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BAD ISCHL – CÍSAŘSKÁ VILA 28. ČERVENCE 1914
Stafiec v modré generálské uniformû se takfika bez hlesu sklánûl nad psacím stolem. BÛh ví po kolikáté ãetl dokument, kter˘ stále ãekal na jeho podpis. Obracel se ke sv˘m národÛm:
„Bylo m˘m nejvroucnûj‰ím pfiáním, abych léta, která z BoÏí milosti jsou Mi je‰tû dopfiána, mohl zasvûtiti dílÛm míru
a uchránil Svoje národy pfied tûÏk˘mi obûÈmi a bfiemeny
války. V radû Prozfietelnosti bylo jinak rozhodnuto,“ pfiedãítal ti‰e ‰evelícími ústy ãtyfiiaosmdesátilet˘ Franti‰ek Josef I., císafi rakousk˘, apo‰tolsk˘ král uhersk˘, král ãesk˘
etc., etc.
Nestane se tedy kníÏetem míru, jak jej opûvovali profesionální vychvalovaãi. Ostatnû jím nikdy nebyl. Ve chvílích, kdy
jako osmnáctilet˘ mladík nastupoval v prosinci 1848 na habsbursk˘ trÛn, stála jeho moc na bodácích Windischgrätzov˘ch
vojákÛ, ktefií potlaãili povstání v Praze a ve Vídni. Generál
Jelaãiç marnû uklidÀoval povstalecké armády v Uhrách a star˘ mar‰ál Radeck˘ válãil v severní Itálii.
O jedenáct let pozdûji prohrála c. k. armáda u Magenty
a Solferina (1859) a v ãervnu 1866 utrpûla drtivou poráÏku
u Hradce Králové. Její váhu nedokázala vyrovnat vítûzství
nad italsk˘m králem u Custozzy (24. 6. 1866) a v námofiní
bitvû u ostrova Lissa (dnes Vis, 20. 7. 1866) v Adriatickém mofii. Jen problematickou cenu mûla okupace Bosny a Hercegoviny v létû 1878. Jejich pfiímé pfiivtûlení v fiíjnu 1908 pfiipoutalo Rakousko-uherské mocnáfiství k sudu prachu, kter˘
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Rozsah rakousko-uherské říše v roce 1910

v Evropû rozdûlené do mocensk˘ch blokÛ, pfiedstavoval Balkánsk˘ poloostrov.
„KdyÏ jsem po tfiech desítiletích poÏehnané práce v míru
v Bosnû a Hercegovinû roz‰ífiil vladafiská práva na tyto zemû,“ pokraãoval autor dokumentu, kter˘ pfied „kníÏetem míru“ leÏel na stole, „pletichy protivníka plného nenávisti nutí
Mne, abych na obranu cti Svého mocnáfiství, na ochranu jeho váÏnosti a moci, k zabezpeãení jeho drÏavy po dlouh˘ch létech míru chopil se meãe.“
VáÏnost chvil, které v posledních dnech, kdy ho celé okolí
pfiesvûdãovalo o nutnosti vstoupit do války a rychle porazit
troufalého nepfiítele na jiÏní hranici fií‰e, ho mnohokrát vedla k my‰lence pfiedat kormidlo korábu, kter˘ se mohl kdykoliv promûnit na dûravou kocábku. Niãeho v‰ak nebyl u‰etfien, jak si tolikrát opakoval.
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Nožem proti Veličenstvu

VÍDEŇ, 18. ÚNORA 1853
SVĚDECT VÍ POLICEJNÍHO MINISTRA
Po celou dobu vlády, trvající témûfi sedm desítek let
(1848–1916), se s Franti‰kem Josefem táhl problém, kdo nastoupí na jeho místo. Obavy o tehdy tfiiadvacetiletého mladíka zesílily ve chvílích, kdy se málem stal obûtí atentátu.
V poledne 18. února 1853 se mlad˘ císafi v doprovodu poboãníka hrabûte Maxe O’Donella procházel po vídeÀsk˘ch
hradbách a sledoval cviãící vojáky. V nestfieÏeném okamÏiku
se k nûmu zezadu vrhl jednadvacetilet˘ krejãovsk˘ tovary‰
János Libényi a dlouh˘m kuchyÀsk˘m noÏem bodl Franti‰ka
Josefa do krku. Atentátníka zadrÏel fieznick˘ mistr Josef
Ettenreich a odzbrojil útoãníka, jehoÏ volání „Eljén Kossuth!“
prozrazovalo sympatie k maìarskému boji za samostatnost z let
1848/1849. Teprve pozdûji se ‰ífiila romantická smy‰lenka, Ïe
Libényi se Franti‰ku Josefovi mstil za zneuctûní své sestry Margit, taneãnice s umûleck˘m jménem Mizzi Langrová.
Legenda vypráví, Ïe zranûn˘ císafi pronesl: „Uklidnûte se,
nic to není! Sdílím jen osud sv˘ch vojákÛ v Milánû.“ Pfiipomnûl tak událost, ke které do‰lo dva t˘dny pfiedtím (6. 2. 1853)
v hlavním mûstû severoitalské Lombardie, která v té dobû zÛstávala souãástí rakouského mocnáfiství. Bojovníci za svobodu Itálie tam pfiepadli stráÏnici, zabili dvanáct a zranili více neÏ sedmdesát císafisk˘ch vojákÛ.
Pfiítomní VídeÀané chtûli atentátníka roztrhat, ale Franti‰ek
Josef Ïádal, aby mu neubliÏovali a jenom ho nechali zavfiít.
10

Zranûného císafie odvedli do blízkého paláce arcivévody
Albrechta (dnes je v nûm v˘stavní síÀ Albertina), kam pfiibûhl pfiivolan˘ dvorní lékafi profesor Seeburger. Zde také panovníka zastihl jeho o tfii roky mlad‰í bratr Karel Ludvík.
V dopisu Ferdinandu Maxmiliánovi, dal‰ímu z urozen˘ch
bratfií, líãil setkání s Franti‰kem Josefem: „… v pfiedpokoji
vidím stát císafie, obdivuhodnû klidného, s ranou na‰tûstí jiÏ
obvázanou. Ná‰ skvûl˘ bratr fiekl ve stylu, kter˘ je pro jeho
charakter tak typick˘: »To nic není.« Vypadal jako obvykle,
aãkoliv ztratil mnoho krve.“
Zdá se, Ïe (aspoÀ podle líãení mlad‰ího bratra) zranûn˘
mocnáfi zachoval vût‰í klid neÏ jeho okolí. Obrátil se ke Karlu Ludvíkovi a klidn˘m hlasem fiekl: „Ty bûÏ k mamince a fiekni jí, Ïe to nic není, aÈ se nestrachuje a nechodí sem. Hned se
vrátím domÛ.“
Obavy z reakce energické arcivévodkynû Îofie byly v té
chvíli silnûj‰í neÏ bolest, kterou pfiiná‰elo zranûní. Rozechvûnû
pfiedstoupil pfied matku Karel Ludvík: „AÈ jsem se snaÏil sebevíc ovládat, maminka stejnû hned poznala, Ïe se stalo nûjaké ne‰tûstí; sotva jsem totiÏ mohl mluvit, cel˘ jsem se tfiásl a v obliãeji jsem byl bíl˘ jako kfiída. ¤ekl jsem: »Císafi Vám
vzkazuje, Ïe hned pfiijde,« pak jsem vylíãil, nevím uÏ, jak˘mi
slovy, Ïe se vlastnû nic nestalo, ale ona samozfiejmû hned spûchala dolÛ a shánûla se po klobouku,“ popisoval dvacetilet˘
arcivévoda situaci v císafiské rodinû. Je typické, Ïe po otci se
v‰ichni zaãali shánût teprve pozdûji, kdyÏ uÏ zranûného Franti‰ka Josefa pfiivezli do Hofburgu.
Arcivévodkynû Îofie popisovala návrat zranûného syna:
„Mezitím dorazilo mé ubohé dítû s Karlem Liechtensteinem
… Úplnû bez sebe jsem se mu vrhla do náruãe; jeho jedinou
starostí bylo, aby mû uklidnil. UloÏili jsme ho. (…) Mil˘ nemocn˘ potfiebuje dobrou péãi a klid. Jeho ubohé modré oãi tím
otfiesem velmi utrpûly, vidûl v‰e jako pfies nûjak˘ závoj…“
K profesoru Seeburgerovi se pfiidal je‰tû jeho kolega dvorní
chirurg Wattmann a po dÛkladné prohlídce shledali na císa11
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fiovû zátylku nûkolik centimetrÛ dlouhou silnû krvácející ránu. Vylouãili, Ïe by zranûnému Franti‰ku Josefovi hrozilo
smrtelné nebezpeãí. Zachránil jej tvrd˘ límec uniformy, po
nûmÏ se ostfií noÏe sesmeklo.
Kolem jedné hodiny po poledni povolal císafisk˘ poboãník
hrabû Karl Ludwig Grünne policejního ministra Johanna Kempena von Fichtenstamm. Vylíãil ministrovi událost, ke které
do‰lo na vídeÀsk˘ch hradbách: „Nebesa ochránila posvûcenou hlavu a ochromila ruku bezboÏníka,“ poznamenal si Kempen do deníku.
Po chvíli smûl vstoupit do panovníkovy loÏnice. Zranûn˘ Franti‰ek Josef stiskl ruku nejvy‰‰ímu policistovi své fií‰e a klidn˘m
hlasem líãil podrobnosti atentátu. Pfii odchodu z císafisk˘ch pokojÛ potkal Kempen ministra spravedlnosti Philippa von Krausse. Srdce policejního ‰éfa okfiálo nad kolegovou poznámku, Ïe
teì uÏ nepfiichází v úvahu zru‰ení v˘jimeãného stavu ve Vídni
a jejím okolí, o které se zasazoval KempenÛv soupefi Alexander
Bach, ministr vnitra. Ten nezapomínal na svou minulou povûst
liberála a na poradû, která se u nûho konala témûfi pfiesnû pfied
mûsícem (19. 1.) – „maloval situaci rakouského státu jako nûco líbezného a pûl, jako kdyÏ sirény chtûly uspat bdící hlídky“,
popisoval BachÛv proslov Kempen. „Chtûl jsem zachránit aspoÀ trestání odporu proti bezpeãnostním orgánÛm vojensk˘mi
soudy, coÏ se mi nezdafiilo. Konference mû donutila pfiedat tuto kompetenci v plném rozsahu policejním fieditelÛm. Budoucnost ukáÏe, kdo správnû posoudil situaci a kdo to myslel ãestnû s na‰í Otãinou.“
Slova z Kempenova deníku znûjí témûfi prorocky – „K ãemu
v‰emu mohlo dojít, kdybychom tu nemûli v˘jimeãn˘ stav, jak
to Ïádal Bach a jeho sateliti,“ poznamenal si 19. února 1853.
Spolu s hrabûtem Grünnem a arcivévodkyní Îofií, matkou Franti‰ka Josefa, vytvofiili trojici, která se energicky
ujala fiízení místo zranûného císafie. MÛÏeme klidnû hovofiit o triumvirátu, neboÈ panovníkovu matku pfied ãasem,
v dobû vlády Ferdinanda Dobrotivého, nazval prusk˘
12

vyslanec jedin˘m muÏem u vídeÀského dvora. Bûhem odpoledne vznikla pod jejich iniciativním dohledem zpráva,
která struãnû informovala obyvatele Vídnû, neÏ se rozbûhla
do v‰ech koutÛ mocnáfiství:
„Na osobu Jeho c. k. apo‰tolského Veliãenstva byl právû
spáchán ostudn˘ atentát. Jeho Veliãenstvo císafi byl dnes o pÛl
jedné bûhem procházky na hradbách poblíÏ Korutanské brány úkladnû zezadu napaden a zranûn na zátylku kuchyÀsk˘m
noÏem. Podle vyjádfiení lékafiÛ není rána nebezpeãná. Vrah
byl na místû dopaden kfiídelním poboãníkem doprovázejícím
Jeho Veliãenstvo.“ Ve zprávû chybí zmínka o hrdinném fieznickém mistrovi Ettenreichovi, coÏ napravil sám císafi o tfii
dny pozdûji, kdyÏ svému zachránci udûlil ¤ád Franti‰ka Josefa. Zásluhy vídeÀského mû‰Èana ocenil zbohatlík Josef Pargfrieder, kter˘ na Návr‰í hrdinÛ (Heldenberg) nedaleko svého
zámku Klein Wetzlar v Dolním Rakousku nechal umístit vedle rakousk˘ch vojevÛdcÛ i bustu roz‰afného a odváÏného vídeÀského fiezníka.
Úfiední zpráva pokraãovala oznámením o moÏnosti podûkovat Prozfietelnosti a pomodlit se za zranûného panovníka:
„Za ‰Èastnou záchranu se bude dnes v ‰est hodin ve Svato‰tûpánském kostele konat Te Deum.“ Dûkovná m‰e, která
podle arcivévody Karla Ludvíka byla „‰Èastn˘m nápadem
maminky“, se stala manifestací oddanosti VídeÀanÛ vÛãi císafiskému domu: „Cel˘ obfiad se nesl ve sváteãním duchu,
kostel byl také pln˘ lidí, a kdyÏ jsme pak jeli ozáfien˘mi ulicemi domÛ, ze v‰ech stran se oz˘valo volání Vivat! Celé mûsto, vãetnû pfiedmûstí bylo osvûtlené; v ulicích velké mnoÏství
lidí a v‰ude velk˘ jásot nad nepopsateln˘m ‰tûstím, Ïe jsme
byli zachránûni. Mnû ten jásot ale nebyl pfiíjemn˘, byl mi naopak spí‰ protivn˘ pfii pomy‰lení na tu hroznou událost, k níÏ
do‰lo teprve pfied pár hodinami; bylo samozfiejmé radovat se
a dûkovat Bohu; na‰e my‰lenky v‰ak byly pfiesto zakalené pfii
pomy‰lení na to, Ïe se nûco podobného mohlo na‰emu císafii stát zde ve Vídni, byl to vÛbec první pfiípad tohoto druhu.
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byl na místû dopaden kfiídelním poboãníkem doprovázejícím
Jeho Veliãenstvo.“ Ve zprávû chybí zmínka o hrdinném fieznickém mistrovi Ettenreichovi, coÏ napravil sám císafi o tfii
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Ach, je‰tû teì to stále nemohu pochopit a ãím víc o tom pfiem˘‰lím, tím hroznûj‰í se mi to zdá,“ popisoval své pocity arcivévoda Karel Ludvík v dopisu mífiícím za star‰ím bratrem
Ferdinandem Maxmiliánem na jadranské pobfieÏí.
Podobné vyjádfiení díkÛ Prozfietelnosti zaÏila i dal‰í mûsta
rakouského mocnáfiství. Obecní rada královského mûsta Prahy zaslala do Vídnû zvlá‰tní memorandum: „Vûrné obyvatelstvo Prahy vzdává díky Pánu v‰ehomíra, jenÏ na‰eho císafiského královského Veliãenstva nám tak drahou, tak
posvátnou hlavu celého Rakouska tak zázraãnû zachránil, odvrátil od nás hofie netu‰ené.“
PŘÍJEZD NEVÍTANÉHO NÁSLEDNÍKA
DÛleÏité slovo mûli v tûchto chvílích lékafii. Wiener Zeitung
uvefiejnila komuniké o zdravotním stavu Franti‰ka Josefa:
„Bodná rána, zpÛsobená dnes Jeho c. k. apo‰tolskému Veliãenstvu na zátylku, zasáhla na‰tûstí ãásti, kde nehrozí Ïádné
nebezpeãí. Otfies a jeho následky, zpÛsobené touto ranou, jsou
uÏ na ústupu. Celkov˘ stav je uspokojiv˘.“
Také mlad˘ Karel Ludvík zaznamenával o dva dny pozdûji (20. 2.) postupné zlep‰ování bratrova zdraví: „CísafiÛv stav
je vzhledem k dan˘m okolnostem uspokojiv˘; mûl klidnou
noc, nûkolik hodin spal, dnes se jiÏ cítil podstatnû lépe, byl veselé mysli. Doktofii Seeburger a Wattmann jsou s v˘vojem
spokojeni a nemají obavy; po horeãce, která se zprvu pochopitelnû dostavila, jiÏ není ani stopy; také bolesti hlavy, je‰tû
pfiedevãírem tak silné, nyní ustupují; císafi ale má je‰tû pfied
oãima mlhu a vidí nezfietelnû; tomu se v‰ak nelze divit po takovém otfiesu; lékafii nás uji‰Èují, Ïe i to se poddá.“
Urãité zhor‰ení císafiova zdraví, které nastalo o nûkolik dní
pozdûji, a o nûmÏ se zmínil i policejní ministr Kempen von
Fichtenstamm, pfiivolalo my‰lenku povolat do Vídnû císafiova bratra Ferdinanda Maxmiliána. Podle pravidel habsbursko-lotrinského domu byl o dva roky mlad‰í panovníkÛv sourozenec následníkem trÛnu. Historici povaÏují pozdûj‰ího
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mexického císafie za schopnûj‰ího, neÏ byl Franti‰ek Josef.
Senzacechtiví publicisté vyslovili pochybnosti, zda byl Ferdinand Maxmilián potomkem nepfiíli‰ inteligentního arcivévody Franti‰ka Karla. Leccos pr˘ se ‰eptalo o ne‰Èastném
Francim, tedy o Napoleonu II. – Orlíkovi, kter˘ po nuceném
odchodu Napoleona Bonaparta z Francie Ïil s titulem vévoda zákupsk˘ (Herzog von Reichstadt) u dvora svého dûdeãka, císafie Franti‰ka I., ve Vídni.
Ferdinand Maxmilián nezahofiel pfiíli‰nou láskou k vojenskému fiemeslu, k nûmuÏ byl jako mlad‰í bratr budoucího panovníka pfiedurãen. Miloval volnost, kterou mu poskytovalo
mofie, a rozhodl se poznávat svût na palubách rakousk˘ch korábÛ. Oblíbil si botaniku a v jeho okolí se neustále pohybovali v˘znaãní znalci evropské i exotické flóry, s nimiÏ pfiichystal rozsáhlé dílo o rostlinách Latinské Ameriky. Inspirovala
ho plavba na fregatû Novarra, se kterou se poãátkem jara
1851 vydal pfies Atlantik. PfiestoÏe onemocnûl tûÏkou formou
tyfu a musel se vrátit do Evropy, nezanevfiel na loì, která
pfiedstavovala jeho druh˘ domov.
ProkfiiÏoval Stfiedozemní mofie, projezdil ·panûlsko i Portugalsko a nav‰tívil ostrov Madeira. Zamiloval si Gibraltar, kde
Herkulovy sloupy otvíraly cesty do Nového svûta. Krátce po
dvacát˘ch narozeninách (6. 7. 1852) jej císafisk˘ bratr jmenoval korvetním kapitánem, svûfiil mu trojstûÏník Minerva
a pfievelel ho do jadranského pfiístavu Kotor.
Odtud se následník trÛnu Ferdinand Maxmilián vydal do
Vídnû, pr˘ na úpûnlivé pfiání matky, ale policejní ministr Kempen tvrdí prav˘ opak – podle zápisu v jeho deníku mu hrabû
Grünne tvrdil, Ïe si arcivévodkynû Îofie nepfiála, aby její mlad‰í syn ke dvoru pfiicestoval: „Proti svému pfiesvûdãení, jen
z povinnosti jsem arcivévodkyni Îofii navrhl, aby po atentátu na císafie nechala pfiijet z Kotoru svého syna Maxe, dûdice
trÛnu. Odmítla a také císafi o tom nechtûl ani sly‰et. Nyní v‰ak
arcivévoda pfiijel z vlastní iniciativy a zÛstal pfied císafiem utajen,“ prozradil císafiÛv poboãník ministrovi policie.
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Franti‰ek Josef na svého sourozence Ïárlil. Závidûl mu popularitu mezi obyvateli dûdiãn˘ch zemí a s podráÏdûním pfiijímal zprávy o volání Vivat Maxmilian!, které pr˘ zaznívalo
na vídeÀské Mariahilferstrasse, kdyÏ po ní projíÏdûl jeho vzne‰en˘ bratr. Teprve po nûkolika dnech se Maxmilián odváÏil
vstoupit do Hofburgu a nav‰tívit císafiského bratra, kter˘ byl
upoután na lÛÏko. Franti‰ek Josef pfiivítal korvetního kapitána Ferdinanda Maxmiliána stroh˘m: „Kdo ti dovolil vzdálit
se ze svého sluÏebního místa?“ (tedy z Kotoru). Domníval
se, Ïe arcivévodu nepfiivedl do Vídnû soucit s trpícím bratrem, ale touha zasednout na císafisk˘ trÛn.
O nûkolik dní pozdûji usoudila korunní rada, ve které zasedali pfiední ãlenové panovnického rodu a nejv˘znamnûj‰í
ministfii a zástupci dvora, Ïe v zájmu uklidnûní mezi císafisk˘mi bratry musí Ferdinand Maxmilián provést velmi v˘razné gesto. V dobû, kdy se Franti‰ek Josef zotavoval ze svého zranûní, vyhlásil jeho bratr vefiejnou sbírku na postavení
chrámu v místech, kde boÏská Prozfietelnost zachránila Ïivot císafie rakouského, apo‰tolského krále uherského, krále
ãeského atd. atd.
Stavba Votivního chrámu, kter˘ dnes stojí v blízkosti vídeÀské univerzity, trvala dlouhá léta. Ferdinand Maxmilián
se nedoãkal jejího dokonãení. Novogotick˘ kostel, postaven˘ podle plánÛ architekta Heinricha Ferstela zdobí díla
ãesk˘ch umûlcÛ. Vnitfiní v˘zdoby se ujal b˘val˘ profesor
praÏské Akademie Josef Matyá‰ Trenkwald a na pomoc si
pfiizval své praÏské Ïáky, napfi. Josefa Tulku ãi Franti‰ka
Îení‰ka.
Patfiiãná gesta vÛãi mlad‰ímu bratrovi uãinil i Franti‰ek Josef. Nejdfiíve mu svûfiil diplomatické poselství do Albánie,
kde rovnal spory mezi tamními muslimy a katolick˘mi duchovními, a 10. záfií 1854 jmenoval arcivévodu Ferdinanda
Maxmiliána kontradmirálem a svûfiil mu velení nad cel˘m rakousk˘m námofinictvem. Nov˘m sídlem císafiova mlad‰ího
bratra se stal pfiístav Terst.
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„Z PELEŠÍ ZÁMOŘSKÝCH“
Trpce si policejní ministr stûÏoval na zatvrzelost pachatele.
János Libényi i v jeho pfiítomnosti nepfiestával lhát a vym˘‰let si nepravdy. Policisté, ktefií atentátníka vysl˘chali, hledali jeho napojení do zahraniãí, k maìarsk˘m emigrantÛm Ïijícím v PafiíÏi a v Lond˘nû. S jistou dávkou humoru vrtûl
Kempen von Fichtenstamm hlavou nad nabídkami psychotronikÛ. Hrabûnka Louisa Almássyová nabízela ministrovi,
Ïe kdyÏ ji pustí do cely k Libényimu, získá od nûho pfiiznání, kdo jsou jeho spoleãníci. „Tuto ‰ílenou Ïádost jsem zamítl,“ poznamenal si Kempen (25. 2. 1853). Podobnû navrhoval malífi Ludwig Schnorr, Ïe pomocí zhypnotizovaného média
dokáÏe odhalit útoãníkovy kumpány. Editor Kempenov˘ch
deníkÛ Josef Karl Mayr k tomu pfiipojil poznámku, Ïe tímto
médiem mûla b˘t jistá paní Leschtinová, jasnovidka, která jako mladá dívka odhalila jiÏ v roce 1822 na kongresu ve Veronû chystan˘ atentát na vévodu zákupského (Orlíka). Tato
dáma nyní pr˘ vidûla dva spiklence, ktefií hodlali panovníka
zavraÏdit pfii náv‰tûvû divadla nebo pfii procházce v Prátru.
Podezfiení paní Leschtinové vedlo Kempena k úvahám o posílení hlídek pfii císafiov˘ch procházkách Vídní, coÏ neopomnûl sdûlit hrabûti Grünnemu.
Zcela jasno mûl Jan Kfititel Sika, kaplan z Mladé VoÏice na
Táborsku, kter˘ ve sv˘ch ver‰ích uvefiejnûn˘ch krátce po atentátu v PraÏsk˘ch novinách, oznaãil spiklence usilující o Ïivot Jeho Veliãenstva „za ìábly v lidském tûle“. Nezapomnûl
pfiidat strofu, která ukazovala prstem na maìarského emigranta Lájose Kossutha a italského revolucionáfie Giuseppe
Mazziniho: „Z pele‰í zámofisk˘ch (tj. „z anglického ostrova,
zvlá‰È z Lond˘na“ pfiipojil poznámku ver‰otepec z Mladé VoÏice) metají zlostí ‰ípy jedovaté.“ Hudební doprovod mohl
obstarat Johann Strauss mlad‰í, jenÏ sloÏil na oslavu zachránûného Veliãenstva pochod s hojnou citací hymny „Zachovej nám, Hospodine“. Proslaven˘ Radeckého pochod, dílo
Strausse-otce, v‰ak syn pfiekonat nedokázal.
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