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Úvod
Předkládám všem zájemcům o život císaře Františka Josefa I. popis jedné události z jeho dlouhého
života a panování. Je to souhrn informací, které se mi podařilo shromáždit o účasti císaře na
manévrech v Bystřici pod Hostýnem ve dnech 1. až 4. září 1897.
Hodně podkladů jsem získal ze Státního okresního archívu – SokA- v Kroměříži, v Přerově. Oba
tyto archívy vřele doporučuji, pracují tam velmi ochotné a vzdělané dámy. Dalším zdrojem byla
Vědecká knihovna v Olomouci. Jakmile se člověk stane čtenářem knihovny, může si objednávat
knihy nebo kopie dokumentů po internetu. Vyzvednout si je musí osobně, ale i tak je to velká
úspora času.
Velmi hodnotné a vzácné archiválie jsou uloženy v Moravském zemském archívu v Brně. Na
webových stránkách mají u každé skupiny fondů uvedeny kontakty na správce fondu, se kterým se
dá komunikovat e-mailem. Mně velmi pomohl správce fondové skupiny H pan magistr Antl.
Výňatky z deníku Prager Tagblatt a doporučení na Rakouský státní archív mi velmi ochotně poslal
pan Tomáš Kykal z Knihovny VHÚ.
Těm, kdo by chtěli navštívit Bystřici pod Hostýnem osobně, doporučuji v první řadě navštívit
Informační centrum, které sídlí na zámku. Mají tam velké množství informačních materiálů ale i
hodně publikací. Pracovnice centra znají opravdu hodně o zámku, Sv. Hostýně a okolí Bystřice p
H. Svou návštěvou je neobtěžujete, nýbrž vám ochotně poradí. Také si u nich můžete koupit
vstupenku na prohlídku zámku nebo na jednu z častých a pěkných výstav v zámeckých sálech.
Výstavy připravuje paní Mgr. Eva Nedělníková z Městského muzea v BpH. Díky její velké
laskavosti a vstřícnosti jsem od ní získal hodně podkladů k následujícímu textu.
Průběh manévrů jsem popsal po jednotlivých dnech. Na konec textu za seznam použité literatury
jsem zařadil přílohy popisující detailněji některá místa a hlavně životopisy hlavních postav. V
přílohách jsou také fotokopie a opisy některých písemností spojených s manévry a jejich přípravou.
Hlavní část týkající se pohybu vojsk při manévrech jsem čerpal z dobového tisku.
Překlady německy psaných textů mi velmi profesionálně provedla moje vzácná manželka.
Většina historických dokumentů o manévrech je uložena v archívu ve Vídni. Jejich prostudování a
zpracování je na dalších. Pro studenty historie nebo doktorandy je to velmi široké a málo probádané
téma.
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1. kapitola Dny před manévry
Jakmile vešlo ve známost, že začátkem září 1897 se Jeho Veličenstvo císař František Josef I.
zúčastní manévrů v okolí Bystřice pod Hostýnem, vyvinuli představitelé Matice svatohostýnské
velké úsilí, aby císař navštívil i Svatý Hostýn.
Již v červnu 1897 jednal dr. Antonín Cyril Stojan, zemský a říšský poslanec, kapitolní probošt v
Kroměříži a jednatel Matice svatohostýnské, o této záležitosti s císařským dvorním úředníkem
Klunem v Bystřici p. H. Ten mu poradil, co je třeba zařídit, aby při sestavování cestovního
programu Jeho Veličenstva byl brán zřetel i na Svatý Hostýn.
Podle této rady zaslal dr. Stojan generálnímu pobočníkovi císaře, hraběti Eduardu Paarovi žádost, v
níž ho prosí, aby navrhl mocnáři návštěvu Sv. Hostýna. Po několika dnech obdržel dr. Stojan
odpověď. Hrabě Paar mu v ní 4. července 1897 sděluje, že panovník navštíví Hostýn hned první
den svého pobytu v Bystřici p. H.
Na účast císaře se připravovalo také Okresní hejtmanství v Holešově a představenstvo města
Bystřice pod Hostýnem.
25.srpna 1897 byl vydán Úřední list c.k. okresního hejtmanství a c. k. okresní školní rady v
Holešově, ročník 1897, částka IX. (27) Tento Úřední list je k nahlédnutí v odborné knihovně Muzea
Kroměřížska v Kroměříži. Uvádím jen stručné přepisy jednotlivých článků týkajících se manévrů.
V č.183 se oznamuje, že Jeho Veličenstvo přijede ve středu 1. září v 9 hod. 30 min. dopoledne na
nádraží v Bystřici p. H. Ubytuje se v zámku svobodného pána z Loudonů a brzy nato se vydá na
cestu na Sv. Hostýn. Večer 1. září bude osvětlení města, pochodňový průvod a zastaveníčko před
zámkem.
Některý příští den Jeho Veličenstvo navštíví nově vystavěnou měšťanskou školu a Thonetovu
továrnu.
Odjezd císaře bude v sobotu dne 4. září 1897 ve 4. hod. odpoledne. Dále bylo oznámeno, že k
příjezdu Jeho Veličenstva a k prokázání úcty se na nádraží v Bystřici p. H. dostaví kromě
moravského zemského výboru také obecní zastupitelstvo z Bystřice, přednostové místních úřadů a
obecní starostové Bystřického soudního okresu.
Vzhledem k hlavně vojenskému účelu Nejvyšší cesty se nebude konat žádné jiné přijetí v Bystřici a
nebudou udělovány audience u císaře.
V č. 186 jsou uvedeny Vyhlášky představenstva města Bystřice pod Hostýnem. Jejich doslovný
přepis uvádím v příloze č. 2 a 3 na konci práce.
Vyhlášky se týkaly ozdobení domů, oznámení kterými ulicemi pojede císař z nádraží na zámek,
určení parkovacích stanovišť pro kočáry, povozy a bicykly, a pokyny pro zabezpečení oken domů.
Č. 187 určuje oblast, kde budou manévry probíhat. Bude to mezi městy Valašské Meziříčí, Hranice,
Dřevohostice a Holešov. C. a k. ministerstvo války zadalo velitelstvím 1. a 2. armádního
sboru úkol postarat se o to, aby se obecenstvo nepohybovalo v šarvátkovém pásmu, neobtěžovalo a
nezdržovalo štáby a vojsko. Velitelství sborů musí také zamezit přibližování nepovolaných osob k
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dočasným pozorovatelnám císaře. Tento úkol byl také oznámen představenstvům obcí a c.k.
četnictvu.
V č. 188 se obecní představenstva vyzývají, aby při očekávaném návalu lidí k manévrům, se vší
bedlivostí dohlíželi na dodržování předpisů ohledně ohlašování cizinců podle místodržitelského
nařízení ze dne 13. září 1858, zemský zákon č.40, oddíl II.
Č. 189 upozorňuje na nutnost věnovat pečlivou pozornost zdravotním poměrům obyvatelstva v
obvodě spadajícím do území pro shromažďování vojska podle výnosu c. k. místodržitelství ze dne
2. července 1897 č. 24430. Okresní hejtman vyzývá obecní představenstva aby se postarala o
pokud možná co nejlepší zdravotní stav v obci, aby byl prováděn přísný zdravotně policejní dohled
nad obchody s potravinami. Studny se zdraví škodlivou vodou musí být opatřeny varovnými nápisy
nebo být uzavřeny. Ostatní studny mají být vyčištěny.
Každý případ nakažlivého nebo podezřelého onemocnění musí být ihned hlášen obvodnímu lékaři.
Při výskytu nakažlivých nemocí musí představenstvo obce ihned informovat vojenský úřad, aby se
mohlo zamezit rozšiřování nemoci mezi vojskem. V místních nemocnicích musí být takový režim,
aby je v případě potřeby mohlo vojsko využít.
Také nakažlivé nemoci mezi koňmi se musí sledovat a ihned hlásit na c. k. okresní hejtmanství.
Č.190 pojednává o zásobě sena, slámy a paliva. Při manévrech bude vojsko potřebovat seno, slámu
k cídění koní a dřevo na pálení v obcích, kde bude nocovat. Dopředu nelze určit kolik tohoto
materiálu bude potřeba.Dle výnosu veleslavného c. k. moravského místodržitelství ze dne 15. srpna
1897 č. 30782 se představení obcí vyzývají, aby se již nyní postarali o to, aby v případě potřeby
seno, slámu a dříví dobré jakosti a v dostatečném množství mohli vojsku dodat. Materiál bude ihned
zaplacen hotovými penězmi.
Č. 191 Po ukončení manévrů dne 5. září bude vojsko I.sboru potřebovat asi 200 nákladních povozů.
Páni představení obcí se musí postarat, aby byly potřebné povozy dodány.
Č. 192 Náhrady škod způsobených vojenským cvičením lze řešit:
1. dohodou poškozeného a předstvitelů vojska ihned na místě
2. vojenskými orgány zvlášť pro tyto účely sestavenými, které si vyžádají pomoc
představeného obce a dvou důvěrníků obce
3. pokud se vyrovnání nedohodne podle bodů 1, 2, rozhodne smíšená komise.
Nedojde-li k dohodě o vyrovnání škody ihned , poškozené strany se musí bez prodlení přihlásit u
toho představenstva obce, v jejímž obvodě poškozené pozemky leží. Vlastnictví pozemku se
prokáže archem o pozemkové dani.
Obecní představenstvo zapíše přihlášky do výkazů a zašle je datované a podepsané nejbližšímu
vojenskému velitelství. Vojenské velitelství vyšle k projednání přihlášek polních škod důstojníka a
úředníka intendatury, aby zjistili, ocenili škodu a dohodli náhradu. Toto také oznámí politickému
okresnímu úřadu.
Nedocílí-li se narovnání ani touto formou, požádá představenstvo obce politický okresní úřad o
zaslání smíšené komise nepozději do 12. září 1897.
Z úředního listu c. k. okresního hejtmanství je vidět, že příprava na manévry byla důkladná.
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V Galuškově kronice (28) se o přípravách města, cest kudy se bude pohybovat císař, a celkové
atmosféře píše:
Již více dnů před příjezdem Jeho Veličenstva počalo se v Bystřici ubytovati mnoho vysokého c. a k.
důstojnictva, cizinců a žurnalistů. Bystřice nabývala rázu slavnostního, cesty vyrovnány bílavským
cementem, stavěny byly nádherné slavobrány, tribuny, počínaje od nádraží ve všech ulicích
ověnčené stožáry s prapory barev zemí Rakouských, domy nakvap krášleny, ověnčeny a prapory
barev císařských a zemských zdobeny. Oddělění c. k. stavebního sboru bylo součinno při opravě
povodní potrhaných hrází a silniční výbor při rychlém znovupostavení mostů a silnice. Obce
opravovaly polní cesty.
Páni Thoneti postarali se o skvělé osvětlení města, svého parku a parku svobodného pána z
Loudonů.
Kde kdo, každý v největším spěchu se chystal velebně přivítati svého milovaného císaře a pána,
ustala každá vedlejší práce a nastala nedočkavá touha, která i spánek rušila. Počasí bylo sice před
tím nepříznivé, avšak nebe chtělo a nastalo dnem 1.září překrásné a upřímně řečeno císařské
počasí, jež po čtyry dny trvalo.
Obec pořadateli se postarala o zastavení se provozu a kol mimo město a po celý čas o vzorný
policejní pořádek.
Dne 1.září časně z rána přijížděli drahou a vozmo a přicházely bezpočetné cizí spolky s prapory a
hudbou, banderia, deputace, všechna představenstva obcí zdejšího a četná i z cizích okresů,
nesčíslné množství obecenstva, mezi nimiž se Hanáci a Hanačky, Slováci, Záhoráci a Valaši obojího
pohlaví ve svých malebných krojích překrásně vyjímali.K osmé hodině ranní bylo vše již tak
přeplněno, že se ztěží podařilo pořadatelům utvořiti mohutný špalír od nádraží na náměstí a odtud
k zámku svobodného pána z Loudonů.
Konec přepisu části Galuškovy kroniky.

2. kapitola Den první, středa 1. září 1897
31. 8. 1897 večer odcestovala Jeho Výsost zvláštním vlakem z Bad Ischlu do Vídně. Druhý den
brzy ráno odjel císař ze severního vídeňského nádraží na vojenské manévry do Bystřice pod
Hostýnem
Císaře doprovázeli:
• generální pobočník hrabě Paar
• křídelní pobočník major hrabě Dietrichstein
• osobní lékař dr. Kerzel
• náčelník generálního štábu polní zbrojmistr baron Beck
• německý vojenský atašé plukovník hr.Hulsen-Haseler
• italský vojenský atašé plukovník Nava.
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Podle Galuškovy kroniky (28) byli dalšími členy císařova doprovodu tito pánové:
• arcivévoda Ferdinand Reiner, c. a k. polní zbrojmistr, vrchní velitel zemské obrany a majitel
59. pěšího pluku
• pan av. Eugen, c. a k. podmaršál, velitel 25. pěší divize a majitel pěšího pluku č.4
• pan av. Josef Ferdinand, c. a k. rytmistr
• Artur Bolfras, svobodný pán z Ahnenburku, c. a k. polní zbrojmistr a přednosta vojenské
kanceláře
• Ludvík princ z Windisch-Gratzu, c. a k. generál jízdy a generální vojenský inspektor
• Edmund, svobodný pán z Krieghammeru, c. a k. generál jízdy a říšský ministr války
• Zeno, hrabě Welser z Welsersheinbu, c. a k. polní zbrojmistr a ministr zemské obrany
• Alois svobodný pán Spence-Boden, moravský místodržitel,
• ministr spravedlnosti a další vysoce postavení pánové.
Celou cestu přes Moravu byl panovník s doprovodem nadšeně zdraven obyvateli, kteří se
shromáždili kolem trati.
V 9 hod. dopoledne zastavil vlak na slavnostně vyzdobeném nádraží v Hulíně. Zde byl panovník
uvítán místodržitelem baronem Spence- Bodenem, olomouckým arcibiskupem dr. Kohnem,
biskupem brněnským Bauerem, kapitulami olomouckou a kroměřížskou, obecní radou města
Kroměříže s dr. Pišteckým v čele, okresním hejtmanem kroměřížským Fr. Sedláčkem, obcí
hulínskou, starosty venkovských obcí a deputacemi v hanáckých krojích.
Kníže-arcibiskup dr. Kohn v čele duchovenstva oslovil panovníka česky a německy a vzdal mu hold
jménem všeho moravského duchovenstva.
Císař a král mu odpověděl:
„Přijímám s radostí hold váš, kterým mne ubezpečujete věrností a láskou svou! Kéž se Vaším
velkým vlivem provždy budí i sílí vpravdě křesťanská mysl i cit lásky a smířlivosti v srdcích věřících
ku vlastnímu jejich blahu a ku blahu země i říše.“
Další zastávka zvláštního vlaku byla v Holešově. Zde přivítal panovníka starosta města krátkou
českou řečí, na kterou mu císař a král rovněž česky odpověděl:
„ Přijímám Váš pozdrav jako potěšitelný doklad Vaší věrnosti! Děkuji Vám co nejsrdečněji!
O půl desáté přijel zvláštní vlak na vyzdobené nádraží v Bystřici pod Hostýnem. Zde přivítal Jeho
Veličenstvo císaře zemský hejtman Felix hrabě Vetter z Lilie jménem moravského výboru
zemského, načež odpověděl císař a král nejprve německy:

Obrázek 1 - Moravský zemský hejtman Felix hrabě Vetter z Lilie (38)
„S upřímnou radostí přijímám Váš, jménem zemského výboru učiněný projev často již dokázané
věrnosti a oddanosti pro Mne i Moji rodinu a očekávám, že umírněností, ochotou a klidnou prací,
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kterou se zastupitelstvo země vždy vyznamenávalo, sjednotí se obyvatelstvo obou národností této
země v klidné závodění ku blahu země“.
Potom císař dodal česky:
„Povznesení blaha Mého věrně oddaného markrabství moravského bude předmětem stálé mé
otcovské péče.“
K českému oslovení starosty obce Bystřice pod H., pana Eduarda Pospíšila, odpověděl císař česky:
„Těším se opravdu z ubezpečení Vaší oddanosti a věrnosti! Buďte ubezpečeni Mojí nezměnitelnou
blahovůlí.“
Jménem obecních starostů okresu bystřického pozdravil česky mocnáře František Kuderka z
Dřevohostic. Panovník mu odpověděl česky:
„Výraz loajálních citů, jimiž mne ubezpečujete jménem obyvatelů této krajiny, přijímám s upřímným
díkem a přeji si, aby se obyvatelstvo této krajiny těšilo rostoucímu blahobytu. (10)
V uvítací delegaci byli dále členové zemského výboru poslanci Bubela a Rozkošný, kteří byli oděni
v hanáckých krojích, baron Loudon a další zástupci šlechty.(13)

Obrázek 2 - Uvítání císaře na nádraží v Bystřici pod Hostýnem 1. 9. 1897. Vpravo je provizorní
císařský stan s bohatou květinovou výzdobou pro přivítání císaře v případě deštivého počasí.(6)
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Obrázek 3 - Císař přichází ke kočáru (6)
Po slavnostním uvítání se odebral císař na loudonský zámek, který byl upraven na císařskou
rezidenci. Rodina barona Loudona se na dobu pobytu panovníka přestěhovala do vily v zámecké
zahradě.

Obrázek 4 - Vila v zámecké zahradě (57)
Celá trasa od nádraží po zámek byla lemována špalírem slavnostně oblečených členů
bystřických spolků, za nimiž byl nadšeně jásající dav obyvatel z Bystřice a okolí. Pro špalír platila
přesná pravidla, trasa byla rozdělena do jednotlivých úseků, které měli na starost určení pořadatelé.
Před zámkem uvítal císaře svobodný pán z Loudonů s chotí Jindřiškou, rozenou hraběnkou SeilernAspang, dámou řádu hvězdného kříže, synem Remigiem Olivierem a jeho chotí Alicí, rozenou
hraběnkou Volss-Hahn, dámou řádu hvězdného kříže.
8

Obrázek 5 - Baron Ernst Loudon vítá císaře před zámkem v Bystřici pod Hostýnem (6)

Obrázek 6 - Pamětní kniha města
Bystřice pod Hostýnem
v ozdobné kožené vazbě (56)

Obrázek 7, 8 - Podpis císaře na 1. straně (56)
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Císař se podepsal do pamětní knihy města Bystřice pod Hostýnem, která byla pro tuto velkou
událost pořízena. Jak podtrhuje bystřický kronikář, císař se podepsal česky s dlouhým í ve jménu
Frantíšek. Na další straně jsou podpisy pěti členů císařova doprovodu. Tato pamětní kniha je
uložena v SokA Kroměříž.

Obrázek 8 - Podpisy pěti členů císařova doprovodu (56)
Po krátkém odpočinku na zámku přijal císař vojenský raport a odjel za stálých ovací obyvatelstva
na Hostýn. Jely celkem čtyři kočáry. V prvním jel místodržitel baron Spence-Boden s holešovským
okresním hejtmanem Wachou a hejtmanem Svitavským z Brna, ve druhém jel císař pán s baronem
Loudonem, ve třetím ministr války baron Krieghammer s náčelníkem generálního štábu baronem
Beckem a ve čtvrtém dva vyšší důstojníci.
Kočáry projížděly obcemi Chvalčova Lhota a Chvalčov, v nichž byly všechny domy ozdobeny
prapory. Obyvatelstvo obou těchto obcí stálo ve velkém počtu před domy a pozdravovalo mocnáře.
Téměř na konci Chvalčova, na Říce, několik desítek metrů nad nynějším hotelem Říka, odbočily
kočáry ostře doprava na stoupající lesní cestu. V této zatáčce stáli lesní úředníci barona Laudona a
provolávali císaři slávu.
Za jízdy po této cestě kázal panovník několikrát zastavit, aby si prohlédl krásné panorama. Celkem
hodinu trvala jízda z bystřického zámku až na vrchol Hostýna. Na vrcholku hory očekávalo císaře
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okolo 50 000 lidí a několik set kněží z celé Moravy.
Jakmile se mocnář se svojí suitou objevil na kraji hostýnského temene u valu, uvítalo císaře procesí
z Blatnice vedené říšským poslancem dr. Antonínem Stojanem. Čtyři trubači na levé věži chrámu
zahráli císařskou hymnu, po níž zástupy přítomných pozdravovaly císaře voláním sláva a zpívali
píseň „Tisíckrát pozdravujeme tebe.“

Obrázek 9 – František Josef I. na sv. Hostýně v roce 1897(1)
Před schodištěm do chrámu očekával panovníka výbor Matice svatohostýnské: gen. vikář Msgr. Jan
Weinlich, kanovník Hanák, hrabě Julius Seilern, dr. Pištěcký, starosta Kroměříže, děkan dr.
Schneider, farář v Kroměříži, dr. A.C. Stojan, lékárník Jan Harna.
Císaře oslovil a uvítal Msgr. Jan Weinlich, předseda Matice, nejprve českým pozdravem „Pochválen
buď Ježíš Kristus“, pak pokračoval německy a uvítací řeč dokončil opět česky. Císař poděkoval za
uvítání nejprve německy:
Jest mi zvláštním zadostiučiněním, že mohu navštíviti toto posvátné místo, které křesťanský svět
vysoce ctí a kde zbožné modlitby tak často došly vyslyšení.
Poděkování zakončil česky:
Děkuji Vám za upřímná slova, kterými jste mne uvítal.(10)
Po přivítání promluvil mocnář několik slov s dalšími členy výboru Matice. Při rozhovoru
s dr. Stojanem vyslovil císař svůj údiv nad tak velkým množstvím lidí na hostýnském temeni a
pochválil krásné kroje moravského lidu i jeho zpěv a vyslovil politování, že národní kroje tak
rychle mizí.
Císař se potom s doprovodem odebral do chrámu Nanebevzetí Panny Marie, kde se požehnal,
pokropil svěcenou vodou, pomodlil se na klekátku u hlavního oltáře, kde také přijal svátostné
požehnání od superiora Cibulky. To vše doprovázel zpěv z kůru v provedení pěveckého spolku
„Moravan“ z Kroměříže. Mocnář se po požehnání podepsal česky do pamětní knihy Matice
svatohostýnské a pak položil ruku na základní kámen pro stavbu kaple sv. Kříže s rozhlednou na
vrcholu Hostýna a podepsal zakládací listinu rozhledny a kaple tohoto znění:
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My František Josef I., císař rakouský, král český atd. konajíce první mezi panovníky pouť k
Matce Boží, jež na sv. Hostýně divy tvoří, ráčili jsme ze zvláštní milosti položiti základní kámen
ku kapli sv. Kříže a k rozhledně, jež nese naše jméno na čest a slávu Nejsvětější Trojice, na
chválu Kříže Kristova a na poctivost Panny Marie, vítězné ochrany Moravy.
L P. 1897 panování našeho 49.
dne 1. září
František Josef I.

Obrázek 10 - Zakládací listina rozhledny a kaple (6)
Tím císař povolil stavbu tohoto objektu, rovněž svolil, aby rozhledna nesla jeho jméno. Mimo to
mocnář svolil, aby na levé (severní) straně chrámu u hlavního vchodu byla zazděna mramorová
pamětní deska na památku jeho pouti na Sv. Hostýn. Dále se panovník věnoval prohlídce chrámu,
s jehož dějinami ho stručně seznámil Jan Cibulka, který podával vysvětlení i k jednotlivým
kostelním malbám a obrazům.
Superior Jan Cibulka doprovázel mocnáře i do kaple Jana Sarkandra. Před kaplí očekával císaře
hostinský na Sv. Hostýně Josef Dostál, jež podal mocnáři sklenici se svatou vodou a jeho šestiletý
syn Jindřich podal podle slovanského zvyku císaři chleba a sůl. Podobně byli obslouženi i
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hodnostáři z panovníkovy družiny. Po prohlídce kaple se mocnář rozloučil a odebral se ke svému
kočáru. Cestou k němu mluvil císař s P. Cibulkou a vyslovil mu uznání za zvelebení Hostýna.
Při jeho cestě zpět do Bystřice se s ním loučily nepřehledné zástupy přítomných neutuchajícím
jásotem a novým nadšeným provoláváním slávy. Tím skončila mocnářova pouť na Svatý Hostýn.
Odpoledne byla v zámku barona Loudona hostina pro 100 osob, které se účastnil císař se svým
doprovodem. Pak navštívil panovník baronku Loudonovou.
Večer po sedmé hodině byla v zámeckém parku před císařovými komnatami uspořádána skvělá
serenáda a pochodňový průvod. Císař ho sledoval z balkonu loudonského zámku. Čtyřstupňový
průvod s hudbou se pod balkonem rozdělil na dva dvoustupňové proudy, z nichž jeden proud obešel
louku před zámkem zleva a druhý zprava. Pod balkonem se oba proudy opět spojily.
Hudba hrála císařskou hymnu a obecenstvo provolávalo Jeho Veličenstvu „sláva“.
Po skončení průvodu se císař odebral do parku a nařídil, aby pořadatelům průvodu bylo vysloveno
jeho uspokojení a díky za projevené pozdravy.

Obrázek 11 - Pohled ze zámeckého balkonu do zahrady, socha generála Loudona
O půl osmé byla v císařském stanu večeře, které se zúčastnil také arcivévoda Rainer.
V letech 1872 až 1906 zastával funkci vrchního velitele zeměbrany (Landwehroberkommandant)
předlitavské části rakousko-uherské monarchie. Bylo hlavně jeho zásluhou, že se z této části
ozbrojených sil stal v podstatě rovnocenný partner společné císařské a královské armádě.
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Obrázek 12 - Arcivévoda Rainer, vrchní velitel zeměbrany (Landwehroberkommandant) (43)

Obrázek 13 - Vila Thonet, v níž byl během manévrů ubytován Arcivévoda Rainer (58)
Telegramy a telefonické zprávy Pražského deníku z 31.srpna 1897 (14)
Zítra 1.9.1897 začánají velké císasřské manévry 1. a 2. armádního sboru ( Krakov a Vídeň) pod
vrchním velením Jeho Císařského Majestátu a podle přímých rozkazů náčelníka generálního štábu
generála von Becka.
Vojenské instrukce a plány jsou zpracovány stejně jako pro případ války. Výzbroj vojsk, rozdělění
technických oddílů, sanitární oddíl, zabezpečení municí a proviantem odpovídá válečnému stavu.
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Početní stav oddílů je však menší než byl původní záměr, protože z oblastí postižených povodní
nebyli povoláni rezervisté.
Vrchní velení manévrů a císařská rezidence je v zámku Loudonů v Bystřici pod Hostýnem.
Prager Tagblatt Nr. 244 Seite 10 2. septembre 1897 (15)
Stejně jako v předchozích letech směřovalo úsilí vojenské správy také tentokrát k tomu, aby
manévry mohly být bezvadné, mobilní a podle válečných pravidel. Vojenské sbory a oddíly byly
vyzbrojeny podobně jako na válečném bitevním poli. Rovněž zabezpečení stravy je jako ve válce,
každý muž nese s sebou válečný příděl konzerv. Vojenské oddíly jsou následovány povozy s
proviantem a zdravotnickými kolonami. Polní normovanou výstroj vezou zásobovací vozy. Také
zásobení municí je jako ve válce. Proto je každá divize pěchoty a domobranná divize pěchoty
vybavena malým muničním divizním parkem, v němž je naloženo cca 20 patron pro každou zbraň.
Munice je plněna pouze bezdýmým střelným prachem.
Za každou divizí následuje zdravotnické zařízení, které se liší od zařízení používaného ve válce jen
menším stavem personálu, materiálu a povozů. Ke zlepšení eventuelně se vyskytující špatné pitné
vody jsou oddíly vybaveny kyselinou citronovou a divizní zdravotnické zařízení s dopravními
polními čerpadly a filtry k zásobování oddílů vodou. Každá divize je pro případ nedostatku vody
vybavena několika polními studnami.
Ještě by bylo vhodné zmínit, že vrchnímu velení manévrů stejně jako všem vyšším velitelstvím jsou
přiděleni důstojníci, poddůstojníci a vojáci s jízdními koly jako spojky. Každému armádnímu sboru
je přidělěn telefonní oddíl s několika telefonními stanicemi a potřebným linkovým materiálem. Mezi
hlavním stanem armádního sboru a divizními štáby funguje polní pošta. Polní pošta zprostředkuje
jen expedici jednoduchých a doporučených dopisů, polních zásilek. Balíky se nepřepravují.
Terén, kde se manévry konají, leží v severovýchodní části Moravy jižně a západně od řeky Bečvy.
Severní břeh této řeky je vyplněn pohořím Oderských Vrchů, jehož ploché výběžky sahají až k
Bečvě.
V jižní části oblasti se rozprostírají dosti příkře spadající a silně zalesněné svahy Hostýnských
Vrchů. Prostor mezi Hostýnskými Vrchy a Bečvou, který je cca 15 km široký, je vyplněn
pahorkatinou, která skýtá pro manévry mimořádně vhodné podmínky.
Podle základní myšlenky manévrů (námětu) vysílá armáda obléhající Krakov na základě výzvědné
zprávy o shromažďování nepřátelských bojových sil v prostoru západně od středního toku Moravy,
1. armádní sbor, aby zaútočil ve směru na Kroměříž a narušil toto shromažďování.
2. armádní sbor po vniknutí nepřátelských bojových sil do Slezska obdrží rozkaz chránit právě
probíhající shromažďování vlastních jednotek na středním toku řeky Moravy a postupovat proti
nepříteli až k Valašskému Meziříčí.
Po zahájení válečného stavu velitelé obou sborů vysunuli dopředu jezdecké průzkumné a
zpravodajské hlídky za účelem průzkumu nepřátelských pozic, mezi nimiž došlo hned 1.9. k
opakovaným menším srážkám. 11. regiment dragounů úspěšně zaútočil na předsunuté zpravodajské
hlídky 1. armádního sboru.
Současně s postupem výzvědné akce začal 1. 9. ráno pochod obou armádních sborů kupředu na
pozice, aniž by toho dne došlo k ostřejším srážkám. (17)
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Armádní sbory byly sestaveny takto:
• I. sboru z Krakova velel Eugen svobodný pán z Albori, c. a k. podmaršál, hlavní stan měl v
Příboru. K dispozici měl 42 pěších praporů, 12 a ¼ eskadron jízdy a 128 děl.
• 5. pěší divize byla u nynějšího Hradce nad Moravicí, 46. pěší divize domobrany u Příboru,
12. pěší divize u Franštátu pod Radhoštěm a 2. regiment dragounů u Nového Jičína.
• 5. pěší divizi velel baron von Mertens. Divize se skládala ze 16 praporů, 2 ¼ oddílů jízdy a
32 děl.
• 12. pěší divizi velel Adolf Adler von Horsetzky. Složení divize bylo: 16 praporů, 2 oddíly
jízdy a 32 děl.
• 46. pěší divizi domobrany velel von Navarini, sestávala z 15 praporů, 2 jízdních oddílů a 32
děl.
• Dělostřelecký sbor měl 32 děl.
Sestavu sboru doplňovaly ještě dvě ženijní roty a ½ roty na stavbu lehkých vojenských mostů.
•
•
•
•
•
•

II. sboru z Vídně velel hrabě Uexkull- Gyllenband, c. a k. podmaršál. Hlavní stan měl v
Kroměříži. K dispozici měl 48 pěších praporů, 10 a ½ eskadron jízdy a 96 děl.
4. pěší divize byla u Tlumačova, 13.pěší divize domobrany u Kroměříže, 11. regiment
dragounů u Hulína a 25. pěší divize u Bzence
4. pěší divizi velel generálmajor Weiner. Divize se skládala z 16 praporů, 2 jízdních oddílů a
16 děl.
25. pěší divizi velel arcivévoda Eugen. Složení divize bylo 16 praporů, ních oddílů a16 děl.
13. pěší divizi domomobrany velel Schmidt, sestávala z 16 praporů, 2 ¼ jízdních oddílů a
16 děl.
Dělostřecký sbor měl 3 regimenty s 48 děly, jízdní sbor 4 ¼ jízdních oddílů, k tomu ještě
měl sbor 2 ženijní roty a ½ roty mužstva na stavbu lehkých vojenských mostů. (29)
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Obrázek 14 - Císař a polní zbrojmistr Beck na manévrech v okolí Bystřice pod Hostýnem
září 1897(59)

Obrázek 15 - náčelník generálního štábu polní zbrojmistr baron Beck (43)
Jeho velmi podrobný životopis je v příloze č. 10
Převzal jsem ho ze stránek http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/60301
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Obrázek 16 - První bystřická pohlednice : Pozdrav z manévrů (6)

Obrázek 17 - Císař, členové jeho doprovodu a obyvatelé Bystřicka. Vlevo od císaře generální
pobočník Eduard hrabě Paar (59)
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Obrázek 18 - Eduard hrabě Paar
Eduard hrabě Paar (5. 12. 1837 - 1919), vstoupil do dějin jako generální pobočník císaře Františka
Josefa I. Tuto funkci zastával nepřetržitě od roku 1886 až do smrti císaře aniž se oženil. Měl
hodnost generála jízdy a císař ho v roce 1900 dekoroval Řádem zlatého rouna. Byl to on, kdo jako
první informoval císaře o zastřelení následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a jeho ženy v
Sarajevu.

Obrázek 19 – Zámek v Bystřici pod Hostýnem na přelomu 19. a 20. století (6)
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3. kapitola Den druhý, čtvrtek 2. září 1897
Císař odjel hned v sedm hodin ráno s doprovodem na místa manévrů. Panovník zaujal nejprve
postavení na výšině u Horního Újezda. Srážky bojujících vojsk probíhaly mezi obcemi Kelč,
Malhotice a Paršovice.
Divize 2. armádního sboru, která se nacházela v přední linii, se střetla s velkou částí 1. armádního
sboru. Když začal získávat 1. armádní sbor převahu na levém křídle 2. armádního sboru, stáhl se
velitel 2. armádního sboru zpět, aby se spojil s divizí pěchoty, která mezitím postoupila vpřed. O půl
druhé byla bitva přerušena.
Císař s německým a italským atašé sledovali průběh bitvy z různých míst s dychtivým zájmem.
Navzdory vedru a náročným pochodům jednotlivých vojsk byl vzhled a chování vojsk znamenitý.
Místodržitel baron Spence-Boden a četné publikum sledovali průběh zajímavých manévrů.
Jeho Majestát císař byl nadšeně vítán obyvatelstvem ve všech místech kde se pohyboval.(17)
Průběh prvního dne manévrů ukázal, že se generálnímu štábu podařilo utajit výchozí pozice a
početní stav armádních sborů, čímž se průběh cvičení velmi přiblížil válečné situaci. Oběma
velitelům armádních sborů byly známy jen ty informace týkající se sil a uskupení nepřítele, které
jim nahlásily jejich vlastní průzkumné a zpravodajské služby, takže své plány a rozkazy mohli
stavět jen na pozorování a zpráv z bitevního pole.
Vedení obou vojsk prokázalo, že v tomto obtížném a členitém terénu, který kladl vysoké požadavky
na samostatnost v rozhodování nižších velitelů, všestranně velké úsilí a rozhodnost, stejně jako
velkorysé vzájemné spolupůsobení, cvičící vojska obstála. Jeho Majestát císař vyjádřil plnou
spokojenost s provedením prvního dne manévrů. (19)
Jedním z míst, odkud císař pozoroval manévry vojsk byl větrný mlýn u Býškovic na Přerovsku na
kótě 304.
Mlýn byl postaven na záhumence domu č. 34. Tento větrný mlýn byl zřízen v roce 1685. Mlýn byl
postaven z dubového dřeva, otáčivý, aby bylo možno využívat větru ze všech směrů. Tento větrný
mlýn sloužíval dříve k mletí obilí, později pouze ke šrotování zrn. Ve mlýně bývala malá světnička
pro odpočinek mlynáře, ale dalo se tam i pobesedovat při delším mletí a šrotování. Svítívalo se
loučemi a později petrolejkami Z větrného mlýna býval pěkný rozhled do celého kraje. Tento větrný
mlýn byl rozebrán v roce 1922. (30) V současné době je větrný mlýn zachycen pouze na starých
katastrálních mapách.

20

Obrázek 20 - Katastrální mapa Býškovic z roku 1830 nebo 1873 (45)

Obrázek 21 - Detail znaku větrného mlýna z katastrální mapy (45)

Obrázek 22 - Panoramatický pohled do prostoru cvičení z bývalého Býškovického mlýna.(56)
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Obrázek 23 - Kota 304 na současné mapě. (56)

Obrázek 24 - Dnešní pohled na místo, kde pravděpodobně stál větrný mlýn u Býškovic.
Duben 2012 (56)
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Obrázek 25 - Dům č.34 v Býškovicích na jehož záhumence stál větrný mlýn- císařská
pozorovatelna (56)

Obrázek 26 - Dům č.34 v Býškovicích na jehož záhumence stál větrný mlýn- císařská
pozorovatelna (56)
Dalším doloženým prostorem, odkud pozoroval císař pohyb vojsk, je místo nad obcí Branky mezi
vrchy Píšková a Petříkovec. Patří do katastru obce Oznice a je poblíž části zvané Na Pasekách, s
místním názvem Císařský vrch. Je to neobyčejný památník, umístěný nehluboko v lese jen několik
metrů severně od červené turistické značky. V zalesněném prostoru se nachází mezi smrky a buky
masivní pískovcový kvádr o rozměrech 60x50x70 cm. Do čelní zkosené stěny je vytesán záznam:
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KAISER FRANZ JOSEFS-HÖHE 1898. Kámen připomíná pobyt císaře Františka Josefa I. při
císařských manévrech v roce 1897. Obyvatelé pasek přinášeli císaři občerstvení a císař zde přijímal
hlášení ordonancí. V tehdejším čase nebyly svahy Píškové zalesněny a císař mohl pozorovat
manévry armády po celé délce údolí až po Bystřici pod Hostýnem.

Text a foto:Richard Sobotka
Obrázek 27 – Památník na Císařském vrchu
Zajímavé je, že manévry byly v září 1897, ale na památníku je vytesán rok 1898. Zřejmě byl
památník umístěn na Císařský vrch až při výročí 50. let panování císaře, což bylo v roce 1898.

Obrázek 28 – Památník na Císařském vrchu o obce Oznice (56)
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Z obce Branky vede k památníku poměrně strmá lesní cesta. Les je nyní již vzrostlý, velký výhled
do kraje neumožňuje. Od Oznice je výstup zajímavější. Po vystoupení z lesa na hřebenu kopce
směřujte po hřebenovce doprava. Na Pasekách minete stavení na pravé straně a za ním asi 800 m je
po levé ruce na stromě malá směrovka s textem Obelisk. Dáte se tímto směrem a po několika
desítkách metrů jste u cíle.

4. kapitola Den třetí, pátek 3. září 1897
Třetí den manévrů odjel císař s doprovodem v 7.15 sledovat cvičení vojsk. Bylo velmi krásné
počasí. Bojovalo se mezi obcemi: Soběchleby, Netčice a Horní Újezd. Vojska stála proti sobě
rozhodnuta svést rozhodující bitvu. Kolem deváté hodiny byly už oba sbory v tuhém boji. J.V. císař
sledoval cvičení se živým zájmem.
Bojové akce byly ale uprostřed střetu přerušeny, aniž by se rozhodlo o vítězi bitvy.
Pěkné počasí vydrželo celý den. Ke sledování cvičení se dostavil ohromný počet obyvatel z okolí,
jež jevili o boje velký zájem a hlavně chtěli vidět císaře na vlastní oči.(18)
Císař se ve 12 hod. vrátil do Bystřice, protože měl na odpoledne připraven další program. V pět
hodin odpoledne císař slavnostně otevřel nově postavenou chlapeckou měšťanskou školu v Bystřici
pod Hostýnem.
Slavnostnímu otevření nové školy předcházela snaha vedení města o její pojmenování , která byla
úspěšně završena 5. srpna 1897, kdy císař dovolil, aby nově vystavěná škola nesla jméno: Obecná
a měšťanská škola chlapecká císaře Františka Josefa I.
Při příjezdu císaře ho u vchodu do školy očekávala místní školní rada ve složení:
konsistoriální rada a farář P. František Kramel
předseda
Václav Zbořil
místopředseda
Eduard Pospíšil
člen
Karel Kalusek
člen
František Ratzer
člen
František Holibka
člen
Antonín Kašpárek
člen
Ludvík Dohnal
člen
a ředitel školy Josef Papežík. Přítomen byl také stavitel školy Otto Zeman.
Konsistoriální rada a farář P. František Kremel oslovil Jeho Výsost císaře takto:
Vaše císařské a královské Apoštolské Veličenstvo! Nejjasnější císaři a pane!
Srdce naše naplněno jest nejhlubší vděčností a vroucnou radostí, že Vaše Veličenstvo Svou
nejmilostivější návštěvou ráčilo poctíti naši novou měšťanskou školu. Vítaje Vaše Veličenstvo na
popraží této nové školy odpovídající všem požadavkům nového školství, vzdávám jménem místní
školní rady Vašemu Veličenstvu nejoddanější dík za milosť nám prokázanou, že tuto školu jménem
Vašeho Veličenstva nazývati smíme. Citům neskonalé vděčnosti dáváme projev tím slibem, že
plněním svých povinností nejvyšší této milosti hodnými státi se chceme. Bůh všemohoucí žehnej
Vašemu Veličenstvu a celému domu panovnickému. Dík svůj však zahrnujeme v jedno slovo hřímavé
a ušlechtilých citů plné:
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Sláva našemu milovanému otci národů, Jeho Veličenstvu, císaři a králi Františkovi Josefovi
Prvnímu! Sláva! (32)
Jeho Veličenstvo císař a král poděkoval za uvítání, načež mu byli místodržitelem svobodným pánem
Spens-Bodenem všichni přítomní představeni.Pak přešel císař do dvorany v druhém poschodí, kde
byli shromážděni žáci školy a zpívali rakouskou hymnu. Po první sloce hymny vystoupil žák druhé
třídy obecné školy Karel Navrátil a promluvil k císaři:
Vaše císařské a královské Apoštolské Veličenstvo. Šťastna jest rodina o niž se stará dobrý
otec.Přešťastni jsme i my tvoříce velkou rodinu v mocnářství našem, že dal nám Bůh otce
nejstarostlivějšího, našeho nejmilovanějšího císaře a krále Františka Josefa I. My všichni také vřele
milujeme Vaše Veličenstvo a chceme dětinnou lásku svoji provždy dosvědčovati největší poslušností
a nejoddanější věrností.
Poté podal J.V. císaři kytici. Císař zapsal své jméno na první stranu Pamětní knihy školní rady, což
po něm učinili ještě další členové jeho družiny. Pak si císař prohlédl školní místnosti a asi po půl
hodině opustil budovu provázen voláním slávy.(32)
V dokumentech o stavbě školy je mimo stavební plány a rozpočet stavby také zajímavá
korespondence mezi stavitelem Otto Zemanem a městskou radou o uhrazení nákladů za vícepráce,
o záruce na provedené práce a o reklamacích. Obsahově je to shodné s dnešní dobou. Stavitel
požaduje po obecní radě úhradu víceprací a rada se brání.
Mezi účty za stavbu školy byl i účet za práce na mramorové desce na památku císařské návštěvy.
Byla vyrobena z černého belgického leštěného mramoru s rytým a zlaceným nápisem a i s výdaji za
upevnění stála celkem 78,90 zl.
Desku vyrobil Závod pro sochařství a kamenický průmysl Jana E. Tomoly v Brně, Silniční ulice 43.
O textu na pamětní desce jednala školní rada na svém zasedání v úterý 17. srpna 1897 a usnesla se
na následujícím textu:
Věnováno na věčnou paměť Nejvyšší návštěvy Jeho Apoštolského Veličenstva císaře a krále
Františka Josefa I.
Dne 3. září 1897
Deska byla umístěna na zdi ve vestibulu školy.

Obrázek 29 - Škola na přelomu 19. a 20. století

Obrázek 30 - Škola v současné době
Foto: Dominik Matuzs
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Obrázek 31 - Podpis císaře v Pamětní knize školní rady (56)
Návštěva císaře v továrně Thonet

Dalším místem, které 3. září 1897 císař navštívil byla bystřická továrna Thonet. Pro průběh
návštěvy byl vypracován podrobný scénář, procházka císaře továrnou byla zvolena tak, aby se mohl
seznámit se všemi výrobními operacemi, jak po sobě následují při vzniku ohýbaného nábytku, od
pil až po balení hotových výrobků. Po prohlídce všech prostor vyjádřil císař řediteli rozměrného
podniku uznale svou spokojenost.
Návštěvu připomínala pamětní deska umístěná na štítové zdi nejstarší budovy. Tato budova bohužel
v roce 1982 vyhořela a požár pamětní desku zničil.

Obrázek 32 - Foto z roku 1901 na němž je čelní zeď nejstarší budovy v továrně Thonet.
Označený obdélník je s největší pravděpodobností pamětní deska, protože umístění odpovídá.
Podobně jako pamětní deska na chlapecké škole byla i tato vyrobena z černého belgického
leštěného mramoru.
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5. kapitola Den čtvrtý, sobota 4. září 1897
Poslední den cvičení se bojovalo mezi obcemi Kelč, Všechovice, Rouské a Kunovice.
Po oboustranně prudké střelbě z děl zaútočila pěchota 2. sboru na 1. sbor. Oba sbory bojovaly
urputně až do 2.hod odpoledne, kdy byl zadržen útok 2. sboru a byl vydán signál k ukončení
nepřátelství.
Jeho Veličenstvo císař a král vyslovil shromážděné generalitě svou nejvyšší spokojenost
s těmito manévry. Pochválil dobrý výcvik a způsobilost pěchoty, výkon jízdy hlavně ve výzvědní
službě, dobré vedení a výbornou připravenost obou sborů a vyslovil náčelníkovi generálního štábu
svobodnému pánu Beckovi své nejvyšší uspokojení nad neobyčejně poučným rozvržením manévrů.
Jeho veličenstvo císař odjel dnes ve 4 hod odpoledne zpět do Vídně. Byl nadšeně pozdraven davy
obyvatelstva. Císař vyslovil místodržiteli moravskému nejvyšší a plnou spokojenost s vřelým
uvítáním a přátelským chováním obyvatelstva k vojsku.
Císař a král se vrátil do Vídně v 8 hod. večer a odebral se do císařského zámku v Schoenbrunu.
Alois svobodný pán Spence -Boden, moravský místodržitel, vydal v Úředním listu c.k. okresního
hejtmanství a c.k. okresní školní rady v Holešově ze dne 10. září 1897 vyhlášení, jež mu uložil
císař. V tomto dokumentu je vyjádřena císařova spokojenost se srdečným a slavnostním uvítáním v
Bystřici pod Hostýnem a vysloven císařský dík a nejvyšší uznání za vlastenecko-dynastické
smýšlení jež za císařova pobytu projevovali obyvatelé holešovského, kroměřížského, hranického a
valašsko-meziříčského okresu, za vzorný, všude patrný pořádek a nadšené skládání holdu císaři
obyvatelstvem, kdekoliv se naskytla příležitost.
Nejvyšší poděkování vyslovil císař také za vlasteneckou obětavost a přátelské chování k vojsku
dokazované všude tam, kde se obyvatelé setkali s armádou.
Poděkování obyvatelům města Bystřice pod Hostýnem vydal i starosta Eduard Pospíšil. Poděkoval
veškerému obyvatelstvu města i okolí za to, že se přičinili, aby přijetí Jeho Veličenstva bylo co
nejdůstojnější, za přípravy na návštěvu císaře i za udržování pořádku a pokoje během císařské
návštěvy. Starosta města napsal, že si pokládá za čest, oznámit obyvatelům, že Jeho Veličenstvo
několikrát vyjádřilo nejvyšší spokojenost nad slavnostním přijetím, nad skvostným vyzdobením
města a nad vlasteneckým duchem obyvatel.
Jeho císařské a královské Veličenstvo udělilo starostovi Eduardovi Pospíšilovi a prvnímu obecnímu
staršímu Františku Ratzerovi zlatý záslužný kříž s korunou a obecnímu představenému z Všechovic
zlatý záslužný kříž. Kapelník Thonetovy kapely dostal briliantovou jehlici z iniciálami Jeho
Veličenstva.
Ze svých soukromých financí věnoval císař k podělení chudých v obcích bystřického okresu 500
zl., pro místní ústav chudých v Bystřici pod Hostýnem 400 zl., pro mateřskou školu v Bystřici p. H.
500 zl., pro Matici Svatohostýnskou 200 zl., pro chudé sousedních okresů 600 zl.
Ernst Olivier svobodný pán Loudon dostal jako poděkování za péči o Jeho Veličenstvo během
manévrů císařův portrét s věnováním. Obraz vytvořil Wilhelm Vita, rodák ze Suchdolu nad Odrou,
v roce 1893 (33, 34). Obraz je vystaven ve Vrbasově muzeu ve Ždánicích.
V roce 1898 byl Arnošt Olivier svob. p. Loudon jmenován císařem tajným radou.
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Obrázek 33 - Obraz císaře ve ždánickém muzeu.

29

Seznam použité literatury
1) Vlastimil Doležel – Zpravodaj obce Rusava, Ročník XVI, září 3/2007
2) Kolektiv autorů: Pod císařským proporem, historie habsburské armády 1526-1918,
Nakladatelství Elko pres- Praha
3) Pozvánka č. 10 na jednání obecního výboru, SOkA Kroměříž
4) Bystřice 1360-2008 katalog k výstavě o historii města BpH
5) SOkA Kroměříž
6) Muzeum města BpH
7) Velehrad číslo 36 z 5.září 1897
8) Pamětní kniha BpH, SOkA Kroměříž
9) www.hostyn.cz/rozhledna
10) Národní politika č. 243, ročník XV, v Praze 2.září 1897
11) Pražský deník č. 245
12) Bystřický zpravodaj
13) Velehrad č. 36 str. 3 5.září 1897
14) Prager Tagblatt Nr. 243 seite 9, 1.9.1897
15) Prager Tagblatt Nr. 244 seite 9, 2.9.1897
16) Národní politika č.244, ročník XV v Praze 3.září 1897
17) Prager Tagblatt Nr. 245 seite 6, 3.9.1897
18) Národní politika č. 245, ročník XV, 4.9.1897
19) Prager Tagblatt Nr.246, ročník XV, 4.9.1897
20) Národní politika č. 246, ročník XV, 5.9.1897
21) rozhledy 2010. blogspot.cz/2010/12historie-zivota-nakolejich
22) REBURBER, Zpravodaj NTM 5/2010
23) slovnik-cizich-slov.info
24) Mgr.Pavel Bek, NTM Praha e-mail 23.7.2012
25) rozhledy2010.blogspot.cz/2010-12-01-archive
26) J.Caché, G. Praschl-Bichlerová, Císař František Josef zcela privátně, Brána 1993
27) Úřední list c. k. okresního hejtmanství a c. k. okresní školní rady v Holešově ze dne 25. srpna
1897
28) Galuškova kronika, rukopis, Městské muzeum BpH
29) Millitar-Zeitung Nr. 32 Wien, 7.9.1897
30) Doplňková analýza potenciálu sestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko, březen 2009
31) Fond B-d9 inv.č. 20 Plán školy a rozpočet, SOKa Kroměříž
32) Pamětní kniha místní školní rady města Bystřice pod Hostýnem, Fond B-e150, inv. č.132, SokA
Kroměříž
33) Eva Nedělníková, Sbírky rodu Loudonů, Diplomová práce 2012, Masarykova univerzita,
Filosofická fakulta, Ústavsrcheologie a muzeologie, Olomouc
34) PhDr. Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku Kunín
35) Sborník SokA Přerov 2003
36) Richard Sobotka : Píšková, www. zar.cz
37) SokA Přerov, Sborník 2003
38) www.frantiskanky.cz
39) cs.wikipedia.org
40) http://tisk.cirkev.cz/res/data/030/003502.doc
41) http://forum.valka.cz/viewtopic.php/p/417429#417429
42) http://www.jarnemec.com/felixneumann/index.php?akce=1891
30

43) http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/88561
44) http://www.paseka.cz/photos/0000003067_20110926165107TSXRDOBP.pdf, úryvek z
knihy Josef Fučík: Generál Podhajský.
45) Moravský zemský archív v Brně
56) archiv autora
57) www.e-chalupy.cz
58) www.ton.cz
59) arzsebet-kiralyne.blog.cz

31

Příloha č. 1 Přihlášky spolků – přepis textu
Veleslavná městská rado!
V úctě podepsaný dovoluje si oznámiti,
že čtenářský spolek v Mrlínku hodlá se zúčastniti
oslavy za příčinou uvítání Jeho Veličenstva v čas vojenských manévrů
v počtu asi 20. členů.
Za příčiny té prosí nížepodepsaný o laskavé
vykázání místa mezi jinými spolky
v den slavnostní.
V Mrlínku dne 21. července 1897
Jan Klvaňa
předseda

Hrček Ignác
místopředseda

Dělnický, podporu doplňující spolek Hostýn
Slavnému
představenstvu města Bystřice pod Hostýnem
Dělnický, podporu doplňující spolek „ Hostýn“ v Bystřici p. Host.
Oznamuje, že se při uvítání Jeho Veličenstva súčastní a sice v počtu 18 členů v černém občanském
oděvu.
Bystřice pod Hostýnem 25. června 1897
Karel Tichý
tč. jednatel

Matuška
t.č. předseda
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Příloha č. 2 Vyhláška - přepis textu vyhlášky
P.T. Majitelé domů se co nejdůtklivěji upozorňují, aby se postarali o to, by večer dne 1. září 1897 v
každém domě nejméně jedna osoba k vůli dozoru zůstala a aby tudíž všichni obyvatelé z domu se
nevzdálili.
Opatření toto jest nutné ve vlastním zájmu obyvatelstva, poněvadž nahodilé nehody se světlem, jež
za příčinou všeobecného osvětlení města snadno přihoditi se mohou, touto domácí stráží mohou
býti v čas zamezeny.
Dále se obyvatelstvu připomíná, že s osvětlením nemá se začíti před 71/2 hod. Večer, poněvadž je
žádoucno, aby osvětlení pokud možno současně ve všech částech města počalo.
Serenádu uspořádají spolky a oni obyvatelé, kteří ochotni by byli nésti lampiony. O tyto přihlastež
se u spolků, jež přihlášky tyto dodají úřadu purkmistrovskému.
Přihlášky tyto musí se státi nejdéle do soboty, dne 28. srpna večer a bude jim, pokud zásoba
lampionů stačí, vyhověno. Stalo-li by se, že v průvodu někomu lampion by se vzňal, má dotyčná
osoba v průvodu zůstati a dbáti toho, aby s hořícím lampionem žádná nehoda se nestala.
Vystupováním z řady velice by se porušil pořádek v obecenstvu.
Obecenstvo se žádá, aby během hudebních produkcí, pokud možno největší klid zachovalo, aby
hudba nebyla přehlušována a aby hudební přednesy všude dobře slyšeti bylo.

Představenstvo města Bystřice pod Hostýnem
dne 24. srpna 1897
Starosta:

E. Pospíšil v.r.
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Příloha č. 3 Vyhláška - přepis textu vyhlášky
Za příčinou nejvyšší návštěvy Jeho cís. a král. Apoštolského Veličenstva, našeho nejmilostivějšího
císaře a pána, dne 1. září 1897, dává podepsaný starosta ohledně kočárů a jiných povozů, které
jmenovaného dne do Bystřice p.H. přibudou, jakož i stran ježdění v některých ulicích, toto nařízení
Aby dne 1. září 1897 v městě vůbec, zvláště však před hostinci, ulice a jiná místa nebyly zastaveny
vypřaženými povozy, vykazují se pro cizí kočáry, povozy a bycikle toto stanoviště, totiž:
1.) Pro povozy, jež přijedou po – Holešovské silnici – a to
a) pro kočáry – nádvoří v hostinci p. Havlíka na Novém světě
b) pro ostatní (povozy a bycikle) – dobytčí trh – u parního mlýna
2.) Pro povozy, které přijedou - Přerovskou silnicí – prostor pod
hostincem – Hasičské besedy – na louce.
3.) Pro povozy které přibudou – Bažantní ulicí – od Lipníka atd
- konec Sušilovy ulice 4.) Pro povozy jedoucí z Val. Meziříče, Kelče atd – u panských
sýpek – na louce při zámecké zahradě
Stráž naznačí každému povozu ustanovené místo. Vlastníci povozů jsou za své povozy osobně
zodpovědni a mají si sami na ně pozor dáti.
Vypřáhnouti koně je dovoleno jen tenkráte, mohou-li dáni býti do stání.
Dne 1. září 1897 od 6. hodiny ranní nesmí se v Nádražní, Sarkandrově, Květné, Sušilově a
panské ulici jezditi.
Hostinským náleží, aby každému cizinci, u nich v čase mezi 30. srpnem a 5. zářím 1897
přenocovavšímu a bydlícímu, pod následky § 320 t.z.lit. c) a d) ohlašovací list ihned vyplniti dali a
veškeré tyto listy, jakož i seznam cizinců každého dne, nejdéle do 6 hodin ráno stráži bezpečnosti
odevzdali.
Aby nepovstaly žádné překážky, týkající se volného průchoddu, musí v oživenějších ulicích a
místech, zelména však na náměstí veškeré krámy, boudy a j., na nichž ovoce a různé jiné věci k
prodeji vyloženy jsou,- již v úterý dne 31. srpna 1897 odstraněny býti.
Veškeré náčiní, jsko jsou ruční vozíky, káry, kozy, které jinak poblíže obchodních krámů a hostinců
stávají, musí taktéž v podvečer 1. září 1897 odstraněny býti. Veškeré ulice a třídy, nejenom hlavní,
ale i postranní, nesmí se ničím zastavovati, aby povozy tudy mohly zcela pohodlně jezditi.
Vlastníkům domů i nájemníkům jest nařízeno, aby se o pevnosti a důkladnosti křídel a rámců oken v
zájmu obecné bezpečnosti v čas přesvědčili.
Okna (v přízemí) je dovoleno jen tehdy otvírati, jestliže jsou ve výši aspoň 2 metrů nad dlažbou.
Květiny házeti před kočár anebo do kočáru Jeho Veličenstva se zakazuje.
Toto nařízení platí dne 1. a 4. září 1897. Dítky, které dohledu podléhají, nesmí býti v době příjezdu
a odjezdu Jeho Veličenstva volně puštěny.
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Kdo by se tomuto nařízení protivil, anebo se dle něho nechoval, bude přísně dle zákona potrestán.
Představenstvo města Bystřice pod Hostýnem
dne 21. srpna 1897
Starosta: E. Pospíšil v.r.
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Příloha č. 4 Řád slavnostní pro císařské slavnosti - přepis textu
Všeobecná ustanovení
Pořádek při slavnostech obstarávati budou mimo stráže bezpečnosti též městským úřadem
ustanovení pořadatelé, kteří jako odznak ponesou červenožlutou pásku na rameni a je jich nutno
právě tak jako policejní stráž poslechnouti.
Jednotlivá oddělení pořadatelů mají své vrchní pořadatele, jimž jsou podřízena.
Policejní stráž má nařízením předsedů pořadatelského komité se podrobiti, v pádu potřeby taktéž i
nařízením vrchních pořadatelů vstříc přijíti a je vykonati.
Veškerým pořadatelům ponecháno jest na vůli, úřad svůj zastávati buď v obleku černém neb v kroji
toho spolku, jehož ten neb onen pořadatel členem jest.

Zvláštní ustanovení
Příjezd Jeho Veličenstva oznámí se střelbou.
I. Pro špalíry dne 1. září
Vrchní pořadatelé:

a) Od nádraží až po dřevěný krám na nádražní silnici
– p. Frant. Zbořil
b) od krámu až po první bránu na nádražní silnici
- p. Karel Fux
c) od první brány až k domu p. Zbořiláka (čís. 57)
v nádražní ulici
- p. Eduard Jančar
d) od domu p. Zbořiláka po druhou bránu u hotelu
Města Vídně v Sarkandrově ulici
- p. Frant. Vybíral
e) od druhé brány až po most ku bráně třetí (před zámkem - p.Hugo Schmida
f) od třetí brány až po budovu spolku Katolických tovaryšů
až po pivovar v Květinové ulici
- p. Emil Fiala
g) od pivovaru až k domu p. Horáka v Sušilově ulici
- p. Dr. K. Budík
i) od domu p. Horáka v Panské ulici až po zámeckou
zahradu
- p. Ludvík Navrátil
Po čas jízdy Jeho Veličenstva vstoupí pořadatelé též do špalíru a dají ostatním znamení ku
provolání “slávy“.
Vrchní pořadatelé zjistí seznam všech dostavivších se spolků a počet jejich členů a podají o tom
zprávu městskému úřadu.
¨
Vrchní pořadatelé mají zaujmouti vykázaná jim místa dne 1. září před půl 8. hodinou ranní, aby
mohli dostavivší se korporace , spolky, školy atd. na ustanovené místo uvésti.
Rozestavení špalíru musí býti v půl deváté hodině dopoledne ukončeno. Mezi špalírem
ponechána budiž mezera, co možno nejširší.
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Hudební sbory spolků ve špalíru se nalézající hráti budou, jakmile J.V. Císař kolem projede,
císařskou hymnu, prapory buďtež skloněny. Na toto ustanovení má vrchní pořadatel předsedy
spolků upozorniti.
Ve špalíru zaujmou místa tyto spolky:

Župa veteránská
Skupina I.
Od nádraží až po dřevěný krám na nádražní ulici. Vrchní pořadatel pan Fr. Zbořil
Dle a)
Prostějov (s hudbou)
Holešov
Fryšták
Brodek
Kostelec

Skupina II.
Vrchní pořadatel pan K. Fux
Dle b)
Pravčice
Kelč
Vsetín
Prosenice
Rožnov
Vlkoš
Chropíň
Morkovice
Kojetín
Dub
Napajedla (s hudbou)

Živnostenská společenstva
2. Společenstvo koncess. živností v Bystřici p. Host.
-“řemeslných živností v Bystřici p.Host.
živností bednářů atd v Bystřici p. H.
obuvníků v Holešově
krejčích
„
truhlářů
koncess. Živností v Holešově
Dle b) (před první branou)
2. Tělocvičná jednota Sokol v Bystřici p. Host.
v Holešově
Dle c)
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Vrchní pořadatel p. E.Jančar
3. Učitelská jednota Hostýn
Pěvecký spolek Podhoran z Holešova
Pěvecko hudební spolek Křížkovský z Vyzovic
Dle d)
Vrchní pořadatel p. Fr. Vybíral
Sbor hasičů z Malhotic

Župa hasičská
Okres Vyzovický
Vizovice
Slušovice
Lužkovice
Želechovice
Pozděchov
Újezd
Dle e)
Vrchní pořadatel p. H. Schmida
Okres Holešovský
Holešov
Záhlenice
Rymice
Fryšták
Mysločovice
Chomíž
Miškovice
Okres Bystřický p. Host.
Bystřice p.Host
Biškovice
Dřevohostice
Žákovice
Dobrovolný sbor hasičů – bratří Thonetů
Skupina III. veteránů z Dřevohostic
Dle f)
Vrchní pořadatel pan E. Fiala
Veteránský spolek v Bystřici p.H.
Politický spolek v Holešově
Občansko-řemesl. beseda v Holešově
Valašská deputace z Rotálovic
Dle g)
Vrchní pořadatel pan Jos. Barot
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Hospodářský spolek v Holešově
Blazice- Bystřice p. Host.
Sbor hasičů z Vitonic
Dle h)
Vrchní pořadatel p. Dr. K. Budík
Hasičský sbor ze Všechovic
Deputace čtenářského spolku Theodor Želechovic
Čtenářský spolek z Mrlínka
Žerotín z Dřevohostic
z Holešova
Občenská Beseda v Bystřici p.H.
Podpůrný spolek Hostýn v Bystřici p.H.
Spolek katolických tovaryšů z Holešova
z Bystřice p.H.
Studující
Dle i)
Vrchní pořadatel pan L. Navrátil
Sbor hasičů z Prusenovic(uzavírají ulici Sušilovu)
Školní dítky
Část sboru has. V Bystřici p. H. ( uzavírají ulici Panskou)
Jakmile dojede kočár Jeho Veličenstva k první bráně, počne hořejší konec špalíru
na nádražní silnici protichodem postupovat k náměstí, přičemž je dbáti, aby mezery při dvojstupech
vzniklé udrženy byly tak, jak mužstvo ve špalíru stálo. Dále budiž dbáno, aby obecenstvo do šiku se
netlačilo. - Takto tedy pohybuje se špalír po nádražní silnici, ulicí Sarkandrovou, náměstím, Horní
ulicí přes Rudolfovu až na místo vrchním pořadatelem určené, kdež bude očekávati odjezd Jeho
Veličenstva na Hostýn.
Špalír, který má své místo na náměstí, před zámkem, v ulici Květinové, Sušilově a Panské, vyčká na
svém stanovišti až Jeho Veličenstvo ze zámku na Hostýn odjede.
Velitelové rozestavených sborů a předsedové spolků poukazují se ve všem na vrchní pořadatele.

II. Pro jízdu povozů
Povozy,které na nádraží k uvítání Jeho Veličenstva přibudou, mají místa na prostranstvím před
skladištěm c.k. Sev. Dráhy vykázána.
Povozy, které silnicemi do Bystřice p H přijedoi, mají se dle vyhlášky ze dne 21.srpna 1897 říditi a
to:
1. Pro vozy, jež přijedou po Holešovské silnici vykázáno jest:
a)pro kočáry nádvoří v hostinci p. Havlíka na „Novém světě“
b) pro ostatní (povozy a bycikle)- „dobytčí trh“- u parního mlýna
2. Pro povozy, které, přijedou - Přerovskou silnicí – prostor pod
hostincem – Hasičské besedy – na louce.
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3. Pro povozy jedoucí z Val. Meziříče, Kelče atd – u panských
sýpek – na louce při zámecké zahradě.
Stráž naznačí každému povozu ustanovené místo.
Vlastníci povozů jsou za své povozy osobně zodpovědni a mají
si sami na ně pozor dáti.
Vypřáhnouti koně je dovoleno jen tenkráte, mohou-li dáni býti do stání.
Dne 1.září 1897 od 6. hodiny ranní nesmí se v Nádražní, Sarkandrově, Květné, Sušilově a
Panské ulici jezditi.
Na náměstí s povozem puštěn bude jen ten 1. září1897, kdo vykáže se legitimací od městské rady v
Bystřici p.H. Vydanou.

III. Pochodňový průvod
Místo k seřadění průvodu pochodňového ustanovuje se v ulici Sušilově u domu č. 21, kdež se také
přihlášeným lampiony a pochodně pp. Zbořilem, Vybíralem a Fialou vydají. Seřadění průvodu
určuje se na 6 a půl hod. večer.

Pořad průvodu
Průvod pochodňový vyjde o čtvrt na 8 večer z ulice Sušilovy a projde ulicí Panskou do zámecké
zahrady, kdež hudba a čtyřstupňový průvod se seřadí a vyčká vystoupení Jeho Veličenstva na
balkon. Hudba zahrá císařskou hymnu a obecenstvo provolá Jeho Veličenstvu „sláva“. Na to
počne se průvod pohybovat dvojvstupem tak, že jedna polovice průvodu jde vpravo, druhá vlevo
kolem louky před zámkem – až přijdou opět na svá místa. Během tohoto pochodu hrá hudba svůj
program. Po skončené hudební produkci provolá obecenstvo Jeho Veličenstvu třikrát „sláva“.
Potom celý průvod s hudbou v čele defiluje před Jeho Veličenstvem a jde na náměstí, které obejde.
Před radnicí se zastaví a rozejde se teprve tehdy, až Jeho Veličenstvo, které též na náměstí zavítá
nazpět do zámku se odebéře.
Pořadatelem při pochodňovém průvodu jest p. K. Fux.
O udržení pořádku při osvětlení města dne 1.září 1897 pečovati budou s panem Frant. Zbořilem,
policejním komisařem i páni pořadatelé.

IV. Rozvrh lékařské služby
v Bystřici pod Hostýnem ve dny 1. 2. 3. 4. září 1897
od 6.do 9. hod
ráno
od 9. do 12 hod
dopoledne

Dr. Buriánek Dr. Fuchs
Dr. Toff

Dr. Toff

Dr. Buriánek Dr. Fuchs
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Dr. Buriánek
Dr. Toff

od 12.do 3.hod
odpoledne
od 3.do 6.hod
odpoledne
od 6. do 9. hod
večer

Dr. Fuchs

Dr. Toff

Dr. Buriánek Dr. Fuchs

Dr. Buriánek Dr. Fuchs
Dr. Toff

Dr. Toff

Dr. Buriánek Dr. Fuchs

Dr. Buriánek
Dr. Toff

V. Odjezd Jeho Veličenstva z Bystřice p. H.
Dne 4. září 1897
Při odjezdu Jeho Veličenstva z Bystřice p.H - dne 4. září 1897 - budiž tentýž pořádek zachován ve
všem jako 1.září. Odjezd Jeho Veličenstva stanoven jest na 4. hod odpolední a proto jest potřeba,
aby špalír rozestaven byl už o 3. hod odpoledne.
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Příloha č. 5 Fotokopie

Originál je uložen v odborné knihovně Muzea Kroměřížska v Kroměříži
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Originál je uložen v SokA Kroměříž
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Příloha č. 6 Rozhledna na Sv. Hostýně
Po svém nástupu na superiorský úřad (superior je představený vzdělávacího domu, rezidence, řádu
Tovaryšstva Ježíšova) na Svatém Hostýně v roce 1887 se obětavý a podnikavý P. Cibulka zabýval
myšlenkou oživit pusté hostýnské temeno v malebném prostředí okolních lesů a hor. Jedním z jeho
přání bylo postavit na vrcholu poutního místa rozhlednu s kaplí, která by se stala dominantou
širokého okolí.
První písemný záznam o stavbě rozhledny říká,že 23.6.1897 byla na najvyšším bodě hory v
nadmořské výšce 736 m vyryta „první prsť“ k položení základu kaple Svatého kříže. Stavět se
začalo okamžitě. Zdi byly už dost vysoké, když v noci 29.července stihla Hostýn velká vichřice.
Bouřka, liják a zuřící severák úplně zničily novou stavbu. Ani tato pohroma neodradila neúnavného
P. Cibulku od započatého díla a shánění dalších dobrodinců, takže už 4. srpna mohl odevzdat část
peněz Václavu Witnerovi z Olomouce, bývalému inženýru stavitele O. Zemana, které darovala na
stavbu slečna Marie Krausová. Stejnou částku, asi osm tisíc zlatých, věnoval sám ing. Witner.
Základní kámen, jehož se 1. září 1897 dotkl císař František Josef I a jež posvětil Dr. Antoním Cyril
Stojan , byl vsazen do zdi kaple.
Na pískovcovém základním kameni je nápis:

Základní kámen položil císař a král František Josef I. 1.IX. 1897.
Pod tímto kamenem je vsazena mramorová deska s nápisem:

Ku poctivosti sv. Kříže P.N. Ježíše Krista založeno při návštěvě císaře a krále
Františka Josefa I. L.P. 1. IX. 1897.
Celou stavbu kaple a rozhledny provedl architekt Witner podle návrhu a představ P. Cibulky.
Celkový náklad činil asi 18 tisíc zlatých.
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Rozhledna 1930
Rozhledna 1998
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Popis stavby

Půdorys rozhledny má tvar dvou neúplných a nestejně velkých kruhů zdiva z tvrdého hostýnského
kamene, které se vzájemně překrývají. Větší půdorys má průměr kolem sedmi metrů, menší asi tři
metry. Tloušťka zdiva je 70 cm až jeden metr.
Vchod na rozhlednu je ze severovýchodní strany, kde je umístěno v části kterou tvoří menší kruh
točité železné schodiště vedoucí do místnosti prvního hostýnského muzea a dále na vyhlídkovou
terasu, která byla původně otevřená. Výška zděné části rozhledny byla 12,10 m. Nad střechou
otevřené vyhlídky čněla na jižní straně štíhlá dřevěná nadstavba ukončená malou věžičkou. Na ní
se otáčel pozlacený obraz Panny Marie Hostýnské a nad ním zářil kříž. Celková výška až po vrchol
kříže byla 27 metrů.
Pod rozhlednou v přízemí kruhové stavby je kaple Svatého Kříže. Vchod do kaple z jihozápadní
strany uzavírají ručně kované železné dveře, které jsou dílem uměleckého kováře pana Skřehoty z
Bystřice pod Hostýnem. Uvnitř naproti dveří stojí oltář a nad ním pískovcová socha Panny Marie
Bolestné a mramorový kříž. Vše zhotovil jej mistr Ferdinand Neumann z Kroměříže a osadil na
místo 22.června 1898. Tento mistr vytvořil také sochy na Velehradě. Okrouhlá okna vyzdobil
sklomalbou B. Škarda z Brna.

Rozhledna byla otevřena 10.září 1898 a 14.září 1898 byla kaple Svatého kříže vysvědcena a první
mši svatou v ní sloužil její zakladatel P. Jan Cibulka.
Protože dřevěná část vrchní nadstavby, zvaná malá rozhledna, byla vlivem drsného hostýnského
počasí několikrát tak velmi poškozena, že hrozila zřícením, rozhodla 13. září 1915 odborná komise
snést kříž a sochu Panny Marie, vrchní dřevěnou část rozebrat a odstranit, spodní stříšku nad
vyhlídkovou terasou doplnit a opravit. Po této úpravě zůstala k rozhlížení jen hlavní terasa zakrytá
jehlancovou střechou.
Další úpravy rozhledny proběhly v 60. letech 20. století. Jehlancová střecha byla odstraněna,
vyhlídkový ochoz byl opatřen okny a zakryt plochou střechou.
V letech 1957 až 1971 byla stavba pro veřejnost uzavřena a na jejím vrcholu bylo zařízení pro
přenos televizního signálu.
Rozhledna byla znovu zpřístupněna veřejnosti 18. července 1987.
V roce 2002 - 2003 proběhla její celková rekonstrukce a to za účelem jejího využívání jako
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důležitého bodu integrovaného záchranného systému. Byl zpevněn obvodový plášť, byla zcela
obnovena horní dřevěná nástavba včetně ocelové konstrukce a oken.
Parametry rozhledny

Kota 734 m n m.
Výška vyhlídkové plošiny je 12 m
Výška věže je 15 m
Počet schodů 63

Vchod na rozhlednu

Mezipatro a schody na vyhlídkovou plošinu

Vyhlídka z rozhledny směrem na Bystřici pod Hostýnem
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Pamětní deska na jižní straně rozhledny ve výšce cca 2,5 m (56)
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Umístění pamětní desky

Uzamčený vstup do kaple S. Kříž (56)
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Oltář a nad ním pískovcová socha Panny Marie Bolestné a mramorový kříž v kapli Sv. Kříže v
přízemí rozhledny. (56)
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Příloha č. 7 Felix hrabě Vetter z Lilie, 1884-1906 moravský
zemský hejtman

Felix hrabě Vetter z Lilie (38)
Rod Vetterů z Lilie, který svůj původ odvozoval z vedlejší větve rodu Valois
(s bourbonskými liliemi v erbu) byl usedlým ve Štýrsku a na Moravě, od roku 1653 v říšském
hraběcím stavu.
Z manželství Franze hraběte Vettera z Lilie (* 1789 – † 1831) s Antonií, roz. svobodnou paní
Braidovou (* 1805 – † 1831), dcerou c. k. komořího a zemského rady Antona svobodného pána
Braidy (* 1771 – † 1825), majitele Čekyně, Penčiček a Lhoty na Přerovsku, se narodila dcera Maria
Josepha (* 1829)1 a syn Felix (* 1830). Oba rodiče předčasně zemřeli, matka ve věku 26 let, za tři
měsíce po její smrti otec, ve věku 42 let.
Výchovy jediného potomka děda hraběte Karla Josepha Vettra, Felixe, se ujala jeho teta hraběnka
Friederike Josefine Vetterová, roz. princezna z Hohenzollernu-Hechingenu, která jej adoptovala.
Její manžel, Felix Vetter z Lilie (* 26.12. 1774 – † 16. 5. 1853, Opava, v 79 letech),
c. k. komoří a major armády, žil od roku 1844 v Nové Horce.
Felix hrabě Vetter z Lilie (* 18. 3. 1830 – †21. 11. 1913, v 83 letech), rytmistr pluku husarů č. 6
krále würtemberského, později major. V letech 1884-1906 zastával úřad moravského zemského
hejtmana a stál v čele moravského zemského sněmu. V době jeho předsednictví došlo k dohodě o
národnostních otázkách mezi českými a německými poslanci, tzv. Moravskému vyrovnání. V roce
1879 byl zvolen poslancem říšské rady. Roku 1890 byl jmenován doživotním členem panské
sněmovny a roku 1907 se stal jejím dědičným členem. Byl vyznamenán Řádem železné koruny
I.třídy (1898) a velkokřížem Leopoldova řádu. V roce 1856 zdědil Novou Horku, Stikovec a
Kateřinice na Moravě a ve Štýrsku fideikomisní panství Tüffer a vyplatil své spoludědice. Zasloužil
se o přestavbu zámku v Nové Horce po vyhoření, vystavěl rodovou hrobku v Albrechtičkách ,
zvelebil hospodářství, dal provést meliorace a založil nové rybníky u Nové Horky. (37)
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Příloha č. 8 Arcivévoda Rainer

Arcivévoda Rainer Ferdinand (Erzherzog Rainer Ferdinand) se narodil 11. ledna 1827 v Miláně.
Jeho otcem byl lombardsko-benátský vicekrál (Vizekönig von Lombardo-Venetien) arcivévoda
Rainer Josef (Erzherzog Rainer Joseph), matkou Marie Alžběta Savojsko-Carignanská (Maria
Elisabeth von Savoyen-Carignan). Rainer prožil svá dětská léta především na zámku v lombardské
Monze. Když mu bylo sedmnáct let, odešel do Vídně studovat práva. V roce 1852 se oženil se svou
sestřenicí. Jeho vyvolenou se stala arcivévodkyně Marie Karolína (Marie Karoline), dcera
arcivévody Karla, který byl starším bratrem jeho otce.
V roce 1845 byl jmenován do hodnosti plukovníka (Oberst) a nastoupil k pěšímu pluku č. 1 , který
měl štáb v Itálii. V roce 1852 byl převelen k kyrysnickému pluku č. 6, avšak již v následujícím roce
byl přidělen k kyrysnickému pluku č. 7. Již od roku 1852 byl majitelem salcburského pěšího pluku
č. 59. Od roku 1913 nesl pluk jeho jméno a na počátku první světové války složil, Hans Schmid,
příslušník tohoto pluku, známý Rainermarsch, který se stal druhou zemskou hymnou Solnohradska.
V roce 1854 byl povýšen do hodnosti generálmajora (Generalmajor) a jmenován brigadýrem
(Brigadier) u 2. armádního sboru (2. Armee-Korps). V roce 1861 byl povýšen do hodnosti polního
podmaršála (Feldmarschallleutnant). V roce 1866 se podílel na válečných událostech na italském
bojišti. V letech 1872 až 1906 zastával funkci vrchního velitele zeměbrany
(Landwehroberkommandant) předlitavské části rakousko-uherské monarchie. Bylo hlavně jeho
zásluhou, že se z této části ozbrojených sil stal v podstatě rovnocenný partner společné císařské a
královské armádě. V roce 1874 byl povýšen do hodnosti do hodnosti polního zbrojmistra
(Feldzeugmeister).
Populární, liberálně orientovaný arcivévoda působil od roku 1857 jako prezident říšské rady,
respektive od roku 1860 rozmnožené říšské rady. V roce 1861 stanul jakžto předseda ministerské
konference v čele vlády. Z této funkce odstoupil v roce 1865. Důvodem bylo ztroskotání vládní
politiky v uherské otázce. Od roku 1867 byl doživotním členem Panské sněmovny.
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Arcivévoda Rainer se hojně věnoval vědě a umění. V roce 1861 se stal kurátorem Akademie věd, od
roku 1863 působil jako protektor novězřízeného Uměleckoprůmyslového muzea. V roce 1873
zastával funkci prezidenta komise pro Vídeňskou světovou výstavu. Věnoval se rovněž sběratelství
knih a rukopisů, mimo jiné získal rozsáhlou sbírku egyptských papyrů.
Arcivévoda Rainer Ferdinand byl držitelem řady vyznamenání: rytíř Řádu zlatého rouna, velkokříž
Řádu svatého Štěpána, Vojenský záslužný kříž v briliantech, Vojenská záslužná medaile na červené
stuze, Válečná medaile, Zlatá jubilejní vzpomínková medaile pro ozbrojenou moc, Jubilení
vzpomínková medaile pro občanské státní zaměstnance, Vojenský služební odznak 1. třídy pro
důstojníky. Arcivévoda byl nejen vlastníkem císařského a královského pěšího pluku č. 59, ale též
šéfem královského pruského dolnorýnského fyzilírského pluku č. 39. (43)
Arcivévoda Rainer Ferdinand Habsburský byl pravděpodobně nejvýznamnějším hostem v hotelu
Gambrinus (budova č. 37) na náměstí v Moravské Ostravě. Arcivévoda se zde ubytoval ve dnech 1.
a 2. července 1896, kdy navštívil Moravskou Ostravu jako účastník a patron VI. zemských
střeleckých slavností, jejichž uspořádáním byl pro tento rok pověřen moravskoostravský střelecký
klub. Arcivévoda Rainer patřil k nejpozoruhodnějším osobnostem své doby. Byl znám svými
svobodomyslnými názory a jako odpůrce Bachova absolutismu se stal prvním předsedou rakouské
ministerské rady (vlády) ústavní éry v letech 1861-1865. Od roku 1861 byl čestným členem
Císařské akademie věd ve Vídni, měl největší sbírku knih a starých rukopisů v celé Evropě.
Financoval polární výpravu, která objevila Zemi císaře Františka Josefa. Tento nevšední muž, který
s velkým úspěchem plnil reprezentativní povinnosti (mj. mluvil dobře česky), všeobecně oblíbený
pro svou bodrou povahu a nenucené chování, navštívil Ostravu ještě jednou. Bylo to 28. června
1906, kdy doprovázel samotného císaře Františka Josefa I. Tehdy uspořádal slavnostní oběd v
přívozském hotelu Moravia (viz druhý svazek edice Ostravica - Račte vstoupit). (42)
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Příloha č. 9 Arcibiskup Antonín Cyril Stojan
(22. května 1851 – 29. září 1923)

Antonín Stojan (jméno Cyril je biřmovací) se narodil 22. května 1851 v malé vesničce Beňov
nedaleko Přerova jako páté z osmi dětí v rodině domkáře, ševce a později kostelníka Františka
Stojana a Josefy, rozené Kubíčkové.
Po absolvování obecné školy odešel studovat k piaristům v poutním místě Stará Voda u Budišova.
Po dvou letech přechází Antonín Cyril na nižší piaristické gymnázium v Příboře a po čtyřech letech
pak na vyšší gymnázium, opět piaristické, do Kroměříže, kde v roce 1872 maturoval s
vyznamenáním.
Rozhodl se pro kněžství, v letech 1872-1876 vystudoval teologii v Olomouci a dne 5. července
1876 byl vysvěcen na kněze. Působil poté v různých farnostech, nejprve jako kaplan v Šilperku
(dnes Štíty), již po měsíci byl ale přeložen do města svých studií, Příbora, kde v dvojjazyčném
území působil jedenáct let. Následující dva roky pak sloužil ve Svébohově, okr. Šumperk.
Nejdéle působil jako farář v Dražovicích u Vyškova, až do r. 1908. Všude, kde působil, zůstal věrný
svému předsevzetí, které učinil již v semináři, a vyvíjel organizátorskou činnost na podporu
náboženského života, zakládal knihovny a pořádal sbírky na podporu poutních míst Svatého
Hostýna a Velehradu. Již od chlapeckého věku na něj působily dva momenty: úcta k Panně Marii a
úcta k sv. Cyrilu a Metodějovi, která jej pak provázela po celý život a odrážely se v jeho kněžské
činnosti. Právě jeho zásluhou je jak obnovení zanedbané baziliky bez duchovní správy na Svatém
Hostýně, tak založení tradice unionistických kongresů na Velehradě.
Od počátku své kněžské dráhy pořádal Stojan každoroční hostýnské poutě. Z jeho popudu Hostýn
navštívil i císař František Josef I.
Ačkoliv měl široké pole působnosti a množství nejrůznějších aktivit, nezapomínal na
sebevzdělávání a v roce 1896 byl promován na doktora teologie. V roce 1908 byl jmenován
proboštem kolegiální kapituly v Kroměříži a během I. světové války se stal sídelním kanovníkem
olomoucké kapituly.
Jeho aktivita jej nakonec vedla i do politiky. Od roku 1897 s kratšími přestávkami působil jako
poslanec Říšské rady i jako poslanec zemského sněmu za Křesťansko-národní stranu. Po vzniku
Československé republiky byl v listopadu 1918 zvolen poslancem Národního shromáždění
Československé republiky. Byl u zrodu Československé strany lidové a v roce 1920 byl za tuto
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stranu zvolen senátorem Československé republiky.
Když v září 1920 odstoupil olomoucký arcibiskup Lev Skrbenský z Hříště, byl Stojan kapitulou
zvolen správcem diecéze do doby jmenování nového arcibiskupa. Při jednáních mezi státem a
papežským stolcem se Antonín Cyril Stojan stal nejvýznamnějším kandidátem a nakonec byl
11.ledna 1921 jmenován desátým olomouckým arcibiskupem. Biskupské svěcení přijal 3. dubna z
rukou nuncia Clemente Micary.
Protože však nikdy neměl zvlášť pevné zdraví a v době svého jmenování byl již starším člověkem,
došlo v říjnu r. 1922 k jeho naprostému vyčerpání a první mozkové příhodě. Po rekonvalescenci se
znovu snažil plnit své povinnosti, v květnu následujícího roku jej však postihl druhý záchvat
mozkové mrtvice. Umírá 29. září 1923 ve své olomoucké rezidenci a je pohřben na Velehradě.(40)
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Příloha č. 10 Generál Friedrich von Beck - Rzikowsky

Friedrich von Beck se narodil 21. března 1830 ve Freiburg im Breisgau ve Velkovévodství
bádenském. V roce 1846 vstoupil do rakouské armády a sloužil u pěchoty, ženistů a ve štábu
generálního ubytovatele. V revolučních letech 1848-49 se zúčastnil bojů v Uhrách a operací
Radeckého armády proti Sardinii. Mimo jiné v pěším pluku velkovédody bádenského č. 59. V
krizovém roce 1850 se během mobilizace nacházel v Čechách. Poté sloužil ve Vídni, kde mimo jiné
vystudoval Válečnou školu. Poté byl v hodnosti setníka nasazen jakou součást rakouských sil, jež
okupovaly Moldávii a Valašsko během krymské války.
V roce 1857 podnikl kartografickou výpravu po jižních Uhrách. V roce 1859 byl jmenovánem
náčelníkem štábu divize Reischachovy, která byla dislokována na rakouském území na Apeninském
poloostrově. Zjistil, že na štábu není ani jediná mapa Piemontu, a tak si opatřil všechny, jež se daly
sehnat v místních obchodech. Beck se vyznamenal v bojích u Candie a Magenty. A to bitvu u
Magenty málem ani nestihl, neboť kvůli problémům ve spojení dorazila jeho divize pozdě. Beck
osobně hnal vojáky vpřed a utržil zranění nohy, ačkoliv divize nesehrála v bitvě významnější roli.
Pro své zranění přišel o účast v bitvě u Solferina. Nicméně za projevenou statečnost mu byl
propůjčen řád železné koruny III. třídy s válečnou dekorací. V roce 1861 byl vyzvednut do
rakouského rytířského stavu.
V roce 1860 odcestoval Beck do Frankfurtu nad Mohanem, kde měl převzít funkci vedoucího
protokolu vojenské komise Německého spolku. Současně pomáhal rakouskému zástupci při
společné německé armádě, generálmajorovi Rzikowskému von Dobrzicz. Zároveň vypozoroval
napětí, které rostlo mezi Rakouskem a Pruskem, které ho chtělo nahradit v postavení hegemona v
Říši. Beck měl možnost podrobněji se seznámit s pruskými vojenskými činiteli a jejich metodami a
přístupy. Beck pruskou vojenskou mašinerii, a především generála Moltkeho, obdivoval. Nechtěl
ale růstu pruské moci nečinně přihlížet. V roce 1862 se zasazoval za uzavření vojenské konvence s
Hannoverskem, která by umožnila umístění spolkových vojsk (hlavně rakouských) podél řek Labe a
Vesera. Tato uskupení by mohla rychle zasáhnout v případě francouzské invaze a zároveň by
vojensky oddělovala východní a západní části Pruska. To by přineslo rakouským silám velkou
výhodou v případě vzájemného konfliktu. Historie nezná "kdyby", avšak počáteční fáze bitvy u
Langensalzy naznačuje, že tento krok mohl mít za následek jiný výsledek války z roky 1866, pokud
by k ní za tohoto stavu vůbec došlo. V roce 1864 Beck pomáhal generálu Ludwigu von Gablenzovi
s vojenskými přípravami na válku proti Dánsku. Ta skončila vítězstvím společného německého
vojska. Rakousko a Prusko pak obsadily Šlesvicko a Holštýnsko. Beck předpokládal, že Prusko se s
tímto stavem dlouhodobě nespokojí a bude chtít obě provincie, ne-li víc. Po návratu do Vídně byl
pověřen sestavením plánu pro případ války s Pruskem. Beck správně předpokládal, že Prusové
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vpadnou do Čech a přes Jičín zamíří na Vídeň. Beck navíc osobně přesvědčil saského krále a
ministerského předsedu, aby se postavili na stranu Rakouska. Navíc přesvědčoval generála
Benedeka, velitele Severní armády, aby ještě před příchodem Prusů soustředil své síly v Jičíně.
Bohužel Benedek se nechal svým náčelníkem štábu generálem Heniksteinem a operačním
náčelníkem von Krismanicem přesvědčit, aby zanechal velkou část sil na Moravě pro případ
pruského vpádu ze Slezska. K němu nedošlo. Prusové dle Beckova očekávání vpadli (částečně přes
Sasko) do Čech a Benedeka porazili. Rakušané utrpěli těžké ztráty. Beckovi se alespoň podařilo
přimět Benedeka, aby stáhl všechny své síly z Čecha a Moravy a soustředil je severně od Vídně.
Armáda byl vyčerpána a otřesena, ale alespoň ne zničena.
Objevilo se ovšem nebezpečí rebelie v Uhrách, a tak se politikům podařilo uhájit jen relativní
nezávislost Saska. Hlavním problémem monarchie se v poválečné době stala maďarská otázka. Co
se týče vojenských záležitostí, vrchní velitel arcivévoda Albrecht byl znám protimaďarským
postojem a navíc po revolučních letech 1848-49 ukázňoval Uhry. Říšský minister války Franz von
John měl plné ruce práce s tím, aby dal dohromady otřesenou armádu. A tak měl hlavní podíl na
vojenské části jednání s Maďary právě Beck jakožto přednosta císařovy vojenské kanceláře. Na
základě kompromisu vznikla společné armáda, rakouská zeměbrana a uherský honvéd.
Beck chtěl zavést všeobecnou brannou povinnost po vzoru Pruska, avšak narazil na starou bolest
monarchie - intrikaření. Ambiciozní říšský ministr války generál Franz svobodný pán Kuhn von
Kuhnenfeld se postavil proti, neboť s takovým programem šlo ruku v ruce výrazné osamostatnění
generálního štábu, který by byl takřka nezávislý na říšském ministerstvu války, což by oslabilo
právě Kuhnovu pozici. A tomu se naopak podařilo zbavit arcivévodu Albrechta funkce vrchního
velitele a namísto toho ho jmenoval generálním inspektor, což byla pozice v podřízenosti ministra
války. Kuhn zeštíhlil generální štáb. Na tom by se s ním Beck shodl, pokud by zároveň nebujela
byrokracie na ministerstvu války, která navíc stáel více zasahovala do činnosti, kterou má
vykonávat právě generální štáb. Ministrovi války zlomila vaz prusko-francouzská válka. Kuhn
požadoval všeobecnou mobilizaci jak proti Prusku, tak i proti Rusku. To podezříval z toho, že
pokud Rakousko pomůže Francii, tak na něj zaútočí právě Rusko v roli pruského spojence. Avšak
vojenská mašinérie upravená dle jeho reforem se ukázala jako neschopná provést ani částečnou
mobilizaci. Výsledkem pokusu o její provedení byl pouze všeobecný zmatek. Navíc byl císař
zděšen Kuhnovými požadavky na postavení obrovské polní armády. Tolik prostředků monarchie
neměla. Neschopnost řádně provést částečnou mobilizaci a tragický výkon francouzské armády
znamenaly, že se císař rozhodl do války nezapojit. Ačkoliv se Kuhn ztrapnil, zůstal v čele
ministerstva. Beck proti němu nepřestával bojovat, často společně s arcivévodou Albrechtem. Oba
na jeho chyby a nedostatky jeho kroků opakovaně upozorňovali císaře. Beck se velmi zasazoval za
nezávislý generální štáb. Až teprve v roce 1874 Kuhn rezignoval. Nahradil ho Alexander von
Koller, jehož si osobně vybral arcivévoda Albrecht. Náčelníkem generálního štábu byl jmenován
generál von John. Tomu se funkce nepřebírala snadno, neboť Beckovou zásluhou byla role
náčelníka štábu výrazně odlišná od role, kterou měl v šedesátých letech. Generální štáb byl
nezávislý, ale jeho plány nebyly kompatibilní s plány ministerstva války. Ozbrojené síly tak byly po
nějakou dobu ohrožovány spory v jejich nejvyšším velení, neboť John se nacházel ve sporu s
Kollerem na jedné a Beckem (ten se v roce 1874 stal císařovým generálním pobočníkem) a
Albrechtem na druhé straně. Po čase se situace naštěstí uklidnila. Beck a John vypracovali definici
vzájemných vztahů obou úřadů a John poté v roce 1876 zemřel.
Beck se také musel věnovat vývoji na Balkáně. V roce 1874 došlo ke konfliktu mezi Tureckem a
Černou Horou poté, co zde byl zavražděn turecký diplomat. Beck vypracoval plány pro invazi,
která by měla být provedena v případě, že dojde k ohrožení rakouského postavení v Dalmácii.
Beckovi se podařilo přimět císaře, aby navštívil Dalmácii a zlepšil tak vztah místních obyvatel k
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Vídni. Krátce poté došlo k nepokojům v Hercegovině a následně také v Bosně. Černohorci byli
zničeni, Bosňané zmasakrováni a Srbové, kteří jim přišli na pomoc, odraženi zpět k Bělehradu.
Beck věřil, že by Vídeň mohla získat přízeň Slovanů v Rakousku, pokud by rakousko-uherská
monarchie osvobodila z turecké nadvlády jejich slovanské bratry. Požádal proto Kollera, aby v
Dalmácii soustředil jednotky, které by měly osvobodit Bosnu. V roce 1876 povstali Bulhaři a jejich
následné masakrování zatíhlo do války s Tureckem Rusko. Ve chvíli ohrožení jižní hranice
monarchie zemřel náčelník generálního štábu von John a z funkce ze zdravotních důvodů odstoupil
říšský ministr války von Koller. Vzhledem k této situaci měli hlavní slovo Beck a arcivévoda
Albrecht, neboť nový ministr Bylandt-Rheidt a náčelník generálního štábu von Schönfeld se
potřebovali rozkoukat. Rusové rychle postupovali proti Turkům, avšak u Plevna se jejich postup
zastavil. Beck dokonce uvažoval o tom, že jde o ruský podvod, který má zakrýt jejich skutečný
úmysl - napadnutí Rakouska-Uherska. Obával se, že poté by se přidala i Itálie a Rumunsko.
Rakousko-Uhersko by tak bojovalo na frontě od Stelvia po Krakov. Beck navrhoval ponechání
mobilizovaných jednotek na hranicích a vyčkávání. Mezitím mělo dojít k vyčeprání ruské armády a
následně k její možné porážce. Nicméně spoléhal především na diplomaty. Řešením byl berlínský
kongres.
Na něm získalo Rakousko-Uhersko souhlas k okupaci Bosny a Hercegoviny s cílem nastolit
pořádek. Císař pověřil Becka vypracováním plánů. Samotné invazi pak velel polní zbrojmistr
Joseph Philippovich von Philippsberg. Ten měl za úkol obsadit klíčová města a humáními
metodami zavést pořádek. Došlo ovšem k tomu, čeho se Beck nejvíce obával. 13. sbor se dostal do
konfliktu s povstalci, kteří napadali jeho týl a spojení. Rakousko-uherské jednotky se dostaly do
Sarajeva, avšak jeho okolí ovládli povstalci. Do velkých problémů se dostali velitelé i v dalších
oblastech. Rakousko-Uhersko provedlo invazi s relativně malými silami, aby to vypadalo více jako
akt osvobození a ne obsazení. Nyní se kvůli tomu ovšem dostalo do obtíží. Navíc se Philippovic
netajil protimuslimskými názory a pohrdáním vojáky maďarské národnosti, což situaci jen
zhoršovalo. Beck ho na konci října navštívil a zbavil ho velení. Až přísun posil a zavedení reforem
oblast zpacifikovalo. Počet nasazených sil a finanční náklady obrovsky přesáhly původní
předpoklady. V tomto případě Beck vývoj událostí příliš dobře neodhadl. I přes tuto skutečnost se
stal hlavní vojenskou figurou monarchie. Byl považován za jediného člověk schopného provést
skutečnou reformu armády, která, jak se ukázalo v Bosně, stále měla hodně co vylepšovat. V roce
1881 nahradil generála von Schönfelda na místě náčelníka generálního štábu polní zbrojmistr Beck.
Avšak než tuto nabídku od císaře přijal, předložil ne zrovna krátký seznam podmínek. Císař i
arcivévoda Albrecht se přesto shodli, že Beck je jediný vhodný kandidát a jeho podmínky
akceptovali. Beck tak získal značnou volnost při provádění reforem. Funkci náčelníka generálního
štábu, do které nastoupil k 1. červnu 1881, pak zastával až do roku 1906. Tedy po čtvrt století.
Ministři války o něm mluvili jako o neřízené střele, neboť se nepodřizoval každému přání
ministerské byrokracie jako jeho předchůdci. Beck se zaměřil na zlepšení výcviku důstojníků a
zkvalitnění průběhu manévrů, které současně nabývaly stále větších rozměrů, především ty tzv.
císařské. Zde ovšem narazil na finanční limity.
Beck zavedl podrobnou metodiku polních cvičení. Ta měla nejen zaručit dosažení stanovených cílů,
ale i zabránit nečekaným zvratům v hrané bojové situaci. Případná chyba končila zpravidla blamáží
pro některého ze cvičících generálů, což vždy cizí vojenští přidělenci s oblibou a ve šavnatých
formulacích hlásili ministerstvům války svých zemí.
Tato metodika, známá jako „systém Beck“, byla vcelku jednoduchá. Průběh celého cvičení byl
pečlivě dávkován a rozfázován do jednotlivých dní. Stanovením demarkačních čar, kam toho
kterého dne mohou jednotky postoupit, se dařilo usměrňovat boj tak, jak předpokládal záměr
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manévrů. Vlastní iniciativa cvičících velitelů soupeřících vojsk byla omezena na dílčí epizody nebo
řešení nahraných situací. V terénu vše řídili všudypřítomní rozhodčí, složení z důstojníků sboru
generálního štábu. Je nasnadě, že na těchto mužích ležela velká zodpovědnost; pokud se jim situace
vymkla z rukou, vznikla v průběhu „bojů“ nepředpokládaná situace, často i zmatek, a manévry
musely být předčasně ukončeny. Pro velitele jedné z bojujících stran to znamenalo velké
nepříjemnosti. (44)
Také mezinárodní souvislosti nešlo přehlížet. Koncentrace několika sborů na obou stranách vedla
sousední státy až k podezřením ze skryté moblizace a pro jistotu i uskuteční vlastní koncentrace
vojsk. Během svého funkčního období zreformoval fungování generálního štábu, přičemž se
inspiroval pruským vzorem. A to do té míry, až ho někteří podezřívali z toho, že je německý špion.
Beck ovšem své kroky nezakládal pouze na vlastním přesvědčení, ale i na skutečnosti, že Německo
bylo rakouským spojencem. Spolupráce obou štábů tedy byla nutností. Beck navíc často cestoval do
Berlína a Zossenu. Při svých cestách měl možnost důkladně se seznámit s vnitřním chodem pruské
vojenské mašinérie, která byla považována za nejefektivnější v Evropě. S jednostrannou orientací
na Německo a otevřeným plánováním války s Ruskem nesouhlasil arcivévoda Albrecht a zdánlivě
vyhrál, když přesvědčil císaře k obnovení spolku tří císařů. Jenže císař pověřil Becka, aby v
konzultacích pokračoval, ale diskrétněji. Beck a jeho německý protějšek von Waldersee vypracovali
plán, který předpokládal duální úder německých a rakouských sil z Východní Pruska a Haliče na
ruské síly v tzv. kongresovém Polsku. Dokud byl u moci kancléř Bismarck, dokázal odvrátit všechy
Walderseeho snahy o válku s Ruskem, avšak generál ovlivnil následníka trůnu, budoucího císaře
Viléma II.
I Beckův plán na tzv. teritorializace armády narazil na Albrechtův nesouhlas. Beck chtěl, aby
odvedenci sloužili v provinciích, z nichž pocházeli. Přestali by tak putovat po všech koutech
monarchie. Toto opatření mělo především ušetřit významné množství finančních prostředků.
Albrecht, který si dobře pamatoval průběh revoluce v Uhrách, ale kontroval přesvědčením, že např.
maďarští vojáci by odmítli potlačit případné povstání v Uhrách. Beck hájil tento krok jak finančním
aspektem, tak i přesvědčením, že příští konflikt bude mít původ v zahraničí a v domácích
problémech. Výsledkem debat bylo přijetí změny organizace armády, která znamenala rozdělení
monarchie z vojenského hlediska na území šestnácti sborů. Tyto sbory tvořily základ pro odvádění
branců a výcvik. Efekt Beckových reforem se projevil již v roce 1885. Tehdy v Plovdivu vypuklo
protiturecké povstání. Srbský král Milan, který se opíral o tajnou alianci s Rakousko-Uherskem, se
domníval, že se jedná o Ruskem inspirované spiknutí s cílem vzniku Velkého Bulharska, což bylo
pro Srbsko nepřijatelné. Srbsko vyhlásilo Bulharům válku a jeho armáda vyrazila na Sofii. Jenže
srbské jednotky byly poraženy a nyní pro změnu bulharští vojáci postupovali na Bělehrad. V tuto
chvíli proběhla v Rakousku-Uhersku mobilizace a Bulharům bylo odesláno ultimátum. Mobilizace,
která se týkala několika sborů, tentokrát proběhla hladce. Bulhaři svůj postup na západ zastavili.
Beck musel věnovat též pozornost pokroku v dopravě a stále revidovat časové dotace pro jednotlivé
fáze mobilizace. Čas potřebný pro provedení mobilizace byl jedním z hlavních aspektů soupeření
mocností. Zde ale narážel na finanční limity a rakousko-uherská armáda zaostávala. Po smrti
arcivévody Albrechta v roce 1895 zůstal Beck jedinou skutečnou vojenskou autoritou. Pro své
postavení si u veřejnosti vysloužil přezdívku "vicekrál". Avšak ani Beck už nestačil udržovat krok s
rychlým vývojem technologií, která znamenal nutnost dalších reforem. Když byl následník trůnu
arcivévoda František Ferdinand v roce 1903 svědkem zpackaných manévrů na dalmatském pobřeží,
požádal císaře o Beckovo odvolání z důvodu zaostávání armády za vývojem v Evropě. Císař byl
Beckovi zavázán a oceňoval na něm, že dokázal postavit armádu zpátky na nohy. Nebylo proto pro
něj jednoduché se nyní Becka zbavit. Avšak po čase se nechal přesvědčit, že je potřeba, aby ho
nahradil někdo mladší a energičtější. Becka nahradil Franz Conrad von Hötzendorf, arcivévodův
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protége. Beck byl jmenován kapitánem první tělesné gardy harcířů, císařovy čestné osobní stráže.
Když byla v roce 1916 zavedena hodnost generálplukovníka, byl do ní jmenován i Beck. V
následujícím roce byl pensionován. Friedrich hrabě von Beck-Rzikowsky zemřel 9. února 1920 ve
Vídni. (41)
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Příloha č. 11 Zámek Loudonů v Bystřici pod Hostýnem

Malba na fasádě bystřického zámku na druhém nádvoří, umístěná v úrovni oken 1. poschodí od
malíře Hanuše Schwaigera připomínající pobyt císaře od 1. do 4. září 1897 (56)
Další foto zámku
http://www.google.cz/search?q=tov
%C3%A1rna+Thonet&hl=cs&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Mc5tUJHl
OsTktQaMv4DYDQ&sqi=2&ved=0CEcQsAQ&biw=1135&bih=534

Vchod do zámku 1913
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Adolf Dauthage - Portrét Ernsta Oliviera Loudona,
litografie, nedatováno.
Zdroj: Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem, inv.č. 840 litografie
Adolf Dauthage

Rodina Loudonova
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http://is.muni.cz/th/263329/ff_m/Prilohy.pdf
Příloha č. 3 Fotografie písárny s průhledem do knihovny.
Zdroj: Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem, Fond Fotografie,
inv.č. 900/2001 Písárna.
http://is.muni.cz/th/263329/ff_m/Prilohy.pdf
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Příloha č. 12 Továrna Thonet
OHNOUT NEBO ZLOMIT (Biegen oder brechen) - heslo Michaela Thoneta.
Michael Thonet se narodil 2. července 1796, začínal jako truhlář v Boppardu (Porýní, 20 km
severně od Koblenze). Ve 30. a 40. letech vyráběl z ohýbaného dřeva nejprve části nábytku, posléze
židle, křesla, noční stolky, čela lůžek a pohovek i některé drobnější předměty.
V roice 1841 se Thonet zúčastnil se svými výrobky výstavy v Koblenzi. Tam zaujaly rakouského
kancléře Metternicha natolik, že si vyžádal podrobnější informace a předvedení židlí i ostatních
výrobků z ohýbaného dřeva na svém zámku Johannisbergu. Pozval Michaela Thoneta do Vídně a
slíbil mu veškerou podporu. Popisy výrobního postupu, výkresy objasňující způsob výroby židle,
potvrzení o zachovalosti žadatele vystavené starostou města Boppardu 7. září r.1841 a Thonetovu
boppardskou adresu - listiny, které kdysi Thonet poslal Metternichovi, uchovává dnes Státní
ústřední archiv v Praze.
Počátkem roku 1842 odjel Michael Thonet do Vídně. Novost jeho přístupu k ohybu dřeva spočívala
v docílení trvalé ohebnosti profilů vytvořených ze svazků dýh kombinací chemického a
mechanického působení na materiál. Svazek stejně širokých dýh byl povařen v tekutém klihu
(chemické působení), po vytažení z lázně se svazek ohnul podle předem připravené formy a usušil
se v ní (mechanické působení). Výsledný výrobek byl pružnější, pevnější, lehčí i méně nákladný
než stejně velký díl vyřezaný z masivního dřeva.
Pro vnitřní vrstvy svazku se používalo méně kvalitních dýh. Mezi oblastmi uplatnění mimo rámec
výroby nábytku bylo kromě výroby kol uvedeno pérování kočárů, konstrukce schodišť a stavba
lodí. Kancléř Metternich splnil svůj slib a podpořil rychlé vyřízení Thonetovy žádosti o udělení
rakouského privilegia. Tak se už 16. července 1842 stal Michael Thonet držitelem privilegia
uděleného c. k. dvorskou komorou ve Vídni, kterým mu bylo poskytnuto právo "ohýbat veškeré i
nejkřehčí druhy dřeva chemicko-mechanickým způsobem v libovolných tvarech a zakřiveních".
Platnost privilegia končila 16. července 1847.
Přes veškerá zdokonalení postupu výroby nábytku z ohýbaného vrstveného dřeva zůstávala metoda
stále pracnou, soudržnost profilů ani stálost tvarů nebyly za všech okolností naprosto spolehlivé.
Lámání zabránilo teprve uplatnění ocelové pásnice, které představuje jeden z nejcennějších přínosů
Michaela Thoneta vývoji ohýbaného dřeva. - "Na tu plochu, která měla po ohnutí vytvořit vnější
stranu, byl před ohnutím položen pás ocelového plechu. Tak se nemohlo dřevo příliš natáhnout, a
naopak protější strana se musela víc smrštit." Na novou technologii dostal Michael Thonet další privilegium, které mu bylo uděleno 10. července
1856. Platnost měla tentokrát již 13 let. 3. září r.1860 byl vystaven podrobně rozepsaný účet za
"práce vykonané pro Velectěného pana Michaela Thoneta při stavbě továrny na nábytek v Bystřici
pod Hostýnem."
Konečné vyrovnání účtu ve výši 5.047,82 zlatých rakouské měny je datováno 12. prosincem téhož
roku. Jednalo se o zemní a stavební práce na prvních objektech továrny. Po zimní přestávce byla
stavba dokončena a vybavena strojním zařízením již za osobního vedení Michaela Thoneta, který na
jaře 1861 přesídlil se synem Augustem z Koryčan do Bystřice. Kromě pil, dřevoobráběcích strojů a
zařízení vyrobených většinou v Koryčanech a Bystřici zde byly instalovány dva starší parní kotle a
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také parní stroj. Dodávky dřeva byly zabezpečeny na několik let dopředu smlouvou s vlastníkem
panství - Ernestem, svobodným pánem z Loudonu.
V prvním období pracovali v Bystřici také dělníci z Koryčan a pomáhali zaučovat nové místní
pracovníky. Část mladších bystřických dělníků se zaučovala přímo v Koryčanech. V prvním
prosincovém týdnu roku 1861 bylo vyrobeno celkem 1.535 dílců židlí, z toho 363 opěradlových
oblouků, 400 sedáků, 435 předních noh, 312 oblouků do opěradel pro židli vzor č. 14 a 25 sedáků k
židli vzor č. 1.
V roce 1862 byl nábytek vystaven na Světové výstavě v Londýně, kde byl oceněn bronzovou
medailí. Na základě zájmu, který projevili o expozici návštěvníci, byla v Londýně otevřena první
obchodní pobočka firmy Bratři Thonetové mimo rakouské území. Téhož roku vyrobilo v Bystřici
255 dělníků 20.000 kusů ohýbaného nábytku. V polovině 60. let převzal vedení firmy nejstarší z 5
Thonetových synů, Franz (1820-1898). V roce 1865 stoupla výroba na 95.000 kusů. Sortiment se
rozrostl nejen co do počtu vzorů židlí, ale i co do druhů nábytku. Začal se vyrábět také nábytek pro
děti, otáčecí křesla, židle pro kuřáky, lovecká hůl se sedátkem, několik typů stolů i souprav sedacího
nábytku.
Během prvních 10 let po založení továrny byly její výrobky vystaveny na 15 mezinárodních
výstavách. Téměř ve všech případech byly ohodnoceny jedním ze tří nejvyšších ocenění. Začátkem
roku 1869 převzal vedení firmy August Thonet (1829 - 1910). Podnik vedl spolu s nejmladším
bratrem Jacobem, který se po 17 letech stal jeho nástupcem. Následující léta začala pro firmu
ztrátou zakladatele. Michael Thonet senior zemřel 3. března 1871. V srpnu téhož roku se v Bystřici
narodil Victor Thonet, který později řídil továrnu až do jejího spojení s AS Kohn - Mundus. 2. února
1873 zničil jeden z největších požárů veškeré zařízení továrny včetně bytů Augusta a Jacoba
Thonetů. Ještě v témže roce byl v obnovených objektech opět zahájen provoz, byl postaven další
tovární trakt a v parku založeném severně od výrobních budov byl postaven nový obytný dům
rodiny Thonetovy.
V roce 1877 si výroba náročná na dodávky vody vyžádala vybudování vodovodu z Vinohrádku. Po
úspěchu ohýbaného nábytku na světové výstavě v Paříži roku 1878 vyjádřeného Zlatou medailí byl
s poukazem na tuto skutečnost o rok později jmenován August Thonet rytířem řádu Franze Josefa I.
Prvořadou událostí z počátku 80.let se pro Bystřici i její okolí stala výstavba dráhy z Hulína v r.
1882. Roku 1886 převzal vedení firmy Jacob Thonet (1841 - 1929).
V roce 1889 stihl továrnu vybavenou již parním vytápěním a elektrickým osvětlením další požár.
Do posledního desetiletí minulého století vstoupila továrna pod vedením Carla Thoneta (18601925). Toto období bylo obzvlášť bohaté na ocenění výrobků firmy Thonet na výstavách. Na jedné
z nich, Mezinárodní výstavě hudby a divadla ve Vídni v roce 1892, představila firma Bratři
Thonetové výsledky pokusů o výrobu smyčcových nástrojů z ohýbaného a lisovaného dřeva i první
tímto způsobem zhotovené housle. V roce 1896 byl rozšířen pozemek továrny a zřízena vlastní
telefonní linka.
První léta 20. století byla dobou největšího rozmachu výroby nábytku z ohýbaného dřeva. Jeho
uplatnění v interiérech veřejných budov i soukromých bytů se stalo součástí životního stylu tohoto
období. Jenom v Bystřici bylo týdně vyrobeno 8.000 kusů ohýbaného nábytku v 1.207 vzorech. Pro
expozici na Světové výstavě v Paříži konané roku 1900 byla firmou Bratři Thonetové objednána od
Hanuše Schwaigra (1854-1912) řada vyobrazení z výroby ohýbaného nábytku. Výsledkem bylo
sedm akvarelů zpodobňujících nejen výrobní zařízení a dělníky i dělnice při provádění jednotlivých
prací, ale i autentické prostředí továrny v Bystřici. Bylo to asi jedno z prvních výtvarných děl s
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tematikou továrního prostředí u nás.
V roce 1906 vystřídal ve vedení továrny svého bratrance Carla, Victor Thonet. 2. července 1911 se
konala oslava padesátiletého trvání továrny na ohýbaný nábytek. V rámci oslav zazněly také dvě
skladby Augusta Thoneta a valčík, který složil Jacob Thonet. Pamětníci vzpomínají na jednoho z
posledních Thonetů, Victora, jako na velmi přesného člověka, který každý den obcházel dílny a
kontroloval provoz. Vnitřní řád továrny citelně narušila 1. světová válka. A protože se po válce
nepodařilo provoz obnovit podle představ vlastníků, byla roku 1921 v Brně ustavena Akciová
společnost THONET. S podobnými problémy se potýkal i konkurenční závod v Holešově Kohn a
Mundus. Příznivější vyrovnání se situací slibovala fúze obou společností. K ní došlo roku 1922. V
čele výsledného mezinárodního koncernu Thonet-Mundus stanul Leopold Pilzer. Victor Thonet
reagoval na tento krok odchodem z podniku na svůj statek v Dolním Rakousku. Jeho obavy z
některých praktik nového koncernu se ukázaly být opodstatněné. Victor Thonet a Leopold Pilzer
svými postoji v roce 1922 symbolizují konec zakladatelské epochy vedení podniku, které se za
téměř 70 let postupně vyvinulo v rámci rodiny a nástup epochy nové, mnohem neosobnější,
orientované především na kapitál. Poslední zasedání správní rady koncernu Thonet-Mundus se
konalo 26. 5. 1940.
Během 2. světové války řídil továrnu správce jmenovaný říšským protektorem. Po válce byl na
základě dekretu prezidenta ze dne 24. 10. 1945 vyhláškou Ministerstva průmyslu ustaven n. p.
Thonet. Později byly k TONu připojeny závody: D.G. Fischel und Söhne - první česká továrna na
nábytek z masivního ohýbaného dřeva v Mimoni, založená roku 1870, L. A. Bernkop - továrna na
ohýbaný nábytek ve Frenštátě pod Rahoštěm, založená roku 1883. Při Thonetově továrně existovala
kapela továrních hasičů. Ta koncertovala vždy ve středu odpoledne na náměstí a v neděli v parku
Zahájeném. Tam v hudebním pavilonu střídavě hrála dechovka nebo smyčcový orchestr. Thonetova
kapela byla tenkrát velmi populární po celé střední Moravě a zajížděla do Holešova, Přerova i
Olomouce. Dva příslušníci rodiny Thonetovy byli i hudebními skladateli a pečovali o velmi bohatý
rodinný hudební archiv. Byli to August a Jacob. Zásluhu v této hudebnosti měla i manželka
posledního z Thonetů, Victora, která byla výtečnou klavíristkou a pěvkyní.

Továrna Thonet 1911
http://abart-full.artarchiv.cz/instituce.php?Fvazba=heslo&IDinstituce=19706
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Příloha č. 13 Páter Jan Nepomuk Cibulka

Páter Jan Nepomuk Cibulka se narodil 3. srpna 1836. Do řádu Tovaryšstva Ježíšova vstoupil roku
1855. Po dvouletém noviciátu studoval v Prešpurku filosofii, poté byl rok v řádové koleji v
Kalksburgu, kde dohlížel na tamní šlechtickou mládež a byl profesorem češtiny. V Insbrucku
studoval bohosloví a roku 1869 byl vysvěcen na kněze.
Brzy nato se dostal do Prahy, kde byl u Sv. Ignáce ustanoven kazatelem. Dále působil na misiích v
Čechách, na Moravě i v Uhrách, kde v tamních klášterech a kněžských seminářích konal exercície.
Jsou to duchovní cvičení, jejichž účelem je prohloubit prostřednictvím ztišení, meditace a modliteb
duchovní život jedince.
V roce 1887 přišel na Hostýn, kde působil jako superior až do roku 1898. Na podzim roku 1898
odešel do Prahy, kde se stal ministrem rezidence Tovaryštva Ježíšova, odtud na Velehrad, kde jako
rektor působil až do své smrti 18. prosince 1902.
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Příloha č. 14 Arcibiskup Theodor Kohn

Znak arcibiskupa Theodora Kohna
Světozor, 1896-7, ročník 31,
číslo 27, str. 321

Theodor Kohn měl židovské předky, ale již jeho dědeček konvertoval ke katolictví. Studoval na
nižším gymnáziu ve Strážnici, poté nastoupil na kroměřížské, kde složil maturitu v roce 1867. Po
prázdninách nastoupil do arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen
5. července 1871. V roce 1874 jej arcibiskup Bedřich z Fürstenberka jmenoval svým sekretářem a
druhým ceremoniářem. Kohn úkoly spojené s těmito úřady zvládal i se souběžným studiem, v roce
1875 pak získal doktorát teologie. Byl uznávaným odborníkem v oblasti kanonického práva. V roce
1882 se stal Kohn mimořádným profesorem církevního práva a fundamentální teologie. Postupně se
stal nepostradatelným spolupracovníkem stále více churavějícího arcibiskupa, který na něj v
pozdních fázích svého života přenášel stále větší část své odpovědnosti. V roce 1883 jej jmenoval
kancléřem.
Po smrti kardinála Fürstenberka jej olomoucká kapitula 8. listopadu 1892 zvolila jeho nástupcem na
arcibiskupském stolci, papež ji potvrdil 10. ledna 1893. Jeho volba vzbudila velký rozruch — byl to
Čech a prostý občan, což silně pobouřilo vídeňský dvůr a šlechtické kruhy, které navíc nelibě nesly
i jeho židovský původ. Známý je mezi šlechtou oblíbený výrok, jehož autorství je připisováno
hraběti Taaffemu: Doufám, že je ten Žid alespoň pokřtěn.
Theodor Kohn se ukázal být dobrým hospodářem a významným mecenášem umění, dal do pořádku
arcidiecézní hospodaření, které za jeho správy pravidelně končilo výrazným přebytkem, nechal
opravit a upravit Arcibiskupský zámek v Kroměříži a Květnou zahradu. Obnovil chudinské fondy
farností a podporoval řadu dalších sociálních projektů. Spolufinancoval založení Muzea Jana
Amose Komenského v Uherském Brodě.
Ostatní aspekty jeho působení však byly velmi kontroverzní. Arcibiskup se stal postupem času
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terčem útoků antikatolického tisku i části katolické veřejnosti, která mu vyčítala přílišnou pýchu a
nadřazené chování. Nepřátelství vídeňského dvora též trvale komplikovalo jeho pozici. Arcibiskup
postupně propadal stále větší nervozitě až neurvalosti a dostával se do ostrých sporů s kněžími, kteří
podporovali tažení proti němu.
Nakonec se stal natolik podezíravým, že vedl proti těm, které považoval za své nepřátele, kázeňské
postihy, aniž by si zajistil dostatečně průkazné důkazy. Jeho vzrůstající neschopnost udržet diecézi
klidnou, sporné zákroky proti kněžím, jimž připisoval neposlušnost (byl mezi nimi i Karel DostálLutinov, původně velký Kohnův obdivovatel a chráněnec), a neochota připustit si oprávněnost
pokárání pocházející z papežského dvora nakonec vedly Svatý stolec, aby popřál sluchu jeho
protivníkům a tlaku vídeňského dvora. Pobouření nadřízených i části veřejnosti vzbudilo vydání
publikace Facta loquuntur nekriticky oslavující 10. výročí jeho působení v čele diecéze.
V prosinci 1903 zvláštní komise kardinálů nařídila Theodoru Kohnovi rezignovat a trvale opustit
diecézi. 14. března 1904 tedy rezignoval a byl jmenován titulárním arcibiskupem pelusijským.
Zbytek života prožil ve štýrském Ehrenhausenu, kde zakoupil zámek ke kterému patřilo
Eggenbergské mauzoleum, v tomto mauzoleu byl uložen sarkofág s ostatky arcibiskupa Kohna.
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Příloha č. 15 Pamětní medaile
Fotografie obou medailí mi velmi ochotně poskytla paní Mgr. Eva Nedělníková z Městského muzea
v Bystřici pod Hostýnem. Podle paní Mgr. Nedělníkové bylo vydáno víc pamětních medailí
připomínající manévry. Zvláštností těchto dvou medailí jsou gramatické chyby v českých textech.
(6)
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