povstali proti francouzské okupaci. Když jich měl několik tisíc, 
rychlým úderem obsadil Terst a v květnu dokonce i Piacenzu. Díky tomu byl dekorován 
komandérským křížem tereziánského a Leopoldova řádu. Když opustil Murat Neapol, byl 
povýšen na podmaršálka. Po napoleonských válkách až do roku 1848 sloužil v Chovatsku, 
kde střežil Vojenskou hranici, budoval obranu chorvatského pobřeží a dokonce krátký čas 
sloužil jako vojenský správce Slezska. Jeho poslední vystoupení ve válce bylo právě přive-
dení posil do války v Itálii a velení záložnímu sboru. Zemřel 21. srpna 1862, na zámku Bo-
siljewo v Karlstadtu.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Kapitola pátá:  
ofenzivní fáze první války v Itálii 

 
  Jednotky přivedené polním zbrojmistrem Nugentem, byly tvořeny dobrovolníky z Vídně, 
Korutan, Štýrska a dalších území. Tím, že byli dobrovolníky, bylo možno předpokládat, že 
vědí, proč zde jsou a že jsou připraveni zaplatit potřebnou cenu za zvrat v boji. Jejich pří-
chod umožnil nové rozčlenění armády, která nyní sestávala z: 
1. armádního sboru, který měl 15 pěších praporů, 8 eskadron jezdectva a 33 děl pod vele-
ním polního podmaršálka Vratislava, 
2. armádního sboru se 17 pěšími prapory, 8 eskadronami a 36 děly polního podmaršálka 
d´Aspra a nakonec ještě ze 
- Záložního sboru, který měl 10 praporů pěchoty, 25 eskadron a 84 děl pod velením polního 
podmaršálka Wochera. Pro posádku v samotné Veroně byly vybrány ty jednotky, které nej-
více utrpěly v předchozích bojích. 
 
  Radecký začal okamžitě myslet na vyproštění Peschiery zejména, když Italové nepodnikli 
od střetnutí u Santa Lucie žádný další pokus o útok na Veronu. Veškerou pozornost věnova-
li obležené pevnosti a jako další krok se pokusili podplatit rakouského velitele pevnosti 
Mantova, aby pevnost vydal. Oboje se jim nepodařilo a tak se Radecký rozhodnul. Přímý 
útok na čáru Villa Franka-Rivoli, kde piemontská armáda opevnila, zamítl. Nemusel by 
uspět, ale zcela jistě by ztratil mnoho mužů. Rozhodl se proto manévrovat. Rozhodl se vy-
vést armádu z Verony podél piemontských pozic k Mantově, tam překročit řeku Mincio a 
zaútočit na jednotky, které stály směrem k Peschieře. Tak chtěl obejít pravé křídlo nepříte-
le a zaútočil do jeho týlu. To vyjít mohlo – Radecký věděl, co chce a věřil, že jeho skvěle vy-
cvičené jednotky to zvládnou. Podmínka ale byla dokonalé utajení.  
  Ve třech pochodových proudech se večer 27. května armáda vydala na pochod za dodržení 
zásady maximálního ticha. Nikdo si jí nevšimnul. Piemonťané neviděli a neslyšeli a armáda 
tak 28. května k večeru dorazila k Mantově. Pozornost Italů byla totiž zaměřena úplně ji-
ným směrem. Aby odvedl pozornost, z Radeckého rozkazu 28. května zaútočil plukovník 
Zobel ze své pozice u Rivoli na nepřátelské levé křídlo u obcí Garda a Bardolino. Bardolino 
po krátkém prudkém boji dobyl a obsadil. Potom zde přenocoval a druhý den udeřil na 
Lazise. Zde připravení Italové svá postavení udrželi a Zobel se musel stáhnout. Ale úkol 
splnil skvěle. Italové sledovali dění na svém levém křídle a Radecký mohl bez jejich pozor-
nosti u Mantovy přeskupit armádu a 29. května vyrazit ve třech proudech k nepřátelským 
postavením u Curtatone. Pravý a prostřední proud tvořily jednotky ze svazku 1. armádního 
sboru. Levý proud pochodující armády tvořili dvě vyčleněné brigády 2. armádního sboru, 
které měly zajišťovat klidný postup armády proti případnému italskému ataku od řeky Pá-
du a dolního toku Mincia.  
  Byl to útok, jaký zde dlouho nikdo neviděl. Už po třech hodinách boje bylo postavení ital-
ských jednotek, které střežily Mantovu u Curtatone obsazeno. Bylo zajato 2 000 vojáků, 
dalších 800 bylo zabito nebo zraněno a kořist byla 5 děl s muničními vozy. Pomohlo i to, že 
zde bojovaly italské síly nižší kvality z Neapolska a Toskánska to hodnotu úspěchu snížilo, 
ale ne až tak moc. Italové s tím co zbylo, ustoupili k severu ke Gazzoldu a Goitu, kde je pod-
chytil král Karel Albert pomocí sem navelených piemontských jednotek a připravil se zde k 
obraně. Když sem další den dorazila rakouská armáda, narazila kolem půl čtvrté odpoledne 
na odhodlaný odpor 19 000 italských vojáků, kteří postup rakouského 1. armádního sboru 
s necelými 13 tisíci vojáky zastavili až do večera. Nakonec Radecký pocuchaný sbor stáhl z 
boje. Ztráty nebyly velké. Na mrtvých to bylo 66 vojáků a 2 důstojníci, zraněných bylo 310 



 

vojáků a 20 důstojníků včetně polního podmaršálka Felixe Schwarzenberga, který utrpěl 
zranění do ramene, když vedl svoji divizi do útoku. 
  1. armádní sbor se stáhl k osadám Sacca a Sette Fratti a 2. armádní sbor do Ceresary a k Ca 
del Gallo. Poslední květnový den začalo pršet, cesty rozmokly a přesuny se stávaly obtíž-
nými. Další postup k Peschieře byl odložen. Jenže 2. června přišla zpráva, že Peschiera pod-
lehla mohutnému italskému obléhacímu úsilí a kapitulovala. Bylo to po dlouhém a stateč-
ném boji. Horší bylo, že přišly zprávy z Vídně, kde padla vláda a o útěku císařského dvora 
do Innsbrucku. Nové státní vedení vyděšeno revoluční vlnou v celé monarchii a považovalo 
situaci v Itálii za ztracenou natolik, že se rozhodlo přistoupit na vyjednávání s piemont-
ským králem Karlem Albertem. Zprávy o kapitulaci generálmajora Ratha v Peschieře a 
uváznutí ofenzívy u Curtatone je v tom utvrdily. Když Radecký zjistil, že je nová vláda do-
konce ochotna za mír vydat celou Lombardii, byl na omdlení.  
  Musel se stát tedy politikem. Poslal do Innsbrucku k císaři Ferdinandu I. generálmajora 
Felixe Schwarzenberga, který měl naléhat na císaře v tom směru, aby v žádném případě 
nebylo přistupováno na jednání s Piemontem. Generál asi uměl dobře a přesvědčivě mluvit 
a Ferdinand I. změnil názor. Nejvíce asi pomohlo, že zjistil, alespoň někdo má jasno o dal-
ším postupu a hlavně věří v obrat k lepšímu. A tak jednání s Karlem Albertem v nejbližší 
době nehrozilo.  
  Po neúspěchu akce u Curtatone se Radecký rozhodl k dobytí Vicenzi v Benátsku. Vicenza 
byla jednou z nejbohatších provincií říše a při jejím ovládnutí se otevírala bezpečná cesta 
do Tyrolska údolím Val Arsa a tím spojení se záložním sborem u Trevisa. Navíc věděl, že 
Vicenza je hájena ne zrovna elitním papežským vojskem. Bylo ale potřeba zajistit, aby v do-
bě, boje o Vicenzi nezaútočil Karel Albert ze svých pozic na Veronu, která by byla bráněna 
malými silami. Opět tedy bylo potřeba pochod ze stávajícího postavení u Mantovy k Vicen-
ze co nejvíce utajit. V noci z 3. na 4. června se armáda vydala na pochod tak, aby 5. června 
dosáhla Sanguinetta. Radecký opět brilantně fabuloval. Záložní armádní sbor postupoval 
vyjma Schaffgotschovy jezdecké brigády, převelené ke 2. armádnímu sboru, po pravém 
břehu Adiže zpět do Verony, zatímco z Verony vytáhl 7. června generálmajor Culoz s částí 
posádky, aby posílil armádu táhnoucí k Vicenze. Tato poněkud složitá operace měla za účel, 
donutit nepřítele aby se domníval, že se do Verony vrátila celá armáda a neodvažoval se k 
útočnému postupu. Dalo by se říci, že právě nyní promeškal Karel Albert další příhodnou 
chvíli k obsazení Verony. Tvrdý úder v době, kdy se oba navzájem se střídající sbory motaly 
kolem Verony, by zcela jistě sklidil úspěch. Zde opět Radecký sklidil pozitivní žeň tvrdého 
výcviku v manévrech a přesunech, které italská armáda trénovala do zblbnutí.  
  Vicenza byla obsazena papežským vojskem, jehož velitelem byl Giovani Durando. Jeho síla 
představovala asi 17 000 vojáků a byly zde: 3 prapory pěchoty, 2 švýcarské pluky, jednotka 
papežských dragounů, jednotky dobrovolníků z různých italských měst a další spíše gerilo-
vé jednotky.  
  Obránci měli k dispozici 22 děl. Durando připravil Vicenzu k obraně, což značilo zboření 
mostů, stavbu více jak dvou set barikád v ulicích a opevnění bran a valů. Radecký však měl 
jednoznačně početní převahu, neboť u města soustředil 10. června ve velkém půlkruhu asi 
30 000 vojáků.  
  Již brzo ráno kolem půl sedmé zaútočilo šest setnin pěšího pluku č. 28 plukovníka Hahna z 
brigády generálmajora Culoza na pohoří Santa Margherita, které bylo záhy dobyto. Tento 
pluk byl doplňován v Praze a jejím nejbližším okolí. Radecký však zastavil další postup v 
tomto místě, neboť se ještě neshromáždily všechny brigády na přikázaných posicích. Sám 
umístnil svoje stanoviště na výšinu proti kopci Monte Berico, o který se rozpoutal v průbě-
hu dne těžký boj. Culozova brigáda byla pro úkol dobýt tento kopec posílena ještě 10. pra-
porem polních myslivců, dvanáctiliberní baterií a raketovou baterií. Kopec hájilo asi 2 000 



 

Švýcarů a 6 000 dobrovolníků a situace vypadala tak, že se boj bude protahovat. Došlo k 
mohutnému dělostřeleckému souboji, který nic nerozhodl a po kterém podplukovník Kopal 
sesedl z koně a v čele 10. praporu myslivců se vrhnul do útoku. Tento útok se stal příkla-
dem, který táhl, a do útoku vyrazily i řady pěších pluků č. 28 a č. 18. V jednom okamžiku se 
zdálo, že rakouská pěchota přes veškerou statečnost bude odražena. Byl již vydán rozkaz k 
ústupu, ale bubeník 18. pluku Josef Kutík místo něj bubnoval rozkaz k útoku. Po bitvě vy-
světlil plukovní komisi, že signál k ústupu jeho pluk nezná. Nakonec byla výšina obsazena. 
Bohužel v této zteči byl těžce raněn na rameni podplukovník Kopal. Zranění po několika 
dnech podlehl.  
 
  Plukovním Karel Kopal, byl zcela jistě pozoruhodný muž a je tedy třeba uvést pár 
slov i o něm.  
  Narodil se 3. února 1788 ve Ctidružicích u Znojma jako syn 
Karla Kopala úředníka ve Znojmě. Roku 1805 vstoupil jako 
kadet do pluku prince Bedřicha Sasko-Koburského, roku 
1809 je jmenován poručíkem u 6. praporu myslivců a velite-
lem předních stráží v brigádě Vécseyově. Roku 1814 je jme-
nován setníkem, 1835 majorem, 1841 podplukovníkem a 
konečně v roce 1846 plukovníkem a velitelem 10. praporu 
myslivců. 
  Plukovník Karel Kopal se zúčastnil během své kariéry na-
poleonských bitev například u Řezna a Lipska a o mnoho let 
později tažení maršála Radeckého v Itálii. Proslul odvahou a 
vojenským zdatností, díky které postupoval v hodnostech. 
Dne 17. června 1848 na následky ranění při útoku na Monte 
Berico umírá. Jeho útok pomohl rozhodnout vítěznou bitvu u Vicenzy. Plukovník Kopal ob-
držel mnohá vyznamenání, jako například kříž řádu Leopoldova. Rovněž byl jmenován rytí-
řem řádu Marie Terezie. Dvě baterie, které se zúčastnily střetnutí před Veronou v době ital-
ského tažení, obdržely jeho jméno. A nesmíme zapomenout uvést, že roku 1837 byl pový-
šen do šlechtického stavu.  
  Synové plukovníka Kopala byli císařským diplomem z 11. ledna 1852 povýšeni do stavu 
svobodných pánů. Z jeho potomků dosáhl proslulosti syn Karel, který dosáhl hodnosti ge-
nerálmajora rakouské armády a zemřel v roce 1912. Jeho bratr Viktor díky výhodnému 
sňatku se svobodnou paní Marií Henn von Henneberg-Spiegel vyženil statky a zámky Hře-
beny a Kostelní Bříza v západních Čechách.  
  Roku 1853 byl plukovníku Kopalovi postaven ve Znojmě pomník na dnešním náměstí 
Komenského a u příležitosti odhalení tohoto pomníku bylo vydáno 700 pamětních medailí. 
Bratr plukovníka Kopala Leopold Kopal, lesní rada v Olomouci napsal obsáhlou biografii 
jeho života.  
  Když tento voják zemřel, bylo mu 60 let. Jeho život je příkladem vzorného občana, který 
věrně sloužil Rakouskému císařství, který se i jako Čech cítil Rakušanem na rozdíl od mno-
ha Rakušanů, kteří se cítili spíše Němci. I když bojoval ve válkách, které nebyly vždy spra-
vedlivé, tedy podle našeho dnešního vnímání spravedlivé války, ale spíše šly proti dějinné-
mu vývoji od mnohonárodního soustátí k národním státům, neubírá to nic na jeho profilu 
čestného, statečného a oddaného vojáka rakouské monarchii. 
  Na památku statečného boje celé jednotky v Itálii, obdržel 10. myslivecký prapor v roce 
1849 stříbrnou signální trubku bohatě zdobenou a s nápisy „Monte Berici“ a „Kopal ruft“, 
tedy „Kopal volá“. Trubka je dnes součástí stále expozice Muzea válečných dějin Rakouska v 
Radeckého sále vídeňského arsenálu.  



 

  Pro zajímavost uvádím, že i dnešní armáda Rakouské republiky má ve své sestavě Jäger-
bataillon Niederösterreich "Kopal" a tato jednotka boj svého dávného předchůdce, 10. mys-
liveckého praporu zná a vnímá jako součást svých tradic. Jméno Kopal tedy v dnešním ra-
kouském vojsku má stále ten nejlepší zvuk.  
  Další těžké boje sváděla Clam-Gallasova brigáda o klášter Madonna del Monte, kde se na 
stranu Švýcarů přidali i místní kněží. Houževnatá obrana i zde byla rozbita neméně hou-
ževnatým útokem a také odtud byli obránci vyhnáni. Na pravém křídle zaútočil se svými 
muži generálmajor Taxis směrem k předměstí Santa Lucia, kde dobyl řadu domů a rovněž 
zahnal tamní obránce na ústup. Sám však byl těžce raněn. Zde je potřeba si všimnout, že v 
této kampani bylo zraněno anebo zabito poměrně hodně vysoce postavených velitelů. Byl 
to odraz toho, že od Radeckého byli naučeni své muže opravdu vést. 
  Během celého dne bylo město také těžce ostřelováno rakouským dělostřelectvem. K veče-
ru byl ve Vicenze na několik okamžiků vyvěšen bílý prapor. Byl to asi jen trik - když děla 
utichla, zmizel. Výsledek byl pro Rakušany bolestný. 9 důstojníků a 132 vojáků padlo v boji. 
31 důstojníků a 500 vojáků bylo raněno. Obránci a to hlavně švýcarská pěchota si vybrali 
svoji daň. Zdálo se, že druhý den budou boje pokračovat, ale obránci toho měli dost. Radec-
kého navštívili v hlavním stanu v Longaře vyjednavači. V šest hodin ráno byla dohodnuta 
mezi podmaršálkem Hessem a Durandovým plnomocníkem podplukovníkem Albinim kapi-
tulace. Před poledne 11. června byl nad městem opět vztyčen císařský prapor. Radecký 
umožnil Durandovi odtáhnout i s vojskem, avšak vyžádal si závazek, že po tři měsíce se bu-
de zdržovat za řekou Pád a nebude bojovat proti Rakousku. A očekával, že tento závazek 
bude naplněn. Podmanění Vicenzi znamenalo otevření si cesty údolím Val Arsa do Tyrolska 
a přísun záložních jednotek. K patrolování a udržování spojení po této spojnici byla oka-
mžitě vyslána Simbschenova jezdecká brigáda.  
  Přestože Benátky samotné ještě setrvávaly v odporu, Benátsko jako takové už bylo de 
facto opět v rakouských rukou. Do spojení s Radeckého armádou tak vstoupil 2. záložní 
sbor, který se koncem května shromáždil pod velením polního podmaršálka Weldena na 
Isonzu, a vytáhl k Trevisu. Dne 11. června si zajistil spojení s rakouskou armádou ve Vicen-
ze a 12. června došel k Trevisu, které po dvanáctihodinovém dělostřeleckém bombardování 
a hrozbě nekompromisního útoku kapitulovalo. A povstalecké martýrium pokračovalo. 
Další těžkou porážku utrpěli povstalci v Padově, kam se vrátil polní podmaršálek d´Aspre a 
Rakušané jak se zdálo, jeli na své vítězné vlně. Jenže to až tak jasné nebylo.  
  Část Radeckého armády, tedy nám už známý 2. záložní sbor byl totiž stále vázán při oblé-
hání Benátek a podstatně horší bylo, že hlavní síla opozičních sil, tedy piemontská armáda, 
se i nadále zdržovala ve svém postavení Villafranka-Rivoli. A bylo jasné, že král Karel Albert 
už asi tuší, že posádkou ve Veroně není celá rakouská armáda. Začal závod s časem. Jako 
první se vrátila brigáda generálmajora Culoze a po ní 12. června ráno i hlavní síly 1. ar-
mádního sboru. Radecký sám byl ve Veroně od 12. června a 13. června byla opět přímo ko-
lem něj soustředěna většina italské armády.  
  I král Karel Albert přemýšlel jak postupovat dále. Vyjednávání s pevnostním velitelem v 
Mantově Gorczkowským o vydání pevnosti nevedlo k úspěchu a tak se na pořad dne dostal 
opětovný útoku na Veronu. A jelikož skutečně Piemonťané uvěřili, že rakouská armáda je 
ve Vicenze, 13. června zaútočila piemontská armáda směrem od Villafranky k Albaredu na 
Adiži, proti levému křídlu rakouské obrany u Tomby, Tombetty a Santa Lucie. Útok Raku-
šany překvapil ve fázi rozmisťování v polních táborech. Rakouská armáda sice už 13. červ-
na byla celá zpět ve Veroně, ale jednotky byly vyčerpané náročnými pochody v horkých 
dnech a teď odpočívaly. Nejprve došlo k prudké přestřelce piemontského předvoje s ra-
kouskými předsunutými jednotkami, kdy tyto předsunuté síly bojovali s odhodláním, které 
snese jakoukoliv kritiku. Ale i tak piemontská armáda měla velkou šanci projít k Veroně. 



 

Jenže pod ochranou předsunutých sil se zbytek rakouské armády stavěl narychlo do ob-
ranných postavení a jednotlivé vyšší jednotky zahajovaly boj, jakmile se dostaly do dotyku 
s protivníkem. Útočná aktivita piemontských vojáků výrazně poklesla v okamžiku, kdy se 
zjistili, že předpoklad o slabém obsazení Verony je již zbožným přáním. K večeru se tak pi-
emontská armáda stáhla zpět, aniž by něco vybojovala. Rakušané se rozložili, kde se dalo a 
kdo mohl, odpočíval.  
  S jednotkami, které měl nyní k dispozici, však začal Radecký sám uvažovat rovněž o ofen-
zivním postupu. Od Benátek bylo od 2. záložního sboru povoláno do Verony pět pěších 
praporů a z Tyrol byla stažena Simbschenova brigáda. Ve Vicenze byla zanechána jen dvou-
tisícová posádka a Radeckému se tak v druhé polovině července podařilo u Verony sesbírat 
pro ofenzívu přes 40 000 vojáků. Vojáků zkušených, ostřílených a po nedávných bojích vě-
řících sami sobě i velitelům. V noci z 22. na 23. července rakouská armáda vyrazila z Vero-
ny směrem k italské obranné linii, která měla být napadena čelně. Původní plán o jejím obe-
jití kolem Mantovy byl opuštěn. 23. července tak zaútočila rakouská armáda na italská po-
stavení Sony a Sommacampagny. Úderná linie byla tvořena třemi sbory. Na levém křídle 
byl 1. armádní sbor, na pravém 2. armádní sbor a uprostřed 1. záložní sbor. 
  Jakmile obeschla půda po nočním dešti linie zahájila postup směrem k nepříteli. Plán zněl , 
že hlavní úder povede 1. armádní sbor vlevo. Ale nakonec se nejprudší boje odehrály na 
pravém křídle. Rozhořel se zde boj o výšinu a Madonna del Monte, který obsadily po prv-
ním útoku jednotky z brigády generálmajora Bedřicha Liechtensteina. V druhé linii násle-
doval pěší pluk č. 52, který zároveň obsadil obec Zemine. Hned nato byla u kostela ustavena 
brigádní baterie, která okamžitě ostřelovala nepřátelská postavení. Po zdlouhavých bojích 
nakonec 11. myslivecký prapor a pěší pluk č. 16 vyhnaly Italy z jejich postavení, ale další 
útoky uvázly. Proto byly reorganizovány síly a nakonec společným úsilím účastných jedno-
tek byly Sona i Gerola obsazeny. Navíc 9. myslivecký prapor odřízl ze svého postavení 
ústupové cesty části sil protivníka a ty padly do zajetí. Po obsazení Sony pronásledovala 
Liechtensteinova brigáda nepřítele do San Giorgio. Došlo zde k dalším bojům, ale piemon-
ťané neodolali. Nepřítel byl zakrátko zahnán. Do večera tak dosáhl 2. armádní sbor obce 
Castelnuovo a podařilo se mu postavit předsunutá postavení na řece Pisagola.  
  To 1. armádní sbor měl zpočátku potíže. Opozdil se a vyrazil do útoku až kolem sedmé ho-
diny, kdy dosáhl Sommacampagne, kterou bránili 3 000 Italů. Vesnice ale padla dobyta 
kombinovaným čelním útokem brigády generálmajora Wohlgemutha a bočním útokem 
brigád generálmajorů Strasolda a Suplikatze. Následně sbor rychle a téměř nerušeně po-
stupuje do San Giorgio in Salici a zde naváže spojení 2. sborem. Levé křídlo 1. sboru mezi-
tím obsazuje výšiny u Custozzy.  
  Další sbor, tedy 1. záložní došel kolem desáté dopoledne do Rasoly a pak šlapal za 1. ar-
mádním sborem do Zerbare a potom také do San Giorgio in Salici, kde už se rozvinoval Ra-
deckého hlavní stan. Boje, které svedla rakouská armáda 23. července, byly pro Piemonťa-
ny zdrcující. Jejich armáda byla vlastně zničením středu sestavy rozražena na dvě části a 
rakouské jednotky operovaly v jejich týlu. Zkrušující bylo, že některé už dosáhly řeky Min-
cio, přes které byl neprodleně vybudován válečný most, po kterém druhý den ráno na dru-
hou stranu přešel jeden prapor pěšího pluku č. 25 a zaútočil směrem k obci Ponti. Italové se 
vzchopili a pokusili se o obranu na výšinách kolem obce Pivi za pomocí děl. Rakušané vycí-
tili problém a přešli do zničující bodákové zteče a celý prostor obsadili a děla ukořistili. 
Okamžitě tato děla nasadili proti Italům a ti zahájili zmatený ústup na sever k Peschieře. 
Když den skončil, 1. armádní sbor zaujímal postavení mezi Valegiem a Sommacampagnou, 
2. sbor střežil Peschieru z levého břehu Mincia a 1. záložní sbor se chystal v plné síle pře-
pravit na západní břeh Mincia. Další dobrá zpráva bylo to, že bylo navazáno spojení s Ty-
rolskem, odkud na bojiště přicházel 3. armádní sbor polního podmaršálka Thurna, který 



 

pokročil od Rivoli k Affi a dál měl jít k Peschieře, kde měl v jejím střežení vystřídat síly 2. 
armádního sboru.  
  Král Karel Albert se dozvěděl v průběhu 24. června že je vše nějaké špatné. Ale válečnický 
elán ho zatím nijak neopustil. Díky svému ofenzivnímu myšlení se rozhodl přejít do protiú-
toku. Shromáždil u Villafranky čtyři pěší brigády a jezdeckou divizi v počtu 25 000 mužů 
proti rakouským postavením v prostoru Custozza - Val Staffalo -Sommacampagna. Rakuša-
né tu měli jen jednu brigádu, což představovalo necelých 6 000 vojáků a která se navíc pře-
sunovala ze Sommacampagně do Custozzy. První úder padl na pěší pluk č. 57, který odrazil 
první útoky a potom se San Giorgio in Salici. O něco později byl na vrchu Casseta Rosa na-
paden zbytek brigády, pěší pluk č. 54 a došlo k ostrému střetnutí. V ní utrpěl zranění velitel 
pluku podplukovník Friedrich Sunstenau von Schützenthal. Vrátil se však s obvaziště a 
znovu vedl své vojáky do protiútoku. Další nepřátelská střela jej srazila z koně v právě nej-
kritičtějším okamžiku. Podplukovník Sunstenau, odnášený z bojiště i v této situaci na své 
muže volal: "Držte se Hanáci." 
  Tento pluk byl totiž doplňován v okolí Olomouce a v samotné Olomouci. Později byl tento 
výrok v českém jazyce vyšit na stuhu plukovního praporu a byl jediným neněmeckým nápi-
sem na rakouských válečných praporech. A je tomu tak i dnes, tato zástava leží ve Vídeň-
ském arsenalu. Přes velmi statečný boj 54. pluku vše skončilo ústupem jedné jeho části k 
Sommacampagně, kterou Italové mezitím obsadili a druhé k Veroně. 
  Piemonťané tak Rakušanům provedli to samé co oni jim. Piemontská armáda se dostala do 
týlu Rakušanů, kteří se v té době připravovali k překročení Mincia. Byla to vážná krize, kte-
rá mohla ohrozit výsledek celé ofenzívy. Radecký se rozhodl zastavit přechod Mincia, otočit 
armádu a zaútočit na italská postavení na linii Sommacampagna-Custozza. Úkoly byly roz-
děleny následovně: 
1. armádní sbor, který byl dosud levým křídlem armádní sestavy se stal nyní pravým kří-
dlem a měl udržet pozice ve Valeggiu a přechody přes Mincio u Borghetta a Monzambana. 
2. armádní sbor se stal levým křídlem s úkolem udeřit ve směru Monte Godi a Sommaca-
mpagna. Plukovník Perin s pěší brigádou z Verony měl tento útok podpořit. 
1. záložní sbor vyčlenil dvě brigády do zálohy u San Rocco di Palazzo a u Oliosi a jedna 
brigáda a jezdecká brigáda měli uhájit přechody přes Mincio u Salionze pro další boj.  
3. armádní sbor, který přicházel na bojiště ze severu, měl zabránit případnému italskému 
útoku z Peschiery. Do doby než toho bude schopen, měla tento úkol plnit brigáda generál-
majora Edmunda Schwarzenberga od 2. armádního sboru.  
  Díky skvělému výcviku jednotek na všech stupních v manévrech a rychlých pochodech, 
Radeckého armáda všechny přesuny zvládla bez vážnějších potíží. Ani jednou nedošlo k 
promíchání jednotek, anebo zmatkům ze ztráty velení. Radecký mohl být na své vojáky 
pyšný. Předpokládal, že další den, tedy 25. červenec bude den hlavního střetnutí. 
  Rovněž Karel Albert naplánoval na 25. červenec rozsáhlé operace. Generálporučík Sonnaz, 
dosud stojící na západním břehu Mincia řeku překročí, zaútočí na Valeggio souběžně s úto-
kem generálporučíka Bavy. Hlavní boj ale měli svést junioři Karla Alberta. Viktor Emanuel, 
vévoda savojský, zaútočit z Custozzy přes výšiny u Quastally do Salionze u Mincia. Vévoda 
janovský pak měl útočit ze Sommacampagně přes Oliosi taktéž k Minciu. Jedna jezdecká 
brigáda byla ponechána jako pozorovací na silnici Villafranka-Verona a jeden pěší měl brá-
nit u Roverbelly armádu proti rakouským výpadům z Mantovy. Armádní záloha byla umíst-
něna ve Villafrance.  
  Když se 25. července rozednilo, bylo jasné, že bude horký a suchý den. Už brzy dopoledne 
bylo více než třiceti stupňů. Vojáci obou stran, to snášeli jen velice těžko. Kolem osmé hodi-
ny ráno se rozpoutaly první boje u Valeggia, kde na rakouskou brigádu generálmajora 
Clam-Gallase, zaútočily jedna brigáda a královská garda. Rakušané se ale udrželi, i když i 



 

díky tomu, že na bojiště nedorazily jednotky od Mincia. Mohly za to pozdě doručené rozka-
zy. Po marných pokusech vybojovat rakouská postavení se útočící piemontské jednotky 
stáhly. Jejich velitel se rozhodl se počkat jednak na příchod posil od Mincia a také na výsle-
dek bojů, které měli svést oba vévodové. I u nich ale vázla komunikace, rozkazy a jejich vy-
konání. Byl tím ztracen cenný čas. 
  Když se konečně vévoda janovský rozhýbal, stal se terčem svižného útoku brigády gene-
rálmajora Gyulaie, která přišla ze San Giorgio in Salici. Gyulaiův útok se ale vyčerpal, když 
se po obědě Italové pevně uchytli v Sommacampagni. V té době na bojiště dorazila brigáda 
plukovníka Perina z Verony. V půl třetí započal další boj o Sommacampagne. Trvalo jen půl 
hodiny a Rakušané Piemonťany z obce vytloukli a donutili k ústupu k výšinám u Berettary. 
Zde byli velmi vítaní, posílili totiž tamní obránce, kteří z posledních sil odolávali útokům 
brigády generálmajora Bedřicha Liechtensteina. Ta již skoro toto návrší dobyla, ale nyní 
byla sražena zpět. Radecký osobně sledoval boj této brigády ze svého stanoviště v Zerbare. 
Když viděl povážlivost situace, odebral se mezi bojující vojáky a zůstal v plné palbě. Teprve 
na přímou prosbu Liechtensteina se vracel zpět, ale když zjistil, že Italové nadále postupují, 
vrátil se Radecký opět mezi vojáky a již neodešel. Své muže osobním příkladem vybičoval k 
nasazení málo vídanému. Výsledek boje byl jakoby v nedohlednu, když nakonec pěší pluk č. 
52 prudkou ztečí obsadil návrší u Berettary. Následně se Piemonťané celé odpoledne snaži-
li dobýt kopec zpět a vzdali to až k večeru.  
  Potom došlo k obratu. Napřed bylo pravé křídlo vévody janovského donuceno tlakem Gyu-
laiovy a Perinovy brigády k ústupu do roviny před Villafrankou a pak 52. pluk zahnal ital-
ské obránce z výšin Casa del Sole. Vévoda janovský tím ztratil všechny hájené pozice a zá-
roveň možnost splnituložené úkoly. Stáhl se k Villafrance a očekával příchod reservních 
jednotek, které se ale ani nehly. Svůj boj nezvládl ani vévoda savojský u Monte Godi, kde 
tamní výšiny obsadila brigáda plukovníka Kerpana. Piemonťané se snažili posici vybojovat 
zpátky. Neuspěli, a když se v týlu Kerpanovy sestavy objevila brigáda generálmajora Ed-
munda Schwarzenberga, bylo rozhodnuto. Nepřítel byl zahnán i na tomto úseku.  
                                                                                              Bitva u Custozy 25. července 1948 
  Také na piemontském levém křídle u Va-
leggia se urputně bojovalo. Generálporučík 
Bava sice neobdržel posily generálporučíka 
Sonnaze, ale kolem poledne požádal o po-
moc vévodu savojského. Ten jeho žádosti 
vyhověl a vedl 2. pluk královské gardy, mys-
liveckou setninu a baterii od Custozzy dvě-
ma proudy do levého boku brigády gene-
rálmajora Clam-Gallase. Podmaršálek Vrati-
slav ale včas postřehl hrozící nebezpečí a z 
vlastní iniciativy vyslal Clam-Gallasovi na 
pomoc kolem třetí odpoledne část Supli-
katzovy brigády. Ten posílen přešel do pro-
tiútoku a protivník byl zatlačen zpátky ke 
Custozze. Generálporučík Bava přesto neu-
stále vystupňoval útoky. Doufal v obrat. Ko-
lem šesté večer však bylo jeho přesvědčení 
zlomeno, neboť obdržel zprávu od gene-
rálporučíka Sonnaze, který mu sděloval, že 
dispozice k boji obdržel příliš pozdě a nebu-
de schopen ho podpořit. Bava proto boj 



 

vzdal. Piemonťané tedy byli poraženi všude, kde přešli do útoku a stáhli se do Villafranky. I 
přes tvrdou lekci ale byla piemontská armáda znovu seřazena a nastoupila těžký ústup z 
Villafranka k Minciu. Zde je na místě podotknout, že Piemonťané ukázali, že jsou dobří vo-
jáci. Ale jejich velitelé nebyli na výši a to potom být dobrými vojáky nestačí.  
  Rakušané v boji u Custozzy dne 25. července ztratili na mrtvých, raněných a zajatých cel-
kem 45 důstojníků a 1 275 vojáků. Piemontské ztráty nebyly o nic menší, spíše naopak. 
  26. července ráno dostal Radecký zprávu, že po včera svedené bitvě piemontská armáda 
odtáhla kryta noční tmou na západní břeh Mincia. Tím zmizel nepřítel v týlu rakouské ar-
mády. Bylo tedy možno přejít k původnímu plánu operací na západním břehu Mincia. Oka-
mžitě odjel do Valeggia, odkud chtěl řídit přechod armády přes řeku. Úkoly sborům byly 
jednoduché:  
1. armádní sbor měl za úkol postoupit přes Monzambano a Pozzolengo do Castiglione delle 
Stiere, 
2. armádní sbor přes Valeggio a Voltu do Guidizzola, 
1. záložní sbor přes Salionze a Ponti k Pozzolegnu.  
3. armádní sbor pak měl obklíčit Peschieru z obou břehů Mincia a zajišťovat hladký průběh 
operace. Rakušané tedy zahájili postup ve stopách ustupující piemontské armády. 
 
  Události dvou uplynulých dnů piemontskou armádu výrazně rozvrátily. Ale skutečnost, že 
po ústupu k Villafrance nebyla piemontská armáda Rakušany vzhledem k jejich vyčerpa-
nosti, způsobené celodenním bojem a strašným horkem, důrazně pronásledována a úspěš-
ný ústup přes Mincio vzbudily naděje na to, že bude možno udržet tuto linii proti Rakous-
kému útoku přes řeku. A rozhodli se, že ji udrží. Z toho plyne, že to byli dobří vojáci. Šlo o 
to, jestli ti Radeckého budou lepší. 
  Kolem šesté hodiny odpoledne 26. července spatřili vojáci předvoje brigády Bedřicha 
Liechtensteina z 2. armádního sboru, které obsadily obec Volta, rychle se pohybující kolony 
nepřátel, směřující k jejich postavení. Setník John tuto situaci okamžitě ohlásil Liechten-
steinovi, který si vzal část své brigády a vyrazil podpořit obranu obce. Předstihl protivníka, 
ale i tak byla před ním a jeho vojáky byla perspektiva nerovného boje. Jeho mateřský 2. ar-
mádní sbor se opozdil při vaření stravy a pochodoval v dané době podoben tlupě. Ve Voltě 
vypukla noční bitva, do které se zapletlo na straně piemontského vojska i zdejší obyvatel-
stvo. Bojovalo se o jednotlivé domy, stodoly, seníky a jaký bude výsledek, nebylo dlouho 
jisté. Když se objevily tři brigády opozdilého 2. armádního sboru, změnilo to poměry na bo-
jišti. Okolo sedmé ráno Piemonťané svého úsilí o obsazení obce vzdali a ustoupili kryti 
jízdou k Goitu. Polní podmaršálek d´Aspre nechal poraženého nepřítele pronásledovat 
vlastním jezdectvem, které se ještě před devátou zapletlo do potyček a piemontským zad-
ním vojem. Neúspěch u Volty byl posledním pokusem uhájit linii na Minciu. Karel Albert 
nyní pochopil, že už nemá dost sil k úspěšnému protiútoku.  
  V průběhu rána 27. července svolal král Karel Albert válečnou radu a požádal své generá-
ly, aby se vyslovili k vzniklé situaci. Bylo nakonec naznáno, že rakouská ofenzíva rozvrátila 
piemontskou armádu a není možné nadále tomuto rozkladu čelit. A padlo rozhodnutí vy-
jednávat s Radeckým. Z toho důvodu také navštívili ještě v závěru bojů u Volty Radeckého 
tři piemontští důstojníci. Navrhli, aby bylo zahájeno jednání o příměří. Jako demarkační li-
nii mezi armádami navrhovali řeku Oglio. Radecký však takové podmínky odmítl a náčelník 
jeho štábu polní podmaršálek Hess formuloval podmínky vlastní, rakouské, které měly být 
předány Karlu Albertovi. Především šlo o to, že: 
- za demarkační linii bude sloužit řeka Adda. 
- piemontská armáda do dvou dnů odevzdá pevnosti Peschieru, Rocca d´Anfo a Pizzighet-
tone.  



 

- do tří dnů odejít z Modeny a Parmy. 
- do osmi dnů pak vyklidit obsazené přístavy v Benátsku a zrušit blokádu Terstu a Istrie. 
- propustit zajatce výměnou za své vlastní u protivníka.  
 
  Dnes si už nedovedeme vcítit do duše Karla Alberta. Ještě před několika týdny snil o vládě 
nad sjednocenou Itálií a nyní utíkal jako vůdce rozbité armády. Před několika dny byl v Mi-
láně bouřlivě vítán jako osvoboditel. A nyní se lidé, kteří jej vítali, dověděli, že jedná s Ra-
deckým. A nešťastný král zjistil, že čelí lidovým srocením a nepokojům. Okna paláce, ve 
kterém král v Miláně bydlel, byla vytlučena kamením. Ve své podstatě doplatil na to, že se 
pokusil o nemožné. Zarytý konservativec Karel Albert se spojil s italskými liberálními kru-
hy včetně těch nejradikálnějších. Celý tento konglomerát držel pohromadě jen vykřičený 
nacionalismus, což příliš slabé pouto v čase, kdy se věc stala ztracenou nebo skoro ztrace-
nou. Najednou si všichni zúčastnění museli odpovědět na otázku, kam až jsou ochotni jít za 
svým cílem, kterým byla sjednocená Itálie, bez ohledu na její podobu. A král Karel Albert 
byl ochoten obětovat hodně, ale vlastní trůn nikoli. Naopak nejrevolučněji naladění bojov-
níci za jednotu Itálie, jako byl třeba Giusepe Garibaldi, se byli ochotni bránit na barikádách 
a bojovat o každý dům. 
  Karel Albert byl navíc nerozhodný a ještě ke všemu hluboce věřící. To, že proti Rakousku 
bojovala také papežská armáda, považoval za boží přízeň a chápal to jako záruku vítězství. 
Když se tato armáda stáhla z bojiště, ztratil odvahu. Ale byl pod značným tlakem a tak ra-
kouské podmínky nepřijal. Výsledek byl jasný. Rakouská armáda obnovila ofenzívu ve sto-
pách ustupující piemontské armády, která táhla po silnici od Bozzola do Cremony.  
V poledne 28. července vyrazily rakouské sbory za novými úkoly: 
1. rakouský armádní sbor do Puibegy, 
2. sbor do Gazzolda a  
1. záložní sbor do Rodiga.  
 
  Dále Radecký provedl v rychlém sledu několik zásadních organizačních a personálních 
změn. Navíc 29. července zřídil Radecký ze čtyř brigád z Mantovy 4. armádní sbor, jehož 
velením pověřil polního podmaršálka Thurna, kterého u 3. armádního sboru u Peschiery 
nahradil polní podmaršálek Julius Haynau, dosavadní velitel Verony. 4. sbor pak postoupil 
od Macarie a Pozzola až do Solarola. 30. července překročila celá rakouská armáda řeku 
Oglio ve třech pochodových proudech u Isola, Dovarese a Canetta. Nakonec se sbory roz-
místily takto:  
1. a 2. armádní sbor zaujali postavení u Gadeska a San Ambrogia,  
1. záložní sbor v Cicognolu. 
 
  Všude, kudy rakouská armáda procházela, bylo vidět rozklad, který postihl Piemonťany. 
Silnice, suché a plné prachu, zvířeného pochodujícími jednotkami, byly lemovány stovkami 
a tisíci kusů výzbrojních a výstrojních součástek, které Italové na svém ústupu odhodili. Pi-
emontská armáda se již nezmohla na žádný odpor. Denně sice rakouské předvoje sváděly 
boje s piemontskými zadními sledy, ale Piemonťané se po malých šarvátkách odpoutávali a 
ustupovali. K většímu střetnutí došlo až 30. července. Piemontská armáda po tomto boji 
vyklidila v noci z 30. na 31. července Cremonu, překročila u pevnosti Pizzighettone řeku 
Addu a ustupovala dál. Radecký protivníka 1. srpna následoval, kdy síly 1., 2. a 1. založního 
sbor překročily tuto řeku u Formigary a 4. armádní sbor ji překročil u Crotty d´Adda. Pev-
nost Pizzighettone se tak dostala do obklíčení ze dvou stran. Piemonťané však neměli příliš 
bojového odhodlání, odpálili most přes Addu a pevnost opustili dříve, než se rakouské ob-
klíčení uzavřelo. Pro Radeckého to bylo jen dobře. Nemusel ztrácet čas dobýváním opevně-



 

ného bodu nebo ponechat na místě nemalé síly na její blokaci. Jako malý doplněk těchto 
událostí je možno uvést, že v tomto momentu se u Radeckého štábu objevil anglický velvy-
slanec u turínského dvora. Snažil se diplomatickou cestou Radeckému zabránit v překroče-
ní řeky. Ten si jeho povrchní návrhy zdvořile vyslechl, a požádal ho, aby odešel, že nyní ho-
voří zbraně a na diplomacii správný čas teprve přijde.  
  Hlavní síly ustupující piemontské armády sešly ze silnice do Pavie a vyrazily k Lodi a k Mi-
lánu. Radecký kontroval tak, že s jádrem armády mašíroval k Lodi za Piemonťany a 4. ar-
mádní sbor nechal nadále postupovat do Pavie. V noci z 2. na 3. srpna 2. armádní sbor Lodi 
bez boje obsadil poté, co odsud předtím odpochodoval zadní voj Piemonťanů. Rakušané se 
drali k Milánu takovým tempem, že ukořistili 7 děl, která Piemonťané nedokázali evakuo-
vat.  
  4. srpna pak byl obnoven další postup k Milánu, ale Ca Verde narazili Rakušané na neče-
kaný odpor kladený nečekaným protivníkem. Mezi italskými vojáky totiž byli i Garibaldiho 
dobrovolníci, kteří se s myšlenkou porážky odmítali smířit. To platilo i o samotném Milánu, 
kde se v této době prosadil názor o nutnosti se bránit. Na dynastické zájmy piemontského 
krále už neměl být brán zřetel. Rozvrat v italských řadách však již dosáhl takové míry, že se 
piemontské jednotky po krátkém boji daly na útěk k Milánu. A spolu s nimi prchali i gari-
baldiovci.  
 
  Bitva u Milána 6. srpna 1848 
 
  4. rakouský armádní sbor 
mezitím vybojoval Pavii a 
zahnal nepřítele za řeku Pád. 
Radecký vycítil příležitost a 
okamžitě polnímu podmar-
šálku Thurnovi, veliteli tohoto 
sboru nařídil, aby v Pavii za-
nechal menší posádku a oka-
mžitě vyrazil přes Abbiate-
grasso do týlu nepřátelské 
armády v Miláně. Tak se začala rodit obkličovací operace, jejímž cílem byla konečná li-
kvidace zbytků piemontských sil v oblasti Milána. V piemontském hlavním stanu však už 
měli jasno. Dál to nejde. Proto v noci ze 4. na 5. srpna poslali k Radeckému další parlamen-
táře. Byli to generálové Rossi, Lazzari a k nim se později připojil i generál Salasco. Po jed-
náních s náčelníkem rakouského štábu polním podmaršálkem Hessem dohodli podmínky 
příměří. Bez velkých cirátů ujednali podmínky, které se skoro nelišily od těch, které Raku-
šané požadovali už při prvních jednáních. Jejich přijatelnost zajistily další porážky.  
  Piemontská armáda však měla nyní vyklidit úplně celou Lombardii a demarkační čarou 
měla být až řeka Ticino, která tvořila hranici mezi Lombardií a Piemontem. To byla daň za 
neústupnost. Radeckému se tak otevřela volná cesta na Milán, kde po odchodu piemontské 
armády vypukly lidové nepokoje. Město zbavené jakýchkoliv pořádkových sil se stalo obětí 
velkých nepokojů a rabování. Purkmistr Paolo Bassi proto opakovaně žádal Radeckého, aby 
pokud možno urychlil vstup rakouské armády do města a obnovil pořádek. Stalo se. Ale až 
nastal čas stanovený pro tento akt dohodou o příměří. Do té doby město trpělo. Radecký do 
Milána vstoupil 7. srpna 1848.  
  9. srpna do Milána přijel náčelník piemontského generálního štábu generálporučík Salas-
co. Dojednal prodloužení stávajícího příměří na šest neděl s tím, že v této době budou pro-
bíhat mírová jednání.  



 

  Tento přístup krále Karla Alberta kompletně rozvrátil řady italských vlastenců, kteří jej 
doposud podporovali. Uzavřené příměří proto neuznali ani Benátky, kde byla vyhlášena 
Benátská republika a už vůbec ne Garibaldi, který byl rozhodnut pokračovat ve válce jako 
partyzán. Ostatní opuštění povstalci, které Karel Albert opustil, unikali, kam se dalo. Napří-
klad Mazzini do Švýcarska kde vydal prohlášení, ve kterém volal do války národů, protože 
válka králů podle něj skončila. Této plamenné výzvy se chopil především již zmiňovaný Ga-
ribaldi, který shromáždil svoje dobrovolníky v Aroně v Piemontsku a připravoval se k ná-
vratu do Lombardie. Tím ale porušoval piemontsko-rakouské příměří a narušoval mírová 
jednání. Syn krále Karla Alberta, vévoda janovský, proto Garibaldiho důrazně vyzval, aby 
upustil od svých záměrů a svoji jednotku rozpustil. Garibaldi okamžitě prohlásil, že neu-
znává stávající piemontskou vládu, zajal několik piemontských důstojníků jako rukojmí a 
přeplavil se přes Lago-Maggiore do Lombardie.  
  Se svou neregulérní vojenskou silou se u Luinu dostal do prvního střetu s Rakušany. Ra-
kušané však považovali Garibaldiho dobrovolníky za bandity a podle toho s nimi také jed-
nali. Bez milosti je popravovali. Garibaldi tedy přešel na partyzánský způsob války. Jednot-
ka se rozptýlila na malé skupiny a škodila Rakušanům, jak jen mohla. Radecký k její likvida-
ci vyčlenil jednotky polního podmaršálka d´Aspra. Čtyři brigády byly zaměstnány jejich 
pronásledováním, ale výsledky byl rozpačité. Při jednom zátahu překvapili Rakušané Gari-
baldiho při večeři na faře v Marazzone. Podmaršálek d´Aspre nechal obklíčit obec a byl si 
jist úspěchem, ale zkušený Garibaldi znizel. Nakonec sám velký G. pochopil, že takovýto 
způsob odporu nikam nevede odešel s posledními věrnými do Švýcarska. Díky tomu po-
slední soustředěný protirakouský odpor v Lombardsko-Benátském království zůstal pouze 
v Benátkách.  
 
  Garibaldi a jeho muži v bojích 
u Milána na konci první války. 
 
  V této době začala v Itálii mí-
rové jednání mezi Piemont-
skem a Rakouskem. Neúměr-
ně se však protahovala a na-
konec zcela ztroskotala, když 
král Karel Albert vypověděl v 
březnu 1849 příměří a znovu 
vystoupil proti Rakušanům.  
 
 
 
 

Kapitola šestá:  
Druhý krok k nesmrtelnosti – druhá válka v Itálii 

 
  Než se podíváme na druhou část boje o italské državy, využiji přestávky v bojích, které 
jsou zde tak pečlivě popisuji a podívejme se alespoň ve stručnosti na události, které tvořily 
vnější rámec těchto kapitol. Jedná se především o poměry v Itálii obecně a poměry, které 
nastaly v Rakousku po pádu Metternicha. 
  Projevy nespokojenosti intelektuálů a pod jejich vlivem i širších vrstev populace s tím, co a 
jak v Rakousku funguje, nebyly v této říši nic nového. Vše podpořila neúroda z let 1846 a 
1847, která složité poměry v říši ještě zhoršila a uvedla obyvatelstvo na většině území říše 



 

do krajně těžké situace. Jako nový prvek se projevila národnostní otázka, stejně jako jsem 
to popisoval v souvislosti s Italskými provinciemi, které pro první kolo Radecký a jeho vo-
jáci uvedli do stavu klidu a tichého odporu. Toto národnostní pnutí se nyní projevilo hlavně 
u slovanských národností a velmi silně u Maďarů. 
  U nás v Čechách, aktivity zrevolucionizovaných demokratů vyvrcholily 11. března 1848 na 
shromáždění ve Svatováclavských lázních. V průběhu občas hodně živého jednání získala 
hlavní slovo skupina liberální buržoazie, v čele s Riegerem a Palackým. Díky tomu připra-
vené petice ztratila hodně na výbušnosti a mimo jiné z ní zmizel požadavek na zrušení ro-
boty bez náhrady a požadavky na organizaci pracovních možností a platů. Na druhou stra-
nu ale obsahovala žádost o rovnoprávnost češtiny a němčiny což považuji za požadavek 
naprosto oprávněný a o spojení Čech, Moravy a Slezska v jeden jediný samosprávný celek. 
Tento požadavek je stejně tak legitimní vzhledem k důležitosti těchto území pro ekonomi-
ku a vojenskou sílu celé říše. 
  Co se týkalo poddanství, mělo být odstraněno za náhradu, i když si nejsem jistý, jestli to-
mu rozumím. Další požadavky jsou běžné i dnes: svoboda tisku, shromažďování a vyznání a 
další už dnes tak aktuální nejsou: možnost organizovat ozbrojené občanské gardy a dopl-
nění českého stavovského sněmu o volené zástupce lidu. 
  V této podobě byla tato žádost odeslána do Vídně, kde ale mezitím vypukly 13. března 
velmi vážné nepokoje. Když toho dne dolnorakouská sněmovna projednávala předložené 
petice, shromáždil se před její budovou dav. Zásah vojska proti němu si vyžádal pět lid-
ských životů, což vyvolalo propuknutí revoluce. Padla Metternichova vláda a císař Ferdi-
nand I. přislíbil zavedení ústavních poměrů a vůbec reformu v říši. Polní podmaršálek arci-
vévoda Albrecht, který tehdy zodpovídal za bezpečnost Vídně, rozezlen divokostí násilností 
doprovázejících vzpouru se ji rozhodl potřít s nasazením jemu svěřených vojsk vídeňské 
posádky a vojsk z větší dálky. Bylo mu to buď císařem (ale zde je pochybnost, byl to ne-
mocný muž) nebo jeho okolím zakázáno. Bylo konstatováno, že to ještě není tak zlé. Arcivé-
voda Albrecht se nakrknul, se svoji funkcí švihnul a odešel do Itálie, kde převzal velení jed-
né z divizí Radeckého armády. Byla to dobrá volba – jako velící generál v poli prokázal 
skvělé výsledky.  
  Výše popsané ústupky sice vídeňské povstalce uklidnily, zároveň však také povzbudily 
uherskou opozici, kterou vedl Lajos Kossuth a která rovněž zaslala své autonomistické po-
žadavky do Vídně. 11. dubna schválil císař uherské požadavky:  
- Uhry se staly dědičnou konstituční monarchií,  
- získaly větší autonomii,  
- moc uherského krále byla omezena  
- feudalismus byl zrušen úplně.  
  Již předtím zrušil císař 28. března (avšak s platností od 31. března 1849) v celém císařství 
robotu za výkup, čímž si získal na svou stranu široké vrstvy rolníků. 
  Své požadavky císaři zaslal také český Svatováclavský výbor, který ve své petici kladl dů-
raz, jak už víme na rovnoprávnost obou zemských jazyků a na respektování státního práva 
zemí Koruny české. Bohužel pro naše zájmy nadšení, ale zoufale nepřipravení a nezkušení 
čeští vyslanci delegáti však 22. března ve Vídni propadli. Takže výbor sedl a okamžitě vy-
pracoval druhou petici, v níž odmítl Obnovené zřízení zemské a za většinovou národnost v 
českých zemích označil Čechy. Nyní už to bylo podáno lépe a císař 8. dubna vydal kabinetní 
list, v němž stanovil zásady voleb do českého zemského sněmu a schválil jazykovou rovno-
právnost češtiny a němčiny. Češi byli spokojeni, ale naopak čeští Němci měli pocit, že jim je 
jito po krku a objevil se prudký nárůst myšlenek velkoněmectví a postupně přestali podpo-
rovat české liberály. Tak se cesty dvou národů, které v našich zemích spolu koexistovaly 
dlouhá staletí, začaly oddalovat a skončilo to Benešovými dekrety po 2. světové válce.  



 

  Následně došlo k již popsaným událostem v severní Itálii (viz předchozí kapitola) a zdálo 
se, že se celá říše zhroutí a rozpadne. To nejhorší ale teprve mělo přijít. Začalo to opět ve 
Vídni. Další výbuchy nespokojenosti vyhnaly císařský dvůr do Innsbrucku, stalo se 17. 
května 1848. Císařův útěk revoluční hnutí rozdělil. Zatímco radikálové jej slavili jako 
úspěch, liberálové usilující o konstituční monarchii se obávali chaosu.  
  V Innsbrucku byly realizovány další ústupky, když císař Ferdinand rozdělil své vladařské 
povinnosti. V Uhrách je přenesl na arcivévodu 
Štěpána, a ve zbytku monarchie na arcivévodu 
Jana, patrně nejdemokratičtějšího tehdy žijícího 
Habsburka. Ten byl mezi lidem velmi populární, 
protože byl ženatý s obyčejnou dcerou poštmis-
tra. Čeští liberálové se mezitím připravovali na 
volby do českého zemského sněmu. Aby to ale 
nebylo moc jednoduché, rostly rozpory mezi za-
stánci austroslavismu vedenými Palackým a Ša-
faříkem a panslavismu v čele se Štúrem a radi-
kálními demokraty. Kvůli těmto rozporům nedo-
spěl Slovanský sjezd, konaný 2. až 12. června na 
Žofínském ostrově, k žádným zásadním výsled-
kům.  
  Jenže případní povstalci měli proti sobě tvrdé-
ho protivníka. Byl to Alfred Windischgrätz, který 
byl připraven revoluci potlačit a to za jakoukoliv 
cenu. Rozmístil po Praze vojenské hlídky a čekal, 
co bude. Tento krok veřejnost i revoluční vůdce 
poplašilo a Michail Alexandrovič Bakunin, ruský 
revolucionář, ideolog anarchismu a národnictví 
pobývající v té době v Praze a Josef Václav Frič 
dokonce začali připravovat povstání.                                     
  Alfred kníže Windischgrätz pocházel se starého rakouského rodu, který získal inkolát a 
statky v Čechách již roku 1574. Patřil tedy ke staré české zemské šlechtě, a i když jeho češ-
tina byla špatná, je nutné na něj nahlížet jako na příslušníka české nobility. 
  Rozhodl se pro službu v císařské armádě a prošel Napoleonskými válkami. Zvláště se vy-
znamenal roku 1814, kdy byl dekorován rytířským křížem Vojenského řádu Marie Terezie 
a povýšen na plukovníka Konstantinových Kyrysníků, tedy jednoho ze dvou nejstarších 
pluků císařské armády. A to byla mimořádná čest.  
  Od roku 1840 působil ve funkci velícího generála v Čechách. Přes jeho mimořádně silné 
ego a povýšenost, je mu přisuzován výrok, že: "člověk začíná až baronem", byl mezi vojáky 
českých pluků, velmi oblíbený. Vrcholem jeho kariéry se stal až revoluční rok 1848. Jeho 
jméno, vedle jmen chorvatského bána Josifa Jelačiće a polního maršála Radeckého, se stalo 
symbolem záchrany habsburské monarchie. Nyní ale mluvíme o kontrarevoluci. 
  Dne 12. června se na pražském Koňském trhu konala slavnostní svatodušní mše, shro-
mážděný dav se však po jejím skončení nerozešel, nýbrž se vydal do Celetné ulice, kde byl 
tvrdě napaden vojskem. Lidé v ulicích začali stavět barikády, avšak bez promyšlenějšího 
strategického plánu, takže vojsko ještě do večera téhož dne ovládlo strategické objekty. Vo-
jákům hodně ulehčilo plnění úkolů to, že toto povstání mělo průběh spíše jako salonní re-
volta. Na barikádách se bojovalo a kolem stály skupiny čumilů, které si užívali nezvyklou 
podívanou. Povstalci získali poměrně dost zbraní a po několika hodinách začal opravdový 
boj. Bez pořádné přípravy, bez pevného vedení ale povstalci neměli šanci. Zlé bylo, že hned 



 

na počátku střelby zabila náhodná střela generálovu manželku kněžnu Vilemínu Win-
dischgrätzovou. Generál, který už tak měl pro jakékoliv ohledy s povstalci hodně málo po-
chopení, k celému dění doplnil aspekt osobní pomsty a bylo zle.  
  Windischgrätz si povolal posily a vyzval povstalce ke kapitulaci. Ti odmítli. Krátce si mys-
leli, že vyhrávají – generál stáhl vojáky z města. Jenže ne proto, že by to vzdal, ale proto že 
naznal, že není třeba ztrácet cenné muže v pouličním boji. Celou noc ze 14. na 15. června 
byla Praha pod palbou děl. Poté následovala další výzva ke kapitulaci. Lidé chtěli, aby boje 
skončily ale v části u Klementina a Mostecké věže povstalci posilovali. Přišlo tedy další 
bombardování. Nakonec revoltu potlačili národní gardisté. Padlo 43 Pražanů a 63 jich bylo 
raněných. Po bombardování pravobřežní Prahy se nakonec Pražané 17. června vzdali. Zem-
ský prezident Leopold Lev Thun-Hohenstein rozpustil Národní výbor a ministerský před-
seda Franz von Pillersdorf zakázal svolat český zemský sněm. Prahu postihla vlna zatýkání 
i omezení svobody tisku a shromažďování. 
  I přes bouře ve Vídni a v Praze se na přelomu června a července uskutečnily volby do ús-
tavodárného sněmu, v nichž získali převahu liberálové a konzervativci. Jednání vídeňského 
parlamentu bylo slavnostně zahájeno 22. července. Parlament stačil jednat především o 
dřívějším zrušení poddanství než v březnu 1849 – poddanství bylo nakonec zrušeno 7. září 
1848. Další otázku představoval vztah říšského sněmu k císaři; poslanci nakonec rozhodli, 
že k platnosti zákona je potřeba schválení panovníka. 
  Mezitím zůstával císařský dvůr v Innsbrucku. Došlé zprávy byly špatné a horší. Císař Fer-
dinand byl duševně na dně. Možná ani nechápal závažnost situace. Na nátlak vlády a ústa-
vodárného shromáždění musel dvůr dne 13. srpna opět začít pracovat ve Vídni. Měla být 
opět použita legenda o hodném císaři a zlých rádcích. A toho se teď mělo využít. Nakonec 
prostí lidé tomu i do značné míry věřili a na některých barikádách ve Vídni se objevoval i 
císařův portrét. Přesto bylo zřejmé, že stoupenci starých pořádků přešli do protiútoku. 
Především byla panovnická moc zase soustředěna v rukou císaře a liberální arcivévodové 
Jan a Štěpán byli zbaveni svých pověření. Nicméně ve 
Vídni stále panovala výbušná nálada a Uhry se ubíra-
ly svou vlastní cestou. V září 1848 proto zahájila ar-
máda, vedená chorvatským bánem Jelačičem postup 
proti povstalcům. Ale bán se při postupu zadrhl a by-
lo rozhodnuto útok proti Uhrám podpořit. Rakouská 
vláda se rozhodla 3. října rozpustit uherský sněm a 
podpořit Jelačiće rakouským vojskem. Toto rozhod-
nutí však vyvolalo prudkou reakci vídeňských demo-
kratů, kteří dokonce lynčovali rakouského ministra 
války Theodora hraběte Baillet de Latour a pověsili 
jeho mrtvolu na sloup. Toto šílení donutilo císaře 
znovu uprchnout, tentokrát do Olomouce. Spolu s 
císařem odešla také část vlády a poslanců. 16. října 
získal Windischgrätz velení nad veškerým vojskem a 
22. října byl ústavní sněm přesunut z Vídně do Kro-
měříže.                                                            Theodor Hrabě Baillet de Latour, oběť lynčování 
 
  Windischgrätz, který se netajil svým názorem, že při rázném zákroku v březnu vůbec ne-
musela situace dojít tak daleko, jak došla, se s armádou se přesunul 31. října k Vídni a po-
dobně jako Prahu ji dalšího dne přinutil dělostřeleckým bombardováním ke kapitulaci. 
Jedním z pluků zde nasazených byl i pěší pluk číslo 28. z Prahy, budoucí legendární „Praž-
ské děti“. Ve městě bylo nastoleno stanné právo a mnozí povstalci byli uvězněni, či dokonce 



 

popraveni. Windischgrätz po pacifikaci hlavního města pokračoval tažením do Uher, kde 
obsadil Budapešť.  
  V polovině listopadu již nebylo po vzpouře památky a v polovině listopadu byla jmenová-
na nová konservativní vláda v čele s Felixem Schwarzenbergem, čímž byl jasně charakteri-
zován konec reforem. Ústavodárné shromáždění bylo z Vídně přesunuto do Kroměříže, aby 
nebylo na očích. Zároveň se začalo uvažovat o odstranění císaře Ferdinanda, který se přece 
jenom příliš kompromitoval. Jeho nástupcem se stal 2. prosince 1848 František Josef I., mu-
sel vyřešit problém opětného sjednocení říše, neboť v Uhrách, kam po vítězství ve Vídni 
táhl Windischgrätz, se boje s povstalci protahovaly. 
  Císař vydal 7. března 1849 manifest o rozpuštění říšského sněmu, Kroměříž byla obsazena 
vojskem a císař vydal novou ústavu. Platila pro celou monarchii, vytvořila jednotný celní 
systém, zaručovala národní rovnoprávnost, občanskou rovnost a - jak jinak - suverenitu 
panovníka. Zakotvovala instituci dvoukomorového říšského sněmu. Jednalo se však jen o 
taktický manévr, neboť 31. prosince 1851 byla ústava Silvestrovskými patenty zrušena. Ty-
to patenty byly legálními základy Bachovského absolutismu, tedy pro formu vlády v Ra-
kouském císařství v letech 1851-1859. Jednalo se o soubory dvou patentů a jednoho kabi-
netního listu z 31. prosince 1851, jimiž František Josef I. odvolával oktrojovanou ústavu ve 
které byla zrušena březnová ústava z roku 1849, zavedena ústava nová nazvaná „Zásady 
organického řízení korunních zemích Rakouského císařství“, ale také potvrzeno zrušení ro-
boty.  
  Silvestrovské patenty stvrzovaly občanskou rovnost před zákonem, zrušení poddanství, 
ochranu náboženství a stanovovaly politickosprávní strukturu monarchie. Jimi byl položen 
základ absolutistické vlády na další dlouhé roky. Tím by bylo skoro hotovo popisování dění 
v Rakouském císařství před dalším kolem války v Itálii. Ale abychom byli důslední, musíme 
ještě na chvilku do Uher.  
  Windischgrätz v dubnu 1849 v Uhrách zaznamenal další neúspěchy a 14. dubna Kossuth 
dokonce vyhlásil republiku. To byl průšvih jak stodola. Povstalci operovali na velké ploše a 
rakouský generál na ně prostě 
neměl. Spíše než voják to byl 
policajt. František Josef I. se 
rozhodl požádat o pomoc cara 
Mikuláše I. Ten si vzpomněl, 
že jeho předchůdce takovou 
pomoc kdysi garantoval a po-
slal své vojáky, díky nimž se 
podařilo maďarské revoluční 
síly 13. srpna u Világose pora-
zit. Dodnes známe úsloví: „ to 
byl ale vilagoš“, nebo „ten ale 
dostal vilagoš“. Nyní tedy víte, 
jak to vzniklo.                                     Konec bitvy u Vilagose, kapitulace maďarských povstalců  
 
  Dozvukem revoluce v českých zemích bylo májové spiknutí, které připravoval Bakunin s 
Fričem. Po jeho vyzrazení však Prahu obsadila 9. května 1849 armáda, byl vyhlášen výji-
mečný stav a začala vlna zatýkání, jež ochromila radikálně-demokratické hnutí v Čechách. 
Výjimečný stav pak v Praze a několika dalších městech trval až do 1. září 1853 a povstalci 
byli amnestováni až roku 1857. 
 



 

  V Itálii přes poměrně jednoznačné Radeckého vítězství panoval neklid. Italské státečky 
měli svých potíží více než dost. Od konce srpna 1848 sváděla neapolská armáda boje s po-
vstalci na Sicílii. Také v dalších státech nebyl klid. Dne 15. listopadu 1848 vypukla revoluce 
v Římě. V lednu 1849 proběhly volby do ústavodárného shromáždění, které 5. února zruši-
lo papežovu světskou moc a 9. února vyhlásilo republiku. V březnu stanul v čele státu tri-
umvirát, v němž nechyběl Mazzini. Vláda ale nebyla pružná a neprováděla důrazné reformy 
na podporu chudých vrstev a díky tomu měla jen malou podporu. Ve velkovévodství Tos-
kánském vybuchla revoluce s takovou silou, že velkovévoda Leopold II. musel 31. ledna 
1849 opustit Florencii, kde bylo 8. února při masové demonstraci svrženo velkovévodství a 
utvořena prozatímní vláda. Tento tlak pomalu smílal piemontského krále Karla Alberta. 
Stačilo málo a mohlo se stát, že nespokojenost s vyjednáváním s Rakouskem dosáhne úro-
veň, která mu zlomí vaz.  
  Je potřeba sem napsat, že 2. prosince 1948 dostalo Rakousko nového císaře. Krajně opo-
třebovaný Ferdinand I. abdikoval, ale před tímto aktem poslal Radeckému osobní dopis, ve 
kterém mu poděkoval za mimořádnou službu a to, že může svému nástupci říši předat ce-
lou a beze ztrát na území. Nový císař František Josef I. mu potom v den nástupu na trůn pí-
še také, že ho jako čestného muže zve k tomu, aby mu stál po boku a pevnou myslí a radou 
byl ku prospěchu.  
  Karel Albert sledoval vše co se v říši děje a poté co si vyhodnotil situaci jako příznivou, 
rozhodl se dne 12. března 1849 vypovědět Rakousku příměří a pokusit se znovu o získání 
koruny sjednocené Itálie. Věřil přitom, že Rakousko nebude mít dost sil na to, aby zvládlo 
boj v Itálii a Uhrách. Zároveň doufal, že mu pomohou i reformy, které za krátký čas příměří 
zavedl v armádě.  
  Jinak to musela být situace jako ze špatné komedie. Dne 12. března 1849 přijel, kolem 
druhé hodiny odpoledne do rakouského hlavního stanu ve Villa Reale v Miláně sardinský 
parlamentář major Cadorna, jehož úkolem bylo předat Radeckému list, kterým král Karel 
Albert oznamoval vypovězení příměří. Pro Rakušany to nebylo žádné překvapení. Vlastně 
jen čekali, kdy se to stane. Jednání o míru se vlekla a bylo zřejmé, že nikam nevedou. Ra-
decký uvítal Cadornu slovy: "Již vím, co mně přinášíte, a děkuji Vám." 
  Pak jej pozval k obědu, což piemontský důstojník odmítl a vrátil se ke svým. Mezitím se v 
předpokoji Radeckého kanceláře shromáždila skupina rakouských důstojníků a generálů, 
kteří napjatě očekávali výsledek Cadornovi návštěvy. Když jim Radecký oznámil, že bylo 
právě vypovězeno příměří, začali všichni bujaře jásat, objímat se někteří i zpívat. Šokovaný 
Cadorna si dokonce zapomněl vyžádat potvrzení, že dokument řádně předal. Musel se tedy 
vrátit zpět a požádat o nápravu. Radecký mu vyhověl osobně a popřál mu hodně štěstí.  
 
  Rod Cadornů, zasáhl do dějin Evropy velmi významně, 
takže pár slov. Raffaele Cadorna se narodil 09. února 
1815. Byl to italský generál, který sloužil jako jeden z hlav-
ních piemontských představitelů odpovědných za sjedno-
cení Itálie. Narodil se v Miláně a v roce 1832 nastoupil na 
vojenskou akademii v Turíně. Jako profesionální voják a 
příslušník inženýrského sboru, byl vyslán velet dobrovol-
nickému ženijnímu praporu v Lombardii od března 1848 až 
do srpna 1849 během italské války za nezávislost.  
  Byl nasazen do války o Krym a byl strůjcem vítězství pie-
montských sil během války mezi Florencií a Benátkami v 
bitvě u San Martino. Byl jmenován ministrem války repub-
liky Toskánska v roce 1859. Dále sloužil jako generálporu-



 

číka a velitel armádního sboru během sedmi týdnů války v červnu a červenci roku 1866.  
Později vedl invazi do papežského státu. Tím, že Cadorna dne 20. září 1870 obsadil Řím, 
bylo možno plně dokončit sjednocení Itálie. Byl jmenován senátorem, ale brzy odešel z ve-
řejného života a žil v poklidu v Toskánsku až do své smrti 6. února 1897. Jeho syn Luigi Ca-
dorna se vypracoval k hodnosti polního maršála a sloužil jako italský náčelník generálního 
štábu během většiny První světové války. Jeho vnuk Raffaele Cadorna Jr. byl generál a je 
nepopiratelným vůdcem rezistence proti německé okupaci severní Itálie po roce 1943.  
  Ale zpět k roku 1849. Jásot se pak velice rychle roznesl po celém Miláně. Velitelé měli dost 
tohoto podivného období a jejich muži také. Vojáci všude provolávali slávu císaři a Radec-
kému. Miláňané však zůstali chladní k těmto projevům nadšení a nezúčastňovali se jich. By-
lo zřejmé, že po událostech minulého roku netouží nikdo po jejich opakování. Nadšení voj-
ska však bylo takové, že zastínilo i tuto svým způsobem stísněnou atmosféru. Vojenské 
hudby přišly k Villa Reale a vyhrávaly vojenské pochody a „Zachovej nám Hospodine“. Dva-
aosmdesátiletý polní maršálek byl těmito projevy oddanosti tak dojat, že opustil svoji kan-
celář a sešel mezi vojáky, aby s nimi mohl promluvit. Radecký byl vůbec pověstný tím, že 
dokázal každého vojáka říše oslovit v jeho rodném jazyce. Pro každého měl dobré slovo a 
pro některé i několik drobných mincí. Večer pokračovaly oslavy vypovězení příměří v La 
Scale, kde si důstojníci po skončení prvního jednání vynutili na orchestru, aby jim zahrál 
hymnu.  
  Karel Albert po celé příměří tvrdě pracoval. Přede-
vším zorganizoval novou, asi 100 000 vojáků čítající, 
armádu a provedl několik drobných reforem. Velením 
pověřil Poláka, generálporučíka Wojciecha Chr-
zanowského a funkci náčelníka štábu převzal gene-
rálporučíka La Marmora.  
  Hlavní síly armády se shromaždovaly v okolí Novary. 
Radecký měl proti tomu jen 73 000 vojáků, přičemž 
sestava sborových velitelů zůstala obdobná jako při 
tažení v předchozím roce. I přes určitou početní nevý-
hodu byl Radecký rozhodnut k útočným akcím a hod-
lal co nejrychleji přenést válečné operace na území 
protivníka. Rozhodl se co nejrychleji soustředit celou 
sílu armády a překročit řeku Ticino, a to u Pavie. Navíc 
se opět rozhodl pro rošádu. Karel Albert měl být přitom přesvědčen, že rakouská armáda 
ustupuje od Milána a vyklízí Lombardii. Mělo to logiku – byla menší. Aby si to opravdu mys-
lel, 18. března vyšly jednotky z Milána nikoliv k Pavii, ale k Lodi, což nabízelo představu, že 
se stahují za Addu. Nicméně záhy po odchodu z Milána se jednotky obrátily a ještě 18. večer 
dorazily do San Angela. Radecký svým vojákům natolik věřil, že v Miláně ponechal posádku 
jen 4 000 mužů. Ta se opevnila a připravila se k boji proti vnějšímu nepříteli. Ale po před-
chozích zkušenostech bylo Milánu dáno na vědomí, že další vzpoura bude potlačena s ma-
ximální tvrdostí a bez nejmenší shovívavosti.  
  Radeckého štáb s ochranou vypadal jak z operetního představení. Druhý den pak byla celá 
armáda soustředěna v oblasti Pavie. Tam kde měla být. Rozmístění a velitelé armádních 
sborů bylo takovéto: 
1. armádní sbor pod Vratislavovým velením stál u Mirabella, 
2. armádní sbor pod velením polního zbrojmistra d´Aspra v Pavii, 
3. armádní sbor pod velením polního podmaršálka Appela u Motty San Damiana, 
4. armádní sbor polního podmaršálka Thurna u Belgijosa a  



 

1. záložní sbor polního podmaršálka Wochera u Fossarmat a Vimanone. 
 
  Dohromady se tu soustředilo 60 praporů pěchoty, 40 eskadron jízdy a 186 děl. Radecký 
přijel na místo ráno 20. března a umístnil svůj hlavní stan do hospody U Lombardska. V té-
to době nikdo netušil, co se připravuje a jaké budou jeho další záměry.  
  Hlavní síly piemontské armády byly soustředěny na západním břehu Ticina u Trecate, Gal-
liate, Cerana a Vespolate. Bylo to pět divizí. Další divize považována za záložní stála u Nova-
ry. Jedna brigáda byla rozmístěna mezi obcemi Oleggio a Belinzago. U Vigevana pak stály 
ještě čtyři prapory pěchoty. Z nějakého důvodu ale dolní tok Ticina zůstal mezi Vigevanem 
a Pavií zcela neobsazen, protože divize určená právě pro tento účel do Cavy zůstala omylem 
stát za Pádem u Casatismy. Možná to byla zrada možná nesprávně pochopený rozkaz mož-
ná chyba v úsudku.  
  V poledne 20. března když vypršelo příměří a obě strany mohly přikročit k vojenským 
operacím, žilo piemontské velení představou, že celá rakouská armáda je na ústupu k Addě 
a tak v jednu hodinu po poledni zahájilo přechod přes most u Buffalory, směrem k Milánu, 
který vlastně Radecký svým postupem k Pavii odkryl. Pochod nic nerušilo, slabé rakouské 
hlídky po krátkých srážkách vyklízely pole a piemontským se nepodařilo získat žádné rele-
vantní informace o postavení a situaci Rakušanů. Nakonec jedna piemontská divize po-
stoupila do Magenty. Zde Karel Abert nebyl oproti loňskému příchodu vítán s nadšením. 
Byl z toho otrávený a Chrzanowski přikázal z opatrnosti postup zastavit, dokud nepřijdou 
nové zprávy. Následně se oba vrátili do Trecata za Ticino a šli klidně spát. Nemohli tušit, že 
v tomto okamžiku je již v činnosti také celá rakouská armáda a že ve stejné době, kdy pře-
kračovala Ticino piemontská armáda, zahájil jeho přechod u Pavie také Radecký. Ticino se 
zde větví na dvě koryta, z nichž jedno se jmenuje Gravellone. Vzhledem ke stavu vody vojá-
ci a technika řeku prostě přebrodili, vody bylo po kolena. Členitý terén umožnil další utaje-
ní a problémy, které by stály za zmínku, nenastaly. Menší nepřátelské oddíly, byly zahnány 
k Mezzane Corte, kde byl vyhozen most, čímž byla již zmíněná piemontská divize u Casa-
tismy za Pádem definitivně odříznuta od hlavních sil vlastní armády a vyřazena z dalších 
akcí. Rakouská armáda tak vlastně postupovala od do boku nic netušících Piemontců.  
  V devět hodin večer kdy generálporučík Chrzanowský už spal a král se k tomu chystal, do-
razila zpráva, která vyvolala šok. Zpráva zněla, že rakouská armáda v plné síle je v činnosti 
proti pravému křídlu piemontské armády. Cesta na Milán byla sice volná, ale bylo ohroženo 
pravé křídlo armády. Když šok odezněl, rozhodl Chrzanowský, že zastaví přechod Ticina a 
otočí jednotky proti přicházejícím Rakušanům. Bylo to hodně rozkazů a ještě více přesunů.  
Divize, která již za Ticinem dosáhla Magenty, byla nyní stažena zpět za řeku, další divize 
dostala rozkaz zaujmout pozici před Vigevanem a předvoj posunout k San Siru a další divi-
ze se měla rozložit v obranném postavení před Mortarou. Druhé dvě divize dosáhly přiká-
zaných postavení ráno 21. března. Odpoledne se s divizí před Mortarou spojila ještě divize 
vévody savojského. Zbytek vojska se pak během dne stáhl pod královým velením do 
Vigevana, kam k večeru dorazila ještě brigáda z Oleggia. Musíme objektivně uznat, že pie-
monťané byli na výši událostí a zatím se jim nedá nic vytknout.  
  Zatímco Piemonťané dělali, co mohli, aby odrazily nápor, vedl Radecký 20. března armádu 
tak, aby dosáhla následujících postavení: 
1. armádní sbor u Zerbola, 
2. a 3. armádní sbor u Gorpella, 
4. armádní sbor u Ia Cavy a  
1. záložní sbor před Gravellonem,tedy na Ticinu. 
Jedna brigáda byla vzhledem k nedostatku zpráv o postavení piemontské armády ponechá-



 

na k obraně mostu v Pavii. 
 
  Radecký uvažoval o možnosti postupovat buď k Vercelli nebo k Novaře. K tomu účelu 
chtěl armádu nejprve soustředit u Mortary a zjistit jaké je postavení nepřítele. 21. března 
se problém vyřešil sám. Postupující rakouské síly narazily u Mortary na nepřítele, který zde 
zaujal obrannou pozici. Odpoledne 21. března došlo k bojům postupujících jednotek 1. a 2. 
rakouského armádního sboru se silami tří piemontských divizí. Jako první vstoupily do bo-
je brigády generálmajorů Strasolda a Wohlgemutha z 1. armádního sboru, které se utkaly s 
nepřítelem, který přicházel od Vigevana. Zdlouhavý boj nepřinesl konečné rozhodnutí. Pro 
celkový výsledek střetnutí měl klíčový význam zápas, který svedl 2. armádní sbor o Morta-
ru, kde zaútočil na obranné pozice Durandovy divize. Západně od města stála v záloze ještě 
divize vévody savojského. Celkem zde soustředili Piemonťané 26 000 vojáků a 48 děl. Proti 
tomu měl velitel 2. armádního sboru polní zbrojmistr d´Aspre k dispozici jen 16 000 vojáků 
a 42 děl. I tak se ale s důvěrou v příznivý výsledek rozhodl kolem čtvrté odpoledne zaútočit.  
Jako první dosáhl Mortary předvoj, tvořený divizí polního podmaršálka arcivévody Al-
brechta. Piemontská divize měla vlevo u hřbitova brigádu "Aosta" a vpravo u kláštera San 
Albino brigádu "Regina". První úder zasáhl brigádu "Regina", proti které zaútočila část ra-
kouské divize pod přímým velením arcivévody Albrechta. Italové byli rozhodným útokem 
zaskočeni a po krátkém boji couvli směrem k Mortaře. Ale zachovali pořádek a byli dál od-
hodláni k boji. Tento chytrý ústup donutil arcivévodu Albrechta znovu seřadit své jednotky. 
Poté obnovil útok čtyřmi proudy podél silnice do Mortary. Tento útok italský odpor koneč-
ně zlomil a většina brigády "Regina" začala ve zmatku ustupovat k branám do Mortary, 
pronásledována částí 33. pěšího pluku a částí 11. mysliveckého praporu, pod velením plu-
kovníka Benedeka. 
  Proti zbytku brigády "Regina", který se stále držel u kláštera San Albino, zaútočila v tomto 
okamžiku brigáda rakouského generálmajora Kolowrata. Italové zde bojovali s velkou sta-
tečností a odhodláním. Jednou dokonce klášter vyklidili, ale posíleni jedním pěším prapo-
rem opět Kolowratovu brigádu z postavení vytloukli. Na další útok rakouského pěšího plu-
ku č. 1 a části 11. mysliveckého praporu už nestačili a klášter definitivně ztratili. Tento neú-
spěch otřásl morálkou Italů natolik, že ve zmatku ustupovali k Mortaře. Ukázalo se, že zau-
jmout obrannou pozici na přístupech do města nebyl dobrý nápad. Stmívání vše kompliko-
valo. Ulice v Mortaře byly ucpány vojáky, kteří se ztratili svým útvarům, dělostřeleckými 
povozy a opuštěnými koňmi.  
  Také polnímu zbrojmistrovi d´Aspre se situace jevila nepřehlednou. Z Mortary nepřichá-
zely jednoznačné zprávy a on se nechtěl se svým armádním sborem zamotat do nočního 
pouličního boje. Vydal proto rozkaz, aby arcivévoda Albrecht svůj útok zastavil a vrátil se 
zpět, pokud už nebylo dosaženo rozhodného úspěchu. Jenže v tento čas se plukovník Bene-
dek celou dobu bojující v čele svých mužů, dostal až do Mortary. V šeru a nepřehledné situ-
aci prošel se svou malou jednotkou celou hlavní třídu a zastavil se až u brány Porta 
Alessandria na silnici do Vercelli, kde se opevnil. Bylo to asi poněkud divoké podujetí, ale 
Benedek se dal evidentně strhnout svým úspěchem při pronásledování Italů a mohlo se 
stát, že by všeho litoval. Do Mortary totiž dorazila část záložní divize vévody savojského, 
nad kterou převzal velení osobně náčelník piemontského štábu generálporučík La Marmor. 
Když zjistil, že mu stojí v cestě rakouská jednotka, rozhodl se ji zničit. Přitom se vlastně ve 
večerním šeru dostal do zad Benedekových vojáků. Benedek poznal, že má problém až v 
okamžiku, kdy uslyšel nepřátelskou hudbu. I když byl posílen setníkem Poettingem, který 
dorazil s jednou setninou pluku č. 33, pochopil, že je obklíčen mnohonásobnou přesilou. 
Benedek ale prokázal neuvěřitelnou chladnokrevnost. Drze do svého plánu zahrnul před-
poklad, že Italové sami pendrek vědí jaká je skutečná situace. V čele několika vojáků se 



 

postavil proti střílejícím Italům a klidným hlasem je vy-
zval, aby se vzdali. A stalo se něco, co nemohl nikdo oče-
kávat. La Marmorovi vojáci začali opravdu odhazovat 
zbraně, neboť se domnívali, že jsou v Mortaře obklíčeni 
rakouskou přesilou. Pravda byla úplně opačná, ale to vě-
děl jen Benedek. Výsledek byl neuvěřitelný. Do rakous-
kého zajetí padlo 66 důstojníků a více než 2 000 vojáků. 
Šokovaný La Marmor se stal bezmocným svědkem této 
události a sám se spasil na poslední chvíli před zajetím.  
 
  Podplukovník Ludwig August rytíř von Benedek v roce 
1849 
 
  Nakonec se do boje se zapojil i vévoda savojský, který 
přivedl k Mortaře zbytek svojí divize, ale nebylo potřeba 
vojenského génia, aby bylo jasné, že zde se už nic za-
chránit nedá. Ustoupil tedy ke Castelu d´Agogna, kde 
překročil řeku a zamířil k Robbiu. Ztráta Mortary roz-
hodla bitvu. Nikoliv válku. Piemonťané byli vážně otře-
seni, ale rozhodně se necítili poraženi. Na to byli příliš dobří vojáci.  
  K večeru zaujala rakouská armáda následující postavení: 
1. armádní sbor u Gambola, 
2. armádní sbor v Mortaře, 
3. armádní sbor v Trumellu, 
4. armádní sbor v San Giorgiu a  
1. záložní sbor v Gropellu.  
Hlavní stan byl od šesti hodin večer v Trumellu.  
 
  Tam se také k Radeckému sbíhaly zprávy o průběhu bojů a díky proudu pozitivních zpráv 
zde byla sebejistota a klid. Radecký posoudil plány na další den a šel spát. Byl to už přece 
jen starý pán a událostmi nabitý den ho prostě utahal. Když se vyspal, šel na snídani. A při 
té se stala taková milá příhoda. Důstojníci, kteří seděli u stolu, si jako už mnohokrát před 
tím dobírali svého starého velitele a znovu se ptali, proč si nenechá narůst knír – byla to 
dobová vojenská móda. Radecký byl konzervativní člověk a móda se změnila, ale Radecký 
ne. Jenže tohoto dne se důstojníci a generálové u stolu nedali odbýt a neustále opakovali, že 
když má knír kdejaký frajtr, proč by jej neměl mít také on, první vojevůdce říše? Radecký se 
nakonec nechal umluvit a prohlásil, cituji: "Nyní dejte pozor, něco vám slíbím; jestli Piemont-
ským ve veliké bitvě pořádně naklepeme, tedy si nechám kníry růsti."  
  Jako čestný muž slovo dodržel. Na portrétech namalovaných po bitvě u Novary až do své 
smrti kníry měl.  
  Dopoledne 22. března další bleskový postup rakouské armády vedl Radeckého vojáky k 
Novaře. Hlavní stan se ráno přesunul do Mortary a armáda nastoupila kolem jedenácté do-
poledne pochod k Novaře. Jednotlivé sbory měly tyto cíle:  
1. sbor směřoval do Cilavegně, 
2 ., 3. a 1. záložní sbor, postupovali společně po silnici z Mortary do Novary, 
4. sbor pochodoval přes Robbio k řece Agogně, kde se před Torre di Robbio utábořil a spojil 
se s 2. sborem,který zatím došel k Vespolate.  
 
 



 

  Z rána 23. března se za nemalého úsilí podařilo veliteli generálporučíku Chrzanowskému 
shromáždit celou sílu piemontské armády před Novarou. Byla zde všude cítit malomysl-
nost, ale přece jen, zde bylo ve zbrani soustředěno asi 60 000 vojáků. Generál si věřil a věřil 
i svým vojákům, že dokáží vítězství přiklonit na svoji stranu.  
  Také v rakouském hlavním stanu nikdo o konečném vítězství nepochyboval. Jeho náčelník, 
podmaršálek Hess, se vyjádřil jednoznačně, cituji: "Jestli se nám piemontská armáda u No-
vary postaví, pak ji jen sám Pán Bůh může pomoci." 
  Piemontské velení na Boží pomoc spoléhalo zcela jistě, protože bylo rozhodnuto podstou-
pit s Rakušany před Novarou další střetnutí. Chrzanowski zaujal postavení na návrší, které 
se táhlo jižně od Novary, mezi řekami Agogna na západě a Terdoppio na východě. Rakušané 
mezi tím plnili svůj plán a pokračovali ve svém postupu k Novaře. 2. armádní sbor byl ná-
sledován 3. a 1. záložním sborem. 4. armádní sbor šel ke Confienze, kde měl být připraven 
zasáhnout dle potřeby buď u Vercelli nebo u Novary. Radecký totiž stále neměl jasno o tom, 
kam se stáhla po střetnutí z předchozího dne piemontská armáda. 1. armádní sbor pak pro-
cházel teprve přes Robbio, neboť se opozdil, když křížil cestu jednotkám, které táhly k No-
vaře.  
  Jako první dosáhl piemontských předsunutých pozic předvoj 2. armádního sboru. Kolem 
jedenácté dopoledne zaútočila divize polního podmaršálka arcivévody Albrechta na nepřá-
telská postavení u obce Olenga. Polní zbrojmistr d´Aspre, který sboru velel, pozoroval, jak 
se jeho předvoj zapletl do boje se silnějším protivníkem a poslal mu proto na pomoc část 
brigády generálmajora Stadiona. Do zálohy pak postavil divizi polního podmaršálka Schaff-
gotsha a jezdectvo. Mezitím bojoval arcivévoda Albrecht v čele předvoje 2. armádního sbo-
ru se střídavými úspěchy, ale Italové měli evidentní převahu jak v živé síle tak a to přede-
vším v dělostřelectvu a nakonec jej donutili vyklidit všechny pozice, které předtím obsadil. 
Když potom vstoupila do akce i italská rezervní divize vévody savojského, byla situace na-
prosto nepřehledná. Pěšímu pluku číslo 52 z divize arcivévody Albrechta již došlo střelivo a 
zdálo se, že nebude možno udržet pozici. Tehdy dorazil arcivévodovi Albrechtovi na pomoc 
generálmajor Stadion. 52. pluk byl vystřídán a mohl být zahájen protiútok. Někteří rakouští 
vojáci se probili až na návrší do blízkosti samotného Karla Alberta, ale tam byli zajati. Pie-
monťané postupně přitáhli na bojiště 32 děl a rakouským jednotkám dávali pěkný kouř. Na 
bojiště dorazil plukovník Benedek s plukem číslo 33, který po úspěchu v minulém dni měl 
skvělou morálku. Od polního podmaršálka Schaffgotsche přišel jeden prapor pluku číslo 47 
a skvělý 2. prapor vídeňských dobrovolníků. Stále to však bylo málo, aby se podařilo do-
sáhnout rozhodného úspěchu. 
  Polní zbrojmistr d´Aspre po-
znal, že stojí proti hlavním si-
lám protivníka a neváhal po-
žádat o pomoc. Radecký sle-
doval, jak se boj vyvíjí a posily 
mu bez váhání dal k dispozici. 
Byly to 3. a 1. záložní sbor. Zá-
roveň byl již na cestě na bojiš-
tě také polní podmaršálek 
Thurn se 4. armádním sbo-
rem, který zaslechl dělostřel-
bu a aniž k tomu měl rozkaz, 
odešel od Confienzy k Novaře. 
Prokázal tak schopnost při-
jmout rozhodnutí a riziko, 



 

které toto rozhodnutí mohlo přinést. Šlo o minuty – od jedenácti hodin dopoledne do čtyř 
odpoledne sváděl 2. armádní sbor boj s italskou přesilou a zdálo se, že musí každým oka-
mžikem podlehnout. Sbor za cenu velkého úsilí udržel Olengo, přestože italské nástupy by-
ly stále zuřivější. Navíc 3. armádní sbor, u kterého se nacházel také polní maršálek Radecký, 
se zdržel ve svém pochodu na bojiště, neboť cesty v týlu 2. armádního sboru byly zabloko-
vány trény. Nakonec ale na bojiště přece dorazil.  
  Radecký okamžitě odjel na levé křídlo k řece Agogoně, odkud měl přijít na bojiště ještě 4. 
armádní sbor, od kterého si Radecký sliboval rozhodnutí. Mezitím však spojená síla 2. a 3. 
armádního sboru začala vyhánět italské vojáky z jednotlivých pozic. Chrzanowski chtěl v 
kritickém okamžiku zvrátit situaci a hnal proto své vojáky k útoku na ztracené pozice na 
návrších, ale v tom okamžiku silná dělostřelba na italském pravém křídle prozradila, že na 
bojiště dorazil 4. rakouský armádní sbor a bitva je rozhodnuta. Piemontská armáda byla 
rozvrácena. V naprostém chaosu ztratila schopnost poslouchat rozkazy a v totálním roz-
kladu prchala do Novary, kde začala rabovat. Král Karel Albert byl zdrcen při pohledu na 
své jednotky i Rakušany, kteří rozložili svůj tábor pod Novarou. 
 
     Radecký po bitvě u Novary 
 
  Po zvážení všech okolností se 
Karel Albert rozhodl poslat k 
Radeckému parlamentáře s 
návrhem příměří. Radecký ale 
nevěřil v to, že by Piemonťané 
byli opravdu poraženi. Před-
pokládal válečnou lest, kterou 
se protivník snaží po ztracené 
bitvě získat čas na obnovení 
svých sil a příměří odmítnul. 
Souhlasil však s tím, že jedná-
ní budou příštího dne pokra-
čovat. Když se vyslanci vrátili 
zpět ke Karlu Albertovi s touto zprávou, svolal piemontský král velitele své armády a před-
nesl svojí abdikační řeč, kterou se vydal trůnu ve prospěch svého syna Viktora Emanuela, 
vévody savojského. Pak se rozloučil, napsal dopis královně, vsedl do kočáru a pod jménem 
hrabě Bargé odjel. Kolem jedenácté v noci dorazil do hlavního stanu podmaršálka Thurna, 
který mu po šálku kávy podepsal průvodní list a propustil jej. Tak odjížděl Karel Albert do 
dobrovolného exilu v Portugalsku, kde zanedlouho zemřel, doprovázen jediným sluhou.  
  Celou noc rakouští vojáci poslouchali zoufalý křik obyvatel Novary, kde piemontští vojáci 
drancovali majetek měšťanů. A ráno 24. března zahájilo dělostřelectvo 4. armádního sboru 
ostřelování města, jelikož stále ještě panovalo nepřátelství. Italské jednotky město bez od-
poru vyklidily a umožnily jeho obsazení 2. a 4. sborem. Také Radecký vyjel se svým štábem 
do Novary. Nedaleko od ní se ve Vignale setkal s novým piemontským králem Viktorem 
Emanuelem. Měl s ním hodinovou rozmluvu, během které bylo dohodnuto, že následujícího 
dne bude v Novaře podepsáno příměří. Při této příležitosti vrátil Radecký italskému králi 
jeho anglického vraníka, který padl jako kořist z předchozího dne do rukou vojáků Benede-
kova 33. pluku. Od nich toto krásné zvíře Radecký osobně vykoupil.  
  Potom odjel Radecký přímo do Novary, kde před půlnocí poslal hlášení o bojích vídeň-
skému ministerstvu války. 25. března pak byl před armádou čten rozkaz, ve kterém se dá-
valo na vědomí, že nastane jednání o příměří, které také bylo následujícího dne v Novaře 



 

podepsáno. Za Rakušany Radeckým a za Piemont Viktorem Emanuelem a generálporučí-
kem Chrzanowskim. V rámci tohoto příměří měl Piemont: 
- odzbrojit italské dobrovolnické oddíly v Lombardii 
- stáhnout armádu z Modeny a Parmy  
- stáhnout loďstvo z Jadranského moře 
- taktéž vydržovat rakouské armády na svém území, tedy na území mezi řekami Ticino a 
Sesia. Počet vojáků zde umístěných měl být do 20 000 mužů.  
 
  Samotná mírová jednání začala v Miláně 13. dubna a mír byl uzavřen 26. srpna. Piemont 
neztratil ani kousek svého území, ale byl nucen uhradit válečné náklady vypočtené na 75 
000 000 franků, čímž měl být zlomena jeho hospodářská moc.  
  Uzavření příměří ještě neznamenalo konec bojů v Itálii. Nepokoje stále trvaly v Toskánsku 
a v Římu. Úspěchy rakouských armád podpořily snahu o návrat k bývalým poměrům. Pře-
devším se tak stalo v Toskánsku, kde došlo k státnímu převratu 11. dubna a po intervenci 
rakouských vojsk se sem mohl vrátit velkovévoda Leopold, který předtím zem opustil.  
Situaci v Římské republice se pak snažili uklidnit svou intervencí Rakousko, Francie, Špa-
nělsko a Neapolsko. Francouzskému armádnímu sboru, kterému velel Nicholas Oudinot, se 
zde nic moc nedařilo. Koncem dubna utrpěl při útoku na Řím velké ztráty a neuspěl. Zato 
rakouská armáda rychle obsadila Bologne a po dvaceti sedmi dnech obléhání i pevnost An-
conu. Francouzská vláda Ludvíka Bonaparta, který se stal po událostech předchozího roku 
prezidentem, tehdy chtěla získat čas a navrhla Římu mírová jednání. Oudinot mezitím do-
stal rezervní jednotky a 1. července mohl obsadit Řím. Tak zanikla také Římská republika a 
světská moc se zde vrátila do rukou papeže. 
  V celé Itálii trval odpor teď již jen v Benátkách, které se stále nechtěly vzdát rakouské ob-
léhací armádě, která měla velké ztráty zejména vlivem malárie, která se rozmohla v jejích 
řadách. Hejtman Uchatiů tehdy sestrojil speciální nálože, které byly nad město zanášeny 
zavěšené pod horkovzdušnými balóny. Tato nová zbraň způsobila řadu zranění, ale rozho-
dující podíl na obsazení města neměla. Ten patřil choleře, která se zde záhy rozšířila. Ra-
decký, který se počátkem května zúčastnil začátku obléhání a ostřelování se opět objevil na 
bojišti po pádu pevnosti Malghera, kterou rozbilo 36 000 vypálených granátů. Ale Benátky 
dále odolávaly. Bylo přisunuto 17 velmi těžkých děl a začalo ostřelování s elevací 45°. Jen 
30. a 31. července bylo z těchto velkých kalibrů vypáleno 2 130 granátů. Ale ani to nestači-
lo. Nakonec Radecký, který nehodlal dále snášet odpor vzbouřeneckého města, nařídil pou-
žít všechny prostředky, které byly k dispozici. Mimo jiné mu vadilo, kolik jeho vojáků strá-
dá nemocemi v bažinách okolo města. Nakonec pomohlo, že sardinské loďstvo muselo 
opustit Jadran a tím bylo město odříznuto od zásobování.  
  Podmínky kapitulace byly i tak překvapivě mírné. Benátky ztratily statut svobodného 
města na dobu dvou let. Vůdce povstalců Daniele Manin museli odejít do exilu a to bylo vše. 
Všem ostatním se dostalo odpuštění.  
  24. srpna 1849 se tak Benátky musely vzdát a 30. srpna do nich opět vstoupila rakouská 
armáda. Tak bylo potlačeno poslední ohnisko odporu v Itálii. Celá revoluce z let 1848-1849 
zde nepřinesla žádné změny, ani zlepšení stávajících poměrů. Ústavní zřízení zůstalo za-
chováno jen v Piemontu. Jinde došlo k úplné restauraci předrevolučních poměrů.  
Celé toto tažení, které Radeckého vyneslo na vrchol vojenské slávy, trvalo jen pět dní. Ale 
musíme uvést, že toto brilantní tažení nebyla jen jeho zásluha. K ruce měl skvělého náčel-
níka generálního štábu Italské armády, kterým byl polní podmaršálek Heinrich svobodný 
pán Hess. Tito dva vojáci spolu vycházeli dobře nejen po stránce řízení a plánování operací. 
Vycházeli spolu skvěle i jako lidé. To je věc, které se Radecký třeba nedočkal za války proti 
Napoleonovým armádám. Jeho tehdejší vrchní velitel dokázal využít jeho schopnosti, ale 



 

ani se nesnažil s ním navázat nějaký přátelský vztah. 
To by považoval za akt pod svojí úroveň. Hess a Ra-
decký to bylo jiný kafe. 
 
  Heinrich Hermann Josef von Hes na fotografii ze sklon-
ku jeho života 
 
  Hess pro něho pracoval už v letech 1831 až 1834 a 
pomáhal mu s výcvikem armády. Když po skončení 
operací začaly na Radeckého pršet uznání a chvála, ne-
váhal ani okamžik a opakovaně sděloval do Vídně, že z 
pohledu jeho očí je práce podmaršálka Hesse nenahra-
ditelná a že na všem co se podařilo, má zásadní podíl. 
Nenechal si tedy nic sebrat, ale nikomu ze svých podří-
zených nic neupřel. Naopak, někdy se historikům zdá, 
že chválu na své podřízené přeháněl. 
  Ale Ani zde není možno ukončit výčet bojových ope-
rací v okruhu velitelské působnosti Radeckého. V den 
bitvy u Novary, tedy 23. března 1849, došlo k povstání 
ve městě Brescia. Místní podle zpráv, které měli dispo-
zici, nabyli dojem, že s Rakušany je konec a za pomoci 
několika tisíc cizích partyzánů převzali moc. Došlo ke 

štvanici na úředníky, obsazení kastelu a byla vytvoře-
na revoluční vláda. Jednotliví rakouští vojáci i civilisté, 
kteří se nedostali včas do bezpečí, byli týráni a někteří 
i zabiti.  
  Likvidace povstání se ujal Radeckého sborový velitel 
polní podmaršálek Julius von Haynau. Byl to neman-
želský potomek kurfiřta Viléma I. z Hesenska-Kasselu 
a lékárnické dcerky Rebekky Ritterové. Radecký si ho 
vážil jako schopného vojáka. Ale říkal o něm, že je os-
trý jako břitva a je potřeba jej včas zavřít do pouzdra. 
A to použití v tomto případě nebylo jen tak něco. Italo-
vé tvrdili a tvrdí, že ten člověk znal italsky jen tři slova, 
v překladu lůza, zastřelit a zaplatit.  
 
                           Polní podmaršálek Julius von Haynau. 
 
  Dne 30 března Brescia odmítla Haynauovu výzvu ke 
kapitulaci. Další dva dny se na jeho rozkaz do města 
nabořila armáda. Došlo k těžkým pouličním bojům. 
Poté co Haynau uviděl několik těl brutálně utýraných 
raněných vojáků, nařídil drakonický postup. Každý 
kdo byl chycen se zbraní v ruce, byl okamžitě zastřelen. Každý dům, odkud padl byť jen je-
diný výstřel, byl zapálen. Po 48 hodinách bylo po povstání. Rakušané měli 52 padlých a 298 
raněných. Ztráty na straně povstalců jen na padlých byly asi sedminásobné. A když na po-
ražené město a přilehlé okolí Haynau uvalil kontribuci 6 000 000 lir, získal od Italů pře-
zdívku „hyena z Brescie“. Podobně zasáhl v posledních fázích povstání v Uhrách a jeho pře-
zdívka se dočkala modifikace. Byl nazýván „hyenou z Brescie a Arada“.  



 

  Toto jeho tvrdé až kruté vypořádání se s povstalci v Brescii, je od té doby kladeno za vinu 
Radeckému. A zcela jistě oprávněně - byl to jeho podřízený, kterému povolil řetěz více, než 
bylo správné. Možná že to netušil, možná to neřešil a možná prostě jen už chtěl vše skončit 
a věnovat se dobití Benátek. A pak mírovému životu. Byl to přece jen starý muž.  
 
 

Kapitola sedmá:  
Poslední roky a cesta do zapomnění 

 
  Radecký vyhrál a udržel pro císaře v područí Rakouska italské provincie. Svým vojáků po-
slal poselství, ve kterém jim mimo jiné sdělil, cituji: 
  „Když třáslo se všechno kol ctihodného trůnu, vy jste se netřásli. Jako o skálu lámou se vlny 
moře bouří vzedmutého, tak lámala se o vaši hruď věrnou zrada, křivá přísaha a vzpoura.“ A 
dále pokračuje: „Mír a usmíření se vrátí a rakouská vlajka neposkvrněná zavlaje zas v čele 
smířlivého vojska bratrského, jemuž po staletí v mnohé bitvě perné prostředkem byla sjedno-
cení a průvodcem na cestě cti a povinnosti.“ 
  Radeckého válečné tažení v letech 1848 a 1849 přetřásal celý evropský tisk. Jeden z nej-
větších nepřátel starých pořádků, dnes málo uznávaný Bedřich Engels, jinak jeden ze za-
kladatelů vědeckého komunismu, neměl pro rakouskou armádu moc uznání. Všiml si, jak 
osudově propadli na válečných polích v boji proti změnám různí generálové jako třeba 
Welden, Windischgrätz a další. Ale to co převedl starý pán, maršál Radecký, ho doslova 
omráčilo. Přímo napsal, že první tažení bylo výtečné a druhé přímo mistrovské. Vysoce 
ocenil jeho manévr, kdy vyklidil nebránitelná území a velká města a usadil se v prostoru 
čtyř pevností, kde armádu vážně poškozenou povstáním stmelil, pozvedl na duchu a po pří-
chodu posil vyškolil své protivníky v operačním umění.  
  Všiml si, že Radeckému úkol usnadnila vojenská nedostatečnost jeho protivníků, ale ne-
přehlíží skvělou manévrovou taktiku velkých celků a mimořádnou morálku bojujících ra-
kouských jednotek.  
  O brilantním vítězství rakouských sil na pláních u Novary se Vídeň dověděla díky světel-
nému telegrafu už po několika hodinách. Císař neváhal a okamžitě vypravil do Itálie dele-
gaci, která Maršála našla mezi vojáky v polních táborech. Pocty se na něj začaly hrnout tak, 
že je nestačil přijímat ani docenit. Jako každý voják té doby byl, co se týká poct marnivý a 
dokázal si je užít. Vyznamenání ale obdrželo mnoho Radeckého podřízených, protože Ra-
decký ve svých hlášeních přímo trval na poctách pro své vojáky. Desítky prostých vojáků 
obdrželo vysoce ceněné stříbrné medaile za statečnost.  Arcivévoda Albrecht obdržel ko-
mandérský stupeň Řádu Marie Terezie. Polní podmaršál Hess obdržel velkokříž Řádu Leo-
poldova. Polní podmaršál Schönhals obdržel Řád železné koruny I. třídy, a tak by se dalo 
pokračovat dlouho. 
  Největší radost Radeckému udělala maršálská hůl, kterou pro něj nechalo na náklady 
vlastní sbírky mezi důstojníky vyrobit rakouské důstojnictvo jako celek. Měla ohromující 
hodnotu - 14 000 zlatých. Bohužel tato hůl už není - v roce 1890 byla z vídeňského muzea, 
sálu věnovaného právě maršálovi zcizena a nikdy nebyla nalezena. 
  Dne 13. září 1849 dorazil Radecký osobně do Vídně. Užil si svůj triumf a asi to byly nejlep-
ší chvíle a dny jeho života. Císař jej pozval do své lože na operní představení a největší po-
ctu mu vděčná říše vzdala 22. září, kdy na jeho počest nastoupila celá vídeňská posádka. A 
při této příležitosti poprvé posádková hudba hrála dnes slavný Radeckého pochod, složený 
Johanem Straussem starším. Já osobně tento pochod považuji za excelentní záležitost a zde 
máte jednu z mnoha variant této slavné skladby.  



 

http://www.youtube.com/watch?v=vAZbMjuM3dI 
 
  Dnes je Radeckého pochod nedílnou součástí plesu v opeře ve Vídni, patří do skladby no-
voročních koncertů Vídeňské filharmonie, kdy tyto koncerty vždy uzavírá. V Rakousku ale i 
v mnoha Evropských zemích se hraje, hrát bude a bude dál šířit slávu dávno mrtvého mar-
šála. Před pěti lety na jedněch ze slavností tohoto vojáka v Olomouci tuto skladbu hrála po-
sádková hudba Olomouc. Naskytl se mi nezapomenutelný pohled na pozorovatele signalis-
tu, který v rytmu hudby pochodoval kolem cimbuří věže kostela Svatého Mořice kousek od 
Horního náměstí a nadšeně zpíval „Jsme kukuřičky slaďoučké, jsme žluté chutné dobrouč-
ké…“. Lidé, kterých zde nebylo zrovna málo, nevěřili vlastním očím a uším. Božínku to byla 
ostuda… 
  Tato chytlavá reklama je pro zpestření této práce zde: 
   http://www.nej-videa.cz/kukuricky-bonduelle/ Jen mě mrzí, že ji Radecký nikdy neuvidí, 
zajímalo by mě, co by na ni starý pán řekl.  
  Tento pochod patří k velmi známým hudebním dílům a je pevnou součástí kultury i v naší 
zemi. Sice se tak jako vše kolem Radeckého stal obětí nenávisti a byl k němu čertví kým vy-
tvořen text, který přímo překypuje potřebou lhát a špinit. Co jiného ve světle prokázaných 
historických fakt říci třeba na tento verš: „Radecký, Radecký to byl velký pán, vojákům dal 
kosti, maso sežral sám“.  
  Na to, co je to úcta k tradici, se můžeme jít podívat mimo jiné do Velké Británie. Pluk krá-
lovniných gardových dragonů v Sandhurstu se do roku 1914 jmenoval po Františkovi Jose-
fovi I., tedy rakouském císaři. Z pochopitelných důvodů po dobu Velké války nesl jiné jmé-
no, ale po jejím skončení se ke svému čestnému názvu vrátil. I dnes, kdy se jedná o elitní 
tankovou jednotku, jeho důstojníci nosí na kravatách rakouskou dvouhlavou orlici, stále 
nese jméno rakouského císaře a oficiálním plukovním pochodem a hymnou tomuto pluku 
je Radeckého pochod.  
 
  Po slavné vídeňské přehlídce byla monstrózní recepce. Na stěnách sálu byly transparenty 
s názvy letopočty všech slavných bitev, kterých Radecký přímo účastnil. A bylo to hodně a 
hodně transparentů. Následně absolvoval mnoho porad na ministerstvu války a několik dní 
strávil u své milované dcery Bedřišky, která žila v Bratislavě. Po tomto pro něj příjemném 
pobytu se vrátil do Itálie.  
  Vracel se zpět a nebyl to jen velitel 2. armády. Jeho vojenské pravomoci se týkaly Korutan, 
Krajiny, Istrie, Lombardsko-Benátska, Toskánska, Říma, Modeny a Parmy. Místokrál Rainer 
se už do Milána nevrátil. Jeho povinnosti a pravomoci byly nesmírné. Už 25. října vydal 
prohlášení, ve kterém se k Itálii přihlásil jako k druhé vlasti a slíbil, že bude dbát na její 
rozkvět a oznámil úplnou amnestii na vše, co se doposud stalo. Jeho hlavní sídlo už nebylo v 
Miláně ale ve Veroně. Zde obýval rozsáhlý palác a v létě žil v letohrádku v Monze. Myslím si, 
že už to, že představitel moci Rakouska opustil Miláno, značí, že plně respektoval pocity Ita-
lů a nechtěl zbytečně provokovat. Na druhou stranu to byl první vážný ústup. Neustále se 
věnoval inspekcím a udržoval armádu v co nejlepším stavu. Podle svědectví lidí, kteří je 
delší dobu neviděli, Radecký zestárl a ztratil vzpřímený postoj. Dva roky války mu vážně 
uškodily.  
  Ale polnice volala znovu do boje a na jeho stáří odmítala brát zřetel. Na podzim roku 1850 
dosáhly rozpory mezi Rakouskem a Pruskem stavu, že hrozil přímý ozbrojený konflikt. Jeli-
kož v říši nebyl jiný Radecký, byl povolán starý pán do Vídně. Dostal úkol převzít velení 
vojsk v Čechách a v Sasku. Ale s Prusy zkřížit zbraně nemusel. Do věci se vložilo Rusko a při 
jednáních v Olomouci došlo k dohodě. Prusko ustoupilo, takže se nedovíme, jak by to v 
přímém boji dopadlo. Je nesmírně zajímavé, že nejvíce pochybností o Radeckého schopnos-

http://www.youtube.com/watch?v=vAZbMjuM3dI
http://www.nej-videa.cz/kukuricky-bonduelle/


 

ti vézt válku s tímto protivníkem, měl čerstvý generálmajor rytíř Ludvík Benedek. Ten ge-
nerál, který ve stejné funkci o 16 let později ve válce s Prusy přivedl svoji armádu k strašli-
vé porážce. Nebyla to jen jeho chyba, ale zajímalo by mě, jestli si v chvílích nejtěžších na 
Radeckého vzpomněl. 
  V roce 1851 došlo k události, která se stala legendární. Mladý císař navštívil své provincie v 
Itálii. Radecký se stále držel a uspořádal velkou přehlídku. Jenže Radeckého kůň, veterán ta-
kových přehlídek byl dlouhé roky naučený chodit se svým pánem jako první. A nyní měl pará-
dovat za koněm, co na svém hřbetě nesl císaře. Zvíře s tímto stavem zásadně nesouhlasilo. Na-
tolik, že se začalo vzpínat. Pokud by Radecký spadl, v jeho věku by mohlo jít o vážný úraz a 
možná i život. Císař neváhal. Pozastavil přehlídku a se starým pánem si zvířata vyměnil. Pře-
hlídka potom proběhla v naprostém klidu. Spokojeni byli oba muži, Radeckého kůň i protokol, 
na kterém císař lpěl přímo opičí láskou.  
  Naposledy Radecký navštívil Vídeň 24. dubna 1854, kdy byl pozván na císařovu svatbu. 
Ovšem mladičká a velmi krásná císařovna Alžběta tentokrát upoutala pozornost největší. 
Starý pán při této příležitosti o penzionování nepožádal a císař, který prožíval období vel-
kého štěstí a zamilovanosti to neřešil. A možná, že měl.  
  V roce 1854 totiž Radecký dosáhl 70 let aktivní služby a o rok později oslavil 50 let v gene-
rálské hodnosti. Když v roce 1856 císař se svojí paní opět přijel do Itálie, měl v úmysl podat 
úplnou amnestii všem provinilcům z let 1848 až 1849. Byl šokován, jak Radecký zestárnul a 
zdětinštěl. Po císařově návratu do Vídně, bylo starému pánovi oznámeno, že je očekávána 
jeho žádost o udělení penze. Radecký s těžkým srdcem splnil žádané a 7. prosince 1856 
osobně psaným listem uctivě požádal o propuštění ze služby. Ke dni 28. února 1857 se Ra-
decký stal maršálem ve výslužbě. Na znamení úcty a vděku za jeho mimořádné služby, mu 
byla ponechána penze ve výši plného platu, vojenský lékař i malý štáb.  
  Císař neváhal a osobně se přijel se svým vojákem rozloučit. Když si ve Veroně dne 7. břez-
na 1857 mladík v roli císaře a stařec v roli penzionovaného maršála podali ruce, bylo to na-
posledy. Po předání svých povinností ve Veroně při vyklízení prostorů, které několik let 
používal, Radecký dne 21. května uklouzl, když galantně doprovázel návštěvu, hraběnku 
Wallmodenovou. Jeho křehké kosti nevydržely a zlomil si levou stehenní kost. Léčení bylo 
dlouhé a Radecký při něm vykazoval velkou trpělivost smířlivost. Když se jeho stav výrazně 
zlepšil, odebral se do Milána. Občas se ještě projížděl v kočáře, přijímal návštěvy a kdekoliv 
se objevil a byli zde vojáci, okamžitě mu byl vzdáván hold a cítil, jak ho jeho nyní už bývalí 
jeho vojáci mají v úctě.  
  Zvolna se zotavoval. 10. srpna se dokonce účastnil cvičení hulánského pluku. Přece jen ka-
valerie byla jeho životní láskou. Ale když přišla zima, začal slábnout. 15. prosince ještě ab-
solvoval malou procházku, ale potom ulehl s horečkou. 20. prosince se mu přitížilo, ale jeho 
stav nevyvolával nějako větší obavy. Zvrat k horšímu nastal 29. prosince. Svolané koncilium 
se zděsilo. Nebyl už pomoci. 31. prosince se vyzpovídal a 2. ledna se mu dostalo posledního 
pomazání. U jeho lůžka bděli jeho syn s manželkou Theodor Radecký, a věrný pobočník ge-
nerálmajor Stäger z Waldburgu. 5. ledna 1858 ráno mu selhaly plíce a starý pán se odebral 
za svými druhy do válečnického jiného světa.  
 
  Nyní ale nastal čas podívat se na jeho působení v roli vojenského guvernéra. Je to zásadně 
nutné – u takovéto osobnosti je nutno vzít v úvahu i to že není možné, aby vše co dělá, bylo 
pozitivní nebo pozitivně hodnoceno. 



 

  Radecký se svojí suitou před 
Porta Romana v Miláně v roce 
1849 
 
  Neoabsolutismus vycházel 
ze souladu tří elementů. Pa-
novníka, armády a byrokra-
cie. Po návratu do Lombard-
sko – Benátského království 
byl ztělesněním této trojjedi-
nosti. Byl guvernérem, zastu-
poval císaře a byl současně 
velitelem 2. armády. Jak už 
jsem uvedl tím, že rakouský 
top management řečeno mo-
derní mluvou opustil Miláno, 

bylo znamení jisté slabosti a pernamentního strachu z možné krize. Verona byla citadela 
opevněného čtyřúhelníku a bylo odtud možno reagovat na možné potíže z různých směrů. 
Byla krásným městem ale málo významným. Tím na významu ztratila i rakouská moc.  
  Co Radeckého bavilo a co mu pořád šlo, bylo spravování vojenských záležitostí. Velel čty-
řem zemským vojenským velitelstvím, pěti armádním sborům. Byl voják více než sedmde-
sát let. Tvrdě kritizoval skutečnost, že jen co byla krize zažehnána, Vídeň mu snižuje rozpo-
čet, bere vojáky a vybavení. Šel tak daleko, že byl odhodlán vše zabalit. Stal se objetí intrik, 
byl malý uzavřený svět a tak se kuly pikle, až se kouřilo. I Benedek, který toužil po jeho mís-
tě, tvrdil, že starý pán už na svou práci nestačí. Ale možná že mu šlo jen o věc. Císařův gene-
rální adjutant, hrabě Grüne, si přisadil. Jako první ve spolupráci s Benedekem prosadili ne-
kompromisní penzionování maršálova syna a pobočníka, plukovníka Theodora Radeckého. 
A maršála se nikdo na jeho názor neptal. Hodně se ho to dotklo. Ale na druhou stranu byl 
osobním císařovým listem požádán, aby vytrval a pracoval dál. A tak to dělal, co si budeme 
nakecávat, lichotilo mu to.  
     Radecký jako generální guvernér v Miláně roku 1849. 

  2. armáda byla, jak jinak, 
okupační silou. Bylo potřeba 
tedy ji využít, aby se provedla 
úplná pacifikace všech ra-
kouských držav. Vojenská síla 
měla zajistit politický cíl a to 
trvalé včlenění této korunní 
země do rakouské unitárního 
státu. A k tomu neměl přispět 
žádný unitární ústav ale tvr-
dá byrokracie. Jako vojenský 
guvernér měl pravomoc vlád-
ce. Jako civilní guvernér mu-
sel jet podle ministerstva vni-
tra a jeho šéfa Bacha a ne 
podle cítění a vidění Radec-

kého a to nemohlo fungovat dlouho. Nejvíce ho rozčilovalo, že neustále přibývá úředníků a 
že stále více jich není na straně vlády.  



 

  Radecký chtěl, aby se vzalo v potaz, že italská území nelze svázat centralistickým svazkem. 
Na to byly příliš odstředivé. Bylo mu jasné, že v úvahu připadá nějaká forma autonomie. To 
byla jediná možná a možná ani to ne, cesta, jak zde udržet rakouskou moc.  
  Měl o řešení místních problémů, mocenských zvratů, nacionálních tužeb ekonomických 
záležitostí rozhodovat ten kdo byl v místě a měl dokonalý přehled, nebo někdo od zeleného 
stolu? Měl to být voják, který chtěl pro Itali jistou míru autonomie ale musel vládnout ve 
stavu možné války? Nebo to měli být úředníci, kteří se sice chovali jako civilisté, ale Italská 
myšlenka pro ně nebyla ničím, čemu by přikládali význam? Měl obavu, že pokud se opět 
rozejde společné myšlení a praxe vojáků a úředníků, je jen otázkou času kdy opět bude po-
třeba jít do boje proti povstalcům. Ale nikdo neposlouchal – mocenské dvojvládí bylo po-
tvrzeno. I tak se podařilo obnovit průmyslovou výrobu a hlavně začalo prosperovat země-
dělství. Pomalu se stavěly železnice, a na významu nabral přístav Terst.  
  Jenže Radecký měl i soudní moc. Mohl ledacos, ale hlavně měl trestat velezradu, jejíž kvan-
tifikace nebyla skoro možná. Měl povoleno vynášet i rozsudky nad životem. Byl to problém 
a velká morální zátěž. Velká tvrdost by možná přinesla pořádek, ale byl by pranýřován za 
brutální jednání. Pokud by byl shovívavý, byla by to známka slabosti. A obojí by bylo možno 
vidět jako politickou chybu.  
  Jakýkoliv útok na císaře byl považován za velezradu. Ale okupovaní Italové to viděli jako 
legitimní prostředek boje proti okupaci. Bylo to pro ně ve světle nového myšlení směřující 
k svobodnému sebeurčení a národní existenci čestné a omluvitelné. Nejen omluvitelné ale 
přímo nutné a správné. Odmítali se řídit zvyky a právem běžným v Rakouském císařství.  
  A děly se věci. Například bylo potrestáno holí nemálo zatčených Miláňanů, kteří protesto-
vali proti oslavám vítězství rakouských vojsk v Maďarsku. Zejména jim vadily pocty pro 
Haynaua, který byl, jak již víme, zván „bestií z Brescie“. A mezi potrestanými byla i jedna 
žena. To italskou veřejností velmi rozhořčilo. „Bijí nám naše ženy“, znělo Lombardií. Bylo to 
horší než tvrdé tresty pro skutečné spiklence. Padly velké tresty na svobodě za prokázanou 
zradu podle rakouských měřítek, za vraždy lidí, kteří s Rakušany spolupracovali. Sám Ra-
decký podepsal 5 hrdelních rozsudků a desítky těžkých žalářů pro skupinu, která plánovala 
únos císaře a jeho popravu, pokud se nezřekne Lombardsko-Benátského království. Radec-
ký ze své podstaty muže a vojáky absolutně oddaného císaři byl tímto plánem těžce otřesen 
a nebylo možno u něj vymoci pro odsouzené k 
smrti milost.  
  Když byl zatčen vrah, který měl vyhledat a zabít 
přímo jeho, moc se tím nezatěžoval, nechal ho 
popravit také, ale svou možnou smrt ve službách 
koruně považoval za možnou, desítky let.  
 
  Vyobrazení exekuce nad usvědčenými vrahy z 6. 
února 1853 
 
  A revolty přišly. Jako první opět povstalo Milá-
no. Za podpory rezistence z Piemontu pod pláš-
tíkem karnevalu dne 6. února 1853 stovky mas-
kovaných lidí zaútočily na vše rakouské. Došlo k 
bestialitám, které Radeckého rozlítily. 10 vojáků 
bylo nalezeno s rozpáranými těly, bez očí a ně-
kdy i vykastrovaných. 54 vojáků bylo těžce ra-
něno. Reakce byla rychlá a tvrdá. Po dvou dnech 
byl klid obnoven za cenu 449 zatčených. Ne-



 

kompromisní vyšetřování vedlo k procesu před vojenským tribunálem a nakonec bylo 15 
popravených. Radecký si ztěžoval, že policie, na kterou neměl vliv, zaspala. Milán musel 
platit doživotní renty zmrzačeným vojákům a kontribuci posádce.   
  Pro Italy byl jediným viníkem Radecký. Podle jednoho historika to byl právě on, kdo držel 
znovunabité provincie pod krvavou kuratelou. Jiný z toho nesleví, ale vidí i příčinu vtom, že 
Radecký díky tomu, co jsem už napsal několikrát, nemohl jinak. Císař, říše a armáda pro něj 
byli úhelnými kameny jeho života. Radecký se svojí rolí v tomto pochybném divadle nesou-
hlasil. Ale nemohl jinak. A tak jeho odvolání v roce 1857, bylo pro něj vysvobozením.  
  "Raduji se, že jsem stár", přiznal dceři Bedřišce a naléhavě ji žádal, aby dala děti vzdělat v 
dějepise. Dějiny měly mladé generaci sloužit jako „zrcadlo k pozorování živého času“. Pro 
Radeckého potom byly zrcadlem vlastních, starých dob.  
  Dne 5. ledna 1858 do Vídně došla zpráva. Ne neočekávaná ale přece jen smutná. Morseov-
kou zazněla zpráva v tomto znění:  
  „Jeho excelence, polní maršál Radecký zesnul po delším utrpení dnes v osm hodin ráno“. 
 
  Císaře zpráva ranila. Měl starého pána upřímně rád jako člověka a respektoval ho jako 
svého vojáka. Osobně nařídil vydání zvláštního rozkazu, kde vyzvedl jeho zásluhy, věrnost, 
statečnost i vojenský genius.  
  Radeckého tělo bylo nabal-
zamováno a potom zvláštním 
vlakem dopraveno do Benátek. 
Zde bylo naloženo na fregatu 
Donau a přepraveno do Terstu. 
Zde byl přistaven další zvláštní 
vlak a ten dopravil Radeckého 
tělo Vídně, kam dorazil 17. 
ledna 1858 kolem páté večer. 
Na nádraží byla rakev přelože-
na na vůz a dopravena do ví-
deňského arzenálu. 18. ledna 
odtud vyšel smuteční průvod. 
Podruhé se na Radeckého po-
čest konala přehlídka celé ví-
deňské posádky a velel jí samotný císař.                       Radeckého pohřeb 18. ledna 1858 
 
  Duněla děla na bastionech, desítky tisíc vojáků vzdalo čest zbraní a plukovní praporečníci 
sklonili prapory na počest muže, který se stal legendou za svého života a v myslích vojáků 
co pod ním sloužili, jí zůstal do dne, kdy zemřel poslední z nich. Když zazněl Radeckého po-
chod upravený do molové tóniny, tisíce tvrdých ostřílených vojáků nedokázaly zastavit sl-
zy. Císař sám sklonil šavli na počest muže, ze kterého už nikdy nenalezne rovnocennou ná-
hradu. Ale to ještě nikdo nevěděl. Poté bylo jeho tělo uloženo do hrobky postavené jeho 
mecenášem svobodným zednářem Josephem Parkfiedem.  
  S Radeckého smrtí došlo k situaci, kterou nikdo nepředpokládal. S jeho odchodem odešla 
do hrobu i vojenská sláva podunajské monarchie. V roce 1859 došlo k velké válce se Sar-
dinským královstvím a Francií. Říše přišla o celé Lombardsko. Porážka maličkého Dánska 
byla už jen labutí písní dlouhé vojenské historie. Válka v roce 1866 s Pruskem ukázala, jaké 
jsou skutečné vojenské možnosti této velké země. Krutá porážka v této válce vedla říši k 
tomu, že se angažovala na Balkáně a tím byl položen počátek jejího konce. Ale to už jiné 
čtení.  



 

 
  Roky utíkaly. Radecký žil v myslích svých vojáků. Pravidelně se na něho vzpomínalo při 
výročích jeho slavných bitev. Je zajímavé, že v dobrém vzpomínalo mnoho lidí, kteří jinak 
byli říši nakloněni jen velmi málo. O Radeckém psalo v 19. století mnoho česky psaných pe-
riodik a to vždy v dobrém. Tehdy se Češi hlásili ke svému slavnému spoluobčanovi. Psalo se 
o něm s v dobrém i v časopise zvaném “Žižka“ a to i potom co byl z důvodů cenzury pře-
jmenován na „Vlast“. Psalo se o něm i ve století dvacátém, ale od roku 1918 se od něj spo-
lečnost jak je pro naše dějiny příznačné rychle odvrátila. 
  A utíkaly další roky, zemřel poslední Radeckého veterán a přelomil se letopočet. Přišel rok 
1914 a s ním do té doby nestrašnější válka lidských dějin. A v roce 1918, Rakousko – Uher-
sko patřící k poraženým v této Velké válce, zaniklo.  
  Stalo se obětí sebe samotného a po zániku se stalo obětí všech, kdo z jeho zániku profito-
vali. Naše země nebyla výjimkou. Uměle se dějiny upravovaly tak, aby byla tato říše démo-
nizována a každý, kdo jí věrně sloužil, byl buď z dějin úplně vypuštěn, nebo špiněn. Radec-
ký nebyl výjimkou. Napřed se této skvělé, ironicky řečeno historické úderky, ujali prvore-
publikoví vykladači dějin. Po roce 1948 potom převzali štafetu jejich komunističtí nástupci 
a po roce 1989 se této role ujali pohrobci těch prvních. Radecký byl skoro zapomenut a je-
ho český původ byl ne zamlčen, ale sloužil jako příklad kolaboranta se zlem. 
  Přesto po celou tuto dobu, která dějiny ostudným způsobem z různých ideologických dů-
vodů deformovala, se práce o něm objevovaly a velké úsilí o jeho rehabilitaci - ne že by ji 
nějak potřeboval – se rozběhlo po roce 1989. Nesetkává se s velkým pochopením, skoro sto 
let lží a nenávisti nakonec i lhostejnosti stále nese své ovoce. Ale je zde stálý pohyb v před a 
to přesto, že občas je to pád na hubu. Ale i pád na hubu je pohybem kupředu.  
 
 

Kapitola osmá:  
Josef Václav Radecký a naše doba a my 

 
  Na začátek této poslední kapitoly své práce která je zároveň její finální částí, musím cito-
vat, z denního tisku. Už staršího, ale našeho. 
  Lidové noviny, 18. 4. 2008: 
  Vážená paní poslankyně, 
  posíláme Vám znění „Petice proti výstavbě pomníku rakouského maršála Radetzky von Ra-
detz“, jejíž originál s 260 podpisy podal dne 30. 5. 2011 na Úřad Městské části Praha 1 (Vodič-
kova 18, 11568 Praha 1) a dne 31. 5. 2011 na Magistrát hlavního města Prahy Obvodní výbor 
Českého svazu bojovníků za svobodu Prahy 9. … 
 
  Zdraví Vás OV ČSBS Praha 9 
  Petice proti výstavbě pomníku rakouského maršála Radetzky von Radetz 
  Po roce 1989 jistí lidé a zájmová sdružení při „nápravě křivd minulosti“ bez širší veřejné dis-
kuse obnovují pomníky a tradice odstraněné ne totalitními režimy, ale již na počátku první 
republiky. Již obnovili sochy císaře Franze I, Albrechta von Waldstein v Praze a bezpočet dal-
ších mimo Prahu. Byla odstraněna socha husity Jana Želivského a stálá výstava o době před 
rokem 1620 ve Hvězdě. V rozporu s odkazem první republiky se tradice české státnosti nahra-
zují památníky a tradicemi spjatými s cizí porobou a nevolnictvím: Habsburky a jejich poten-
táty, od nichž se naši předkové pracně a za cenu velikých obětí osvobodili…. 
  část vynechávám a dále dopis pokračuje: 
  …Kromě pokusů o obnovu tzv. Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, již dle nápisu 
a výtvarného zpracování účelového triumfálního pomníku nadvlády rakouských Habsburků, 



 

má být na Malostranském náměstí namísto prvorepublikové sochy přítele českého národa, 
francouzského historika Ernsta Denise, postaven pomník maršálu jménem Josef Wenzel Rade-
tzky von Radetz. *Rakouského okupanta, bojujícího proti Italům, kteří si chtěli žít vedle kraja-
nů po svém. Za cenu asi čtyř tisíců zmařených životů prodloužil panství Habsburků a Vídně v 
části Itálie o necelou generaci. Jeho socha byla odstraněna již v roce 1919, také kvůli protes-
tům Italského velvyslanectví, které se nachází jen asi o jeden blok výš. Proč se dnes má na 
tomto exponovaném místě kvůli rakouskému katanu dokonce prý překládat i tramvajová 
trať? Proč tam raději nevypěstujeme trávník? A proč se vůbec mají vynakládat peníze a práce 
na konflikty vzbuzující pomníky, když v podfinancované Národní knihovně musí čtenář čekat 
na vydání knihy 2 hodiny až několik dní? 
  Upozorňujeme, že obnovování pomníků cizím utlačovatelům v době, kdy se na pocty vlastním 
hrdinům, kteří nezištně bránili tuto zem a její lidi, prostředků nedostává, obnáší před světem 
větší hanbu než vojenská porážka! Pomníky diktátorů či okupantů (Franka, Mussoliniho aj.) 
se i v samotném Španělsku, Itálii ap. soustavně odstraňují bez ohledu na jejich krásu a na to, 
jaký dílčí rozkvět ony osoby umožnily. V Korejské republice bourají památky japonské okupa-
ce i dnes. Obnovování cizích památníků vlastní poroby nemá smysl nejen z hlediska vlastenec-
kého, ale ani z obecně humanistického hlediska. Směřuje k likvidaci tradic suverénního Česko-
slovenska, první republiky a k návratu před rok 1918. K oslabení loajality mnoha občanů ČR i 
ideálů svobody a demokracie, na nichž stojí nejen česká společnost, ale moderní společnost 
obecně".  
  Konec citace. Než budu pokračovat:  
  Spor se vede o tento pomník. Tato socha je 
nyní v lapidáriu Národního muzea. 
 
  Když si to člověk přečte, nestačí se divit.  
Primo: účelově je zde použita německá verze 
Radeckého jména místo jeho původního čes-
kého, které znělo Jan Josef Václav Antonín 
František Karel hrabě Radecký z Radče. Ale 
tomu rozumím. Zní to příliš domácky a nee-
vokuje to správným způsobem „rakušácké 
zlo“.  
Secundo: není zde ani slovo o tom, že to byl 
příslušník starobylého českého šlechtického 
rodu, který česky mluvil, psal a běžně komu-
nikoval v tomto jazyce se svými vojáky. Ale to 
dokázal v dalších 8 jazycích. 
Tertio: termín rakouský okupant je fascinují-
cí, protože k zemím Koruny české jej nejde vztáhnout.  
Kvarto: krásný je termín rakouský katan. To se mi opravdu moc líbí. Na něco takového aby 
měl člověk talent daný od Boha, aby takto blbnul do papíru či jen klávesnice. Je dokonalou 
ukázkou deformace historie odmítat zásadní pravdu, že Radecký nás hájil jako mlaďoch 
pod slavným Laudonem na Balkáně proti Turkům a později jako plukovník, generálmajor i 
podmaršál proti výbojné napoleonské – konzulské i císařské - Francii za krvavých koalič-
ních válek v letech 1799 až 1815. Mnohokrát se vyznamenal odvahou hraničící se sebeobě-
továním i vynalézavostí v kritických, zdánlivě beznadějných a bezvýchodných situacích. Byl 
v boji 7x raněn a v boji pod ním bylo zabito 27 koní. Z toho dva koně zabil přímý zásah dě-
lové koule. Někdy jeho úsudek a akce zachránily před zničením celé velké vojenské útvary. 
Svými rozhodnutími jako náčelník štábu České armády knížete Karla ze Schwarzenberku, 



 

výrazně či lépe řečeno zásadně přispěl jak k záchraně Čech před francouzským vpádem a 
jejich vydrancováním, tak jako náčelník štábu všech koaličních sil tyto síly přivedl k triumfu 
v největší bitvě století, „bitvě národů“ u Lipska. Tato bitva Napoleona I. a jeho skutečně ka-
tanskou mnohonárodnostní armádu natrvalo vypudila ze Střední Evropy. 
  Byl to Radecký, který s vědomím možnosti ztráty všeho, co doposud v kariéře dosáhl, do-
nutil tři korunované hlavy překročit Rýn a v roce 1814 se probít až Paříži, což donutilo Na-
poleona abdikovat. Je naprostá pravda, že v letech 1848-49 potlačil italskou revoltu. Je 
pravda, že v této válce či válkách představoval rakouskou okupační moc a obhajoval staré 
pořádky. Ale ten člověk nemohl jinak. V tehdejší divoké době se vnímání skupin lidí jako 
národů teprve tvořilo a on už byl příliš starý, aby to dokázal akcentovat. Většina ze 4 000 
padlých Italů ale zahynula v otevřených bitvách a byli to povětšinou vojáci pravidelných 
armád. Nebyli to tedy vraždění civilisté nebo po bitvě popravení bezbranní zajatci. Ale na 
jeho hlavu padá a nikdo by to neměl přehlížet, zdivočelé jednání jeho podřízeného Juliuse 
Jacoba von Haynaua v Brescii. Radecký věděl, že ten člověk nemá cit slitování ani obecně 
lidské zábrany. Přesto ho povstání v tomto městě potlačit poslal. Jako jeho velitel je za jeho 
jednání odpovědný. Radecký událostí v Brescii litoval, ale nikdy za ně nikoho nepohnal k 
odpovědnosti. A Haynau se úspěšně obhájil jasnými důkazy, že po jeho mužích stříleli z 
oken domů i civilisté a že několik jeho vojáků bylo po zranění zajeto a následně brutálně 
zlynčováno.  
  Radecký, přes vysoký věk duševně čilý a své práci dokonale rozumějící 82letý děda, který 
se do postavení vrchního velitele rakouské armády v severní Itálii i guvernéra Lombardie a 
Benátska vypracoval doslova od píky, jako voják porazil s mistrovstvím málokdy vídaným o 
jednu či dvě generace mladší vojenské profesionály. Jeho úsudek a neskrývaná láska k Itálii, 
kterou nazýval svou druhou vlastí, vedly k tomu, že v těchto válkách svými rozkazy zachrá-
nil kulturními památkami mnoha staletí přeplněnou lombardskou metropoli Milán před 
zničením a pod přísnými tresty zakázal jakékoli rabování, znásilňování a jiné v té době 
běžné vojenské kratochvíle. A je pravda, že když mu šlo o věc, neváhal být tvrdý a nekom-
promisní, jak zažili Benátky a také Garibaldiho partyzáni, které považoval za bandity.  
  Možná i díky této práci alespoň někdo pochopí, že Radecký po celou svou kariéru nebyl 
žádný tyran a katan, ale ve zdivočelých poměrech poloviny 19. století byl možná jedním z 
posledních zastánců gentlemanských ohledů k civilnímu obyvatelstvu. Byl to geniální voje-
vůdce, nutící své důstojníky nejprve pečovat o potřeby mužstva a potom až o své.  
Kvinto: dojímá mě péče o duševní svět italských občanů a jejich velvyslance. Já jsem pře-
svědčen, že italské legie byly nejméně rovnoprávné mezi všemi našimi legiemi, co kde byly. 
A mnoho našich legionářů nechali Italové popravit. A proč? Po zběhnutí ze svých původních 
jednotek nebo zajetí v boji je někdo stáhl do legií, a když odmítli zabíjet své kamarády na 
druhé straně fronty, skončili jako zrádci před popravčí četou. Zamyslel se někdy někdo nad 
tím, zrádci čeho že tito popravení legionáři měli být?  
  Ale buďme důslední a položme si otázku: Nebyla to spolu s Francií a Německem právě Itá-
lie, která nás podpisem Mnichovské dohody pomohla zlikvidovat jako stát? Tedy pomohla 
zničit tu v článku opěvovanou první republiku? Nebyli to Italové, kdo přinesl nezměrné 
utrpení do Habeše? Kdo obsadil Albánii a napadl Řecko? Kdo pomáhal Hitlerovi okupovat 
velkou část Evropy? Tak jaképak ohledy. Ti mohou tak leda držet ústa a ten pomník by měli 
za trest dvakrát týdně leštit.  
  Je fascinující jak účelově tento dopis tvrdí, že od roku 1620 do roku 1918 neměly země 
Koruny české žádné dějiny, které by stáli za zmínku, jen zmar a zlo. Tento účelový ahisto-
rický přístup svědčí jen o jednom. O servilnosti vůči Itálii, která si ji ničím nezaslouží a o 
strachu z toho, že by si lidé mohli uvědomit, že legie a rok 1918 nejsou začátek našeho 
dnešního bytí, ale jen jeden z mnoha kroků téhož.  



 

  Necítím potřebu legiím ubírat jakoukoliv zásluhu na vzniku samostatného Českosloven-
ska, pokud vůbec nějakou mají. Vojensky zcela jistě ne, spíše na jeho přežití v prvních le-
tech a i to ve spolupráci s bývalými „rakušáckými“ důstojníky“ a jednotkami. Na druhou 
stranu tito stateční legionáři předvedli své lidské a vojenské kvality účastí na mnoha proti-
židovských pogromech a útisku našich tehdejších německých spoluobčanů, čímž mimo jiné 
položili základ budoucích událostí v našem pohraničí.  
  Ale celá moje práce je o tom, že šlo o osobnost, Čecha jak poleno a statečného a věrného 
vojáka, který se s loajalitou na jakou dnes možná ani nelze narazit, podílel dlouhých 72 let 
na dění v Evropě a mimo jiné má zásadní podíl na porážce jedné z největších hrozeb v ději-
nách Evropy, Napoleona Bonaparte. 
  Nejvíce mě dostala starost o naše národní tradice. Hlavně to, jak tyto tradice nesmí sahat 
před rok 1918. Kde nás tyto tradice dovedou? Vlastní politická reprezentace vzešlá z boje 
proti rakousko-uherské monarchii a legií vše vzdala, utekla a nechala ten glorifikovaný 
státní útvar zvaný První republika zaniknout. Tím promrhala velký potenciál, který zde byl 
pro obranu vytvořen. Vystavila tak, sama ukryta mimo dosah nepřítele, národ skutečnému 
zlu a genocidě, která nás stála 362 000 obětí. A z toho jen 28 000 lidí, našich spoluobčanů 
padlo v boji na mnoha frontách v celém světě. Ostatní byly reprezentací, která vznikla na 
legionářské legendě, vydáni smrti bez možnosti se jakkoliv bránit. A aby to nebylo vše, hrdý 
český národ touto elitou vedený a vychovávaný skvělým způsobem pracoval ve prospěch 
svého okupanta a Slováci se dokonce jako vojáci postavili ve válce po jeho bok. Skutečně je 
zde k vidění mnoho skvělých tradic, na které lze být hrdý.  
  Co jsem tímto vším chtěl říci? 
  Proč by se český národ a naše armáda neměli hlásit ke svému spoluobčanovi, který proká-
zal nejvyšší vojenské kvality a to jak v přímém boji tak i jako vysoký štába či velitel? A když 
navíc sloužil neochvějně a loajálně císaři, kterého považoval za svého a rakouskému císař-
ství, které v duchu tehdejších zvyklostí považoval za svoji vlast? 
  Tak, jak je správné a mělo by být povinné mít v úctě naše vojáky bojující na všech frontách 
Druhé světové války, bez ohledu na to která fronta to byla, je správné vidět celé naše dějiny 
bez dnešních předsudků. Musím citovat: 
  „To je věčný spor o smysl českých dějin", říká historik Univerzity Karlovy PhDr. Milan Hli-
nomaz, PhD. „Přitom dějiny mají svůj imanentní smysl, který nepodléhá pozdějším ideologic-
kým nátěrům.“ 
  Osobnost maršála Radeckého sehrála v dějinách Evropy nezastupitelnou roli. Porovnávat 
podle dnes platných postulátů a našeho 92 let krouceného výkladu dějin zda to byla osob-
nost pozitivní či negativní je absurdita, které není rovno. Bohužel absurdita, která je u nás 
naprosto běžná. Na vše, co je v rozporu s nařízeným a jedině správným vnímáním našich 
dějin je dáván ideologický nátěr. Takový, který je podle gusta vládnoucí ideologie. Ale je 
úžasné, že všechny tyto ideologie, které nás ovládaly od roku 1918, do současnosti se shod-
ly na jednom. Rakousko a později Rakousko-Uhersko bylo zlo. A šmidra.  
  V dnešní době je osobnost maršála Radeckého, českého šlechtice, loajálního a statečného 
vojáka, který sloužil tolik let, a jeho služby využilo pět císařů známá, ale není známá tak, jak 
by si zasloužila. Lví podíl na tom má skutečnost, že od roku 1918 tato země šla cestou vy-
tvoření nových dějin, do kterých se selektivně vybralo to, co bylo vhodné a Radecký, který 
se považoval za Rakušana, rozhodně nebyl pro větší slávu legií a první republiky vzešlé po 
vojenské stránce ze zrady a defétismu, vhodný ani trochu.  
  Jako voják se zapsal nesmazatelně do vojenských dějin Evropského kontinentu ve dvou 
stoletích, významněji v tom devatenáctém. Zařadil se naprosto oprávněně do vybrané spo-
lečnosti svých velkých vzorů maršála Raimunda hraběte Montecuccoliho, Evžena Františka, 



 

prince savojského a carignanského, hraběte ze Soissons a Ernsta Gideona svobodného pána  
von Laudona. 
  Už tento výběr ukazuje zoufalost snah udržení blábolů o rakouském císařství jako o žaláři 
národů. Jinak jen tak na okraj tento výrok pochází z úst rakouského politika z roku 1919. A 
naši tvůrci první republiky a osvoboditelé od toho děsivého jha jej rádi převzali - asi nedo-
kázali nic tak úderného sami vymyslet. Laudon pocházel z Kuronska, Montecucolli byl Ital, a 
spanilý princ Evžen představoval krev královského původu z Francie. Jak by oni popsali 
svůj vztah k císařství, kterému sloužili s takovou loajalitou a statečností?  
  ANO: Radecký byl pravý nefalšovaný RAKUŠAN. Tak se viděl tento český šlechtic, kterého 
rodný jazyk byla čeština, služební jazyk němčina a ve své druhé polotajné domácnosti mlu-
vil italsky. Země koruny české považoval až do své smrti za plnoprávnou součást habsbur-
ské říše, i když od husitského šílení a Bílé hory lidé zde žijící měli pověst rebelantů. Angli-
čan Brown ve svém cestopise napsal: „Čechové jsou lid udatný, silný a tuhý, dávají dobré vo-
jáky…“, a měl pravdu. Pluky doplňované na našem území byly vždy považovány za velmi 
kvalitní a statečné a o mnoha z nich to platilo až do roku 1918.  
  Co se týká jeho vzorů, často se o nich dnes píše, že jejich vztah k vojákům byl veskrze 
kladný ale ani u jednoho to není pravda. To jen milosrdné dějiny životopisci v dobré víře 
poupravili. U Radeckého je to pravda. Výrok „Otec Radecký“ nebylo klišé ani pejorativní 
sousloví. Dokud žili vojáci, kteří pod ním sloužili, nemohl se nikdo ve zlém dotknout jeho 
památky. První Radeckého pomník byl postaven v Praze. A podle tehdejšího a myslím si, 
pěkného zvyku byl odlit z ukořistěných sardinských děl. A nebyla to státní zakázka. To lidé 
v té době žijící se tak rozhodli. Další pomníky stojí dodnes v Lublani. Zde je Radecký dodnes 
ctěnou osobností a čestným občanem. Ale největší pomník stojí ve Vídni od roku 1892. Stojí 
dnes před budovou vlády, dříve to bylo ministerstvo války.  
  U nás pomník nemá. Byl odstraněn na přímou žádost italských velvyslanců, kteří se na něj 
po válce v roce 1919 nemohli dívat. Příliš jim připomínal jejich malost a slabost. A my jako 
mouřeníni s kloboukem v ruce a hlubokou poníženou úklonou jsme rychle vyhověli. Tu sa-
mou malost a plytkost duší Italové naplno prokázali, když dvacet let po jeho odstranění nás 
sprostě zaprodali v rámci Mnichovského diktátu.  
  Hodně na Radeckého myslela rakouská marína. První lodí s jeho jménem byl nevelký par-
ník. Lodí hodnou jeho jména se stala fregata postavená v Anglii v letech 1852 až 1854. Měla 
kombinovaný pohon pomocí 
plachet a parního stroje. V ro-
ce 1866 se účastnila vítězné 
bitvy u Visu kde admirál Tege-
tthof porazil silnější italské 
loďstvo. Zničil ji požár v roce 
1869. Následoval jiná, větší 
fregata s jeho jménem, které 
byla vyřazena ze služby jako 
pomocná loď až v roce 1918. 
Měla by to být tato loď: 
  Ovšem nejdůstojnější nositel 
jeho jména byl semidred-
naught z roku 1908. Byla tu 
jedna lodí z nové třídy velkých plavidel, kam patřily ještě plavidla Zrynyj a Arcivévoda 
František Ferdinand. Byly to hezké lodě, zbytek bych nechal na našich námořnících.  



 

  Takže seznamte se: SMS Ra-
detzky 
 
  Radecký je vzpomínán v 
Německu a v Rakousku. Ale 
hlavně, by měl být vzpomínán 
u nás, což se díky aktivitě ně-
kterých institucí, které na je-
ho osobu nahlédají s nelibostí 
a někdy i s nenávistí nedaří. 
Hrabě Josef Václav Radecký z 
Radče byl naprosto bez dis-
kuse nejvýznamnějším čes-
kým vojákem 19. století a tak 
ho vnímal celý kontinent. Ře-
šit u něj národnost je napros-
tý nesmysl. V době kdy žil, se 

formování států podle národností teprve rodilo a vlastně se teprve řešil obsah slova národ-
nost. Měl být definován společným jazykem? Nebo obývaným územím? Jde li jazyk – celý 
život mluvil česky, a na dopisy z Čech odepisoval česky a vždy pozdravoval milou vlast. I 

jakýsi vídeňský novinář když 
se pozastavil nad tím, že ve 
Vídni doposud nemá Radecký 
důstojný pomník, napsal do-
slova: „…v rodné jeho vlasti 
české, královské Praze nád-
herný pomník byl vystaven…“ 
takže i obyvatelé monarchie 
viděli Radeckého jako Čecha. 
Je přece naprostá blbost chtít 
aby Radecký, ale vlastně kdo-
koliv žijící v jeho době byl 
vlastenec takový, jak si jej 
představujeme ve druhé po-
lovině dvacátého století a na 
počátku století dvacátého 
prvního.  

             Jezdecká socha maršála Radeckého ve Vídni 
 
  Radecký byl především voják. Loajalita k armádě a oddanost panovníkovi byla u něj před-
pokládanou a mírou vrchovatou naplněnou samozřejmostí. Jiná volba byla jen zrada. Česká 
šlechta, jejíž byl příslušníkem, byla stejná jako šlechta v celé Evropě – kosmopolitní, vzdě-
laná a vyšlo z ní mnoho skvělých politiků, vojáků, diplomatů a všichni své velké vlasti, které 
součástí byli i Země Koruny české sloužili velmi dobře. 
  Radecký byl nade vší pochybnost Rakušan. Znovu to musím napsat. Tak jak tomu většina 
občanů Zemí Koruny české rozuměla a akceptovala to jako fakt. A z pohledu tehdejší doby 
byl vlastenec, který jako svoji vlast viděl celé císařství.  
  Bohužel republika vzniklá na myšlence, že vojenská zrada je správná a užitečná si s osob-
ností takového formátu nevěděla rady jinak, než ji vytěsnit do zapomnění. Vymezit se proti 



 

Rakousku – Uhersku bylo povinností číslo jedna a to i přesto že z této říše bylo ledacos pře-
vzato. Je to nejhorší varianta. Pro armádu a národ jako takový je zapotřebí se hlásit k lidem, 
kteří psali dějiny. Žádný národ jich nemá přebytky. Kdo se dokázal Napoleonovi postavit? 
Není jich mnoho. Kutuzov, Welington, Blücher i když zde by byla na místě jistá pochybnost, 
a potom Radecký a jeho šéf Karel Filip Schwarzenberg. Všichni výše citovaní jsou svými ná-
rody respektováni, jsou součástí vojenských tradic a dějinného odkazu. Jen my, Češi 

odchovaní více než 80 lety 
překrucování dějin, legionář-
skými legendami a glorifikací 
První republiky ve své hloupé 
pýše tvrdíme, že nestojí za 
pozornost- byl to přece „Ra-
kušák jak prase“. Bože jak 
jsme hloupí… a to platí nejen 
pro Radeckého, Schwar-
zenberga a další statečné vo-
jáky českého původu.  
 
  Radeckého most ve Vídni 

 
  V armádách, kterým velel, sloužilo mnoho dalších Čechů na vysokých funkcích. Valdštej-
nové, Kinští, ale také podmaršálek hrabě Bubna z Litic, který velel divizi v bitvě u Lipska, 
generál jezdectva hrabě Johann z Klenové a Janovic, či významný strůjce reforem dělostře-
lectva Josef Smola z Teplic, který si svou službou vysloužil šlechtický titul a hodnost pod-
maršálek.  
  V těchto armádách také sloužily během let desítky tisíc vojáků z Čech a Moravy. Je mimo 
jiné Radeckého zásluhou, že až do zániku monarchie, bylo povinností každého důstojníka, 
zvládnout jazyky všech vojáků, kterým velel. Dnes je po vzoru románu o Švejkovi oblíbenou 
legráckou zesměšňovat lámanou češtinu německých či jiných důstojníků, když komuniko-
vali se svými muži. Ale oni se o to snažili. Pro vedení války a řízení boje totiž stačí strašně 
málo – jen asi 80 povelů. Nebyl by problém rekruty odkudkoliv tyto povely a reakci na ně 
naučit a dál nic neřešit. Od dob Radeckého to ale bylo málo. Místo posměšků bychom měli 
tuto snahu vysoko cenit.  
  O Radeckého se vede boj. Málo viditelný, ale úporný a nekompromisní. Já mám štěstí. Byd-
lím v Prostějově a v Olomouci kde Radecký strávil malou část svého služebního života, se 
už jedenáct let pořádají Radeckého slavnosti. Jsou zajímavé a je se na co dívat i co poslou-
chat, protože zde vystupují skvělé vojenské hudby. A samotný Radecký jako by si z oka vy-
padl. Radeckému je také věnováno nemalé úsilí historiků a vyšlo o něm nemálo publikací, 
které se mu věnují stále objektivněji. V Praze je veden dlouhý a těžký boj o reinstalaci jeho 
sochy na její původní místo. Ale to už víme z úvodu této práce.  
  Jsem přesvědčen, že nebude trvat dlouho a skvělá socha Jana Josefa Václava Antonína 
Františka Karla hraběte Radeckého z Radče se objeví na svém původním místě. Návrh po-
mníku slavnému muži vytvořil v roce 1851 Christian Ruben, ředitel pražské Akademie. So-
chařský návrh z dílny bratří Josefa a Emanuela Maxů, postavy vojínů - štítonošů vytvořil 
Josef Max, samotnou sochu Radeckého jeho bratr Emanuel. Konečný model pomáhali tvořit 
sochaři Corn, Siffenberger, Seidan a Fritsch. Sousoší pak bylo odlito z bronzu ukořistěných 
piemontských děl dílnou Burgschmidt a Lenz v Norimberku v roce 1858.  
  Pokud se tak stane, byl by to po dlouhé době důvod, který by mě vytáhl do stověžaté ma-
tičky Prahy.  



 

  Kolegyně a kolegové, po dlouhé době je to první práce, kterou jsem po dlouhém období 
neschopnosti zaviněné zdravotním stavem dal do finální podoby. Pokud nesplňuje očeká-
vání, prosím o shovívavost. 
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Co se stalo, nedá se odestát 
 
  Defenestrace císařských místodržících roku 1618, Bitva na Bílé hoře 1620, poprava českých pánů 
1621, vysvěcení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí  roku1652.  
  Jednoho listopadového dne roku 2012 kráčel Prahou podivný průvod protestujících (nikoliv pro-
testantů). Vpředu kráčel muž virblující na bubínek a připomínající tak dávno zapomenuté postavy 
venkovských slouhů oznamujících obci, že se něco událo. Za ním se potácelo několik desítek postav 
s transparenty, na nichž byla napsána jména 27 českých pánů popravených roku 1621 na Staro-
městském náměstí.  Co tito lidé požadují, za co demonstrují? Chtějí, aby bylo zakázáno znovuvzty-
čení mariánského sloupu, který byl stržen v  revoluční euforií října  1918,  rozvášněným davem ve-
deným asociálními anarchisty typu Franty Sauera ze Žižkova, známého pašeráka cukerinu a hos-
podského kumpána J. Haška,  a dalších postav tehdejší pražské bohémy.   
  Vedle této starobylé sochy stál již několik let pomník mistra Jana Husa, který byl bez větších potíží 
na tomto místě, v sousedství mariánské sochy, vztyčen v politicky vypjatých dnech první světové 
války, za rakousko-uherského monarchistického režimu. Socha, tenkrát i dnes, vadila některým li-
dem ze stejných, údajně ideologických, důvodů. Prý je oslavou vítězství katolické strany nad protes-
tanty. Netolerantní ideologie, často jen individuální destruktivní deviace za ideologii se schovávají-
cí, již napáchaly v této zemi nesmírné škody. Zdá se, že touha ničit, nebo alespoň zakazovat z ideo-
logických důvodů, je v této zemi nevykořenitelná. Politování hodnou skutečností je, že těmto de-
monstracím totalitního myšlení se propůjčují i osobnosti intelektuálně zaměřené, u kterých by to 
nikdo neočekával. Něco jiného je totiž boj proti církevním restitucím, a něco jiného je boj proti re-
stauraci kulturně historické památky. Jednoho dne, z podobných ideologických důvodů (rekatoli-
zační náhrada za mistra. Jana Husa), bychom mohli začít odstraňovat i sochy sv. Jana Nepomuckého 
na českých mostech.  
 
Pochybné ideologické důvody 
  Podíváme–li se do historie, bez nacionalistických předsudků vypěstovaných za posledních cca sto-
padesát let českými politiky a historiky, později státem a školstvím, pak zjistíme, že mnozí  čeští pá-
ni popravení na Staroměstském náměstí byli českými jen proto, že v Čechách žili, neboť zde měli 
svá panství.  Pokud bychom chtěli do pojmu „čeští páni“ promítnout etnické hledisko (v té době ne-
podstatné), pak sedmnáct z nich bylo české národnosti a deset německé. „Českému vojsku“ (žold-
néřská sebranka jako všechny armády oné doby) na Bílé hoře velel Kristián starší z Anhaltu a Fried-
rich von Hohenlohe. Čeští páni mu ani pořádně neplatili žold. Zřejmě jej, v rámci úspor ve státním 
rozpočtu proškrtali. 
  Rovněž demokratičnost českých pánů odpovídala demokracii oné doby, pokud lze vůbec hovořit 
v těchto pojmech o tehdejších událostech. Důkazem je Konfederační listina, jakási ústava stavov-
ského státu a stavovské demokracie z r. 1619, která předpokládala, že stát je svazek panovníka a 
stavů (šlechty, církve a městského patriciátu), přičemž koruna je stavy, nositeli moci ve státě pa-
novníkovi pouze propůjčována. Lidové masy (rolníci, řemeslníci, poddaní, nevolníci atd.), jak by-
chom dnes řekli, byli z takto elitně chápaného státu vyloučeni. Tím došlo k výraznému oslabení sta-
vů a českého státu, čehož tragické důsledky se brzy dostavily.  Nebyl to také český pán, ale rakouský 
šlechtic  Georg E.von Tschernembl, který navrhl, (v rámci dobového integračního uskupení Svaté 
říše římské mohl) aby sedlákům v českých zemích byla poskytnuta osobní svoboda (stali se občany)  
za cenu, že budou bránit zemi proti vpádu katolických vojsk. Direktorium českých pánů „nebezpeč-
ný návrh“ rezolutně odmítlo. 
  O tom, že český šlechtic Václav Budovec z Budova následně hrabě Thurn intenzivně jednali s 
Osmanskou říší o vojenské spolupráci, což mělo fatální důsledky (do jisté míry to ovlivnilo i zahra-
niční, především anglickou, pomoc) se stejně jako o všech výše uvedených skutečnostech v učebni-
cích dějepisu nedovíte. Ideologicko politicky totiž vyhovoval a vyhovuje larmoyantní mýtus o hod-
ných českých pánech a zlých Habsburcích, o tom, že na staroměstském náměstí byl popraven český 
národ, minimálně jeho výkvět. Nikoliv na Staroměstském náměstí byla popravena malá skupina 
českých a německých, arogantních a sobeckých, pánů, kterým na české statě a českém národě 
pramálo záleželo, neboť jediné, na čem jim záleželo, byla jejich osobní moc a možnost se na českém 
lidu obohacovat. Tito lidé nepochopili změněnou evropskou, a v tehdejším smyslu i globální, poli-



 

tickou situaci. Mimochodem, kdyby Vám to něco připomínalo, pak se nejedná o podobnost náhod-
nou s politikou současných českých pánů.  
 
Co se stalo, nedá se odestát. 
  Verš  jedné shakespearovské tragedie charakterizuje zoufalou snahu některých čecháčků dějiny 
napravovat a vyrovnávat se s nimi. Zbouráme–li mariánský sloup, a nedovolíme jej restaurovat,  na 
historickou událost se zapomene a ta zmizí z dějin. V našich dějinách zůstanou jen události slavné, 
např. husitské války, vznik republiky, květnové povstání, statečný boj se sovětskými okupanty,  svr-
žení komunistického režimu atd..  Ve výroční dny si je hrstka starců a politiků připomíná při kladení 
věnců. Dějiny se však změnit nedají. Dá se pouze, podle stávajících režimních potřeb, měnit histori-
ografie a odstraňovat politicko ideologickou prověrkou zavržené relikty minulosti, přinejmenším 
vyměnit tabulky se jmény ulic, což je také oblíbená aktivita čecháčkovských postrevolucionářů. 
  Proč připomínat porážky! Ty do dějin národa nepatří, a když, tak se sebelítostivým mementem, jak 
nám bylo ublíženo! Vždy jsme nakonec dokázali  stát  na straně vítězů, ať tomu předcházelo cokoliv,   
a mariánský sloup  přece ponižuje a uráží národní hrdost  i po více nežli  třech stoletích od  událostí 
spojených s jeho vztyčením. Tak rektifikátoři dějin uvažují. 
 
Nicméně soudím, že... 
  Nicméně soudím, že církevní restituce musí být posuzovány podle josefínského státního práva, do 
kterého císař Josef II. zavedl ustanovení, že„ církevní statky nepřestaly být statky státními“, neboť 
byly církvi převážně uděleny v léno panovníky (léno je propůjčené tedy zrušitelné). Panovník je 
personifikací státu. Církevní orgány mohou jen řídit jejich hospodářský provoz pod státním dozo-
rem. Toto ustanovení bylo novelizováno zákonem č. 50 ř. z. ze dne 7. 5. 1874 (za císaře Františka 
Josefa I), který převzala i československá I. republika v roce 1918. Přísný dohled nad církví, pře-
chodně zrušený, byl tímto zákonem obnoven, zejména pokud jde o správu císařsko královského, 
tedy státního, majetku. Za první republiky, na základě tohoto zákona, který nezpochybňoval státní 
vlastnictví půdy, bylo prostřednictvím zákona č. 215/1919 Sb. odebráno velkým pozemkovým 
vlastníkům 2 358 204 ha půdy, z čehož zábor církevní půdy představoval 234 119 ha. Snaha o pře-
vedení půdy, kterou církev měla pouze ve správě, do jejího vlastnictví, představuje zločin krádeže 
státního majetku. Ale to v současném Česku není nic neobvyklého. Kradou, promiňte - privatizují, 
jiní, proč ne církev. 
  Mariánský sloup a Husův pomník proto mohou svorně stát vedle sebe. Byl by to symbol rozumu, 
tolerance a  bezpředsudkového chápání dějin tak jak se udály, tak jak probíhaly. To, co platí o mari-
ánském sloupu, platí i pro pomník maršála Václava Radeckého z Radče, který stál na Malostran-
ském náměstí. Dnes jde jen o historicko kulturní monument a patlat do jeho obnovení jakékoliv 
ideologické názory je čecháčkovský nesmysl. 
  Václav Makrlík 


