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Úvod
Dne 7. září 2021 uběhne 185 let od pražské korunovace Ferdinanda i./V., řečeného také dob-

rotivý, českým králem. Ferdinand nebyl jen posledním korunovaným českým králem, ale také 
posledním monarchou, který žil a zemřel na pražském hradě. Od jeho smrti uplynulo 29. června 
2020 145 let. 

Vzhledem ke dvěma výše uvedeným výročím, jakož i k tomu faktu, že se na Malostranském 
hřbitově zachovala řada historicky hodnotných náhrobků protagonistů poslední pražské koruno-
vace a zaměstnanců císařova a císařovnina dvora či osob s nimi spojených, jsme si toto téma vybrali 
pro naší letošní monografii. 

Dalším důvodem pro výběr tohoto téma-
tu je podobnost situace v  roce 1836 se situ-
ací dnešní – v době korunovace bylo rovněž 
potřeba bojovat proti nebezpečné pandemii, 
která počátkem 30. let 19. století zasáhla celý 
tehdejší svět. Hlavní organizátoři pražské ko-
runovace, v první řadě Karel hrabě Chotek, se 
proto museli potýkat nejen s  organizačními 
záležitostmi spojenými přímo s  korunovací, 
ale i  s osobními problémy. Epidemii cholery 
totiž podlehl během korunovačních slavností 
i jeho bratr Ferdinand, olomoucký arcibiskup. 
Čeští stavové, kteří do organizace slavností in-
vestovali mnoho úsilí i finančních prostředků, 
očekávali velký ohlas v ostatních evropských 
zemích – k  tomu však vlivem epidemie nedošlo, a z pozvaných evropských monarchů se nedo-
stavil téměř nikdo. Situace se opakuje a s problémy, způsobenými tentokrát pandemií koronaviru, 
se musí nyní potýkat i náš autorský a redakční tým, jehož vedoucí Alena Lehnerová je nasazena 
v první linii boje proti epidemii.

Vzhledem k obsáhlosti obou témat již nebylo možné se detailně zabývat historií Malostran-
ského hřbitova. Údaje k ní čtenáři naleznou na  stránkách našeho Spolku pod: https://www.ma-
lostranskyhrbitov.cz/historie-malostranskeho-hrbitova/ nebo v publikaci Kalinová, Gabriela; Hno-
jil, Adam: Malostranský hřbitov, historie a současnost, ARSCI 2016. Hrobová místa na MH budou 
označena tak, že K1 označuje starou část hřbitova (blíže kostela), K2 jeho novou část (za dělicí 
zdí). Druhé číslo označuje oddíl, třetím údajem je číslo hrobu. Příklad: k1-7-3 tedy znamená hro-
bové místo ve staré části hřbitova (k1), oddíl (7), číslo hrobu (3). Oddíly k1-9 a k1-10 ve staré 
a k2-8 v nové části hřbitova již neexistují – byly porušeny již při prvním (v roce 1927) nebo zcela 
zanikly pro druhém (1951) rozšíření Plzeňské třídy. Údaje o hrobových místech byly oproti starším 
publikacím opraveny a upřesněny.

Autorský tým této publikace vás srdečně zve k návštěvě tohoto hřbitova, který je od roku 2016 
přístupný veřejnosti – naleznete zde třicet dosud zachovaných náhrobků osob z obou tématických 
okruhů. Tyto náhrobky jsou péčí Správy pražských hřbitovů průběžně rekonstruovány.

Spolek Malostranský hřbitov děkuje Městské části Praha 5 za přidělený grant, bez 
kterého by publikace nevznikla, Správa pražských hřbitovů - jmenovitě jejímu 
řediteli panu Karlu Koblihovi, paní Sylvě Dvořákové, správkyni Malostranského 
hřbitova, a paní Oldřišce Dvořáčkové, koordinátorce projektu Adopce význam-
ných pražských hrobů, za veškerou spolupráci. 
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i.2. praha v době korunovace
i.2.1. Vývoj prahy za pražského purkrabího karla chotka 

České země byly od roku 1526 součástí habsburských držav. Od Obnoveného zřízení zemského 
(1627, na Moravě 1628) platil princip dědičnosti českého trůnu v habsburské panovnické dynastii. 
Nejvyššími samosprávnými orgány českých zemí (v 19. století Čech, Moravy a malé části Slezska) 
byly český a moravský sněm, fungující na stavovském principu. Státní správu na zemské úrovni 
reprezentoval nejvyšší pražský purkrabí – v letech 1826–1843 to byl karel hrabě chotek z chotko-
va a Vojnína (1783–1868). Praha měla v roce 1830 již 100 tis. obyvatel. Byla stále sevřena hradba-

mi, ale již poznamenána rozvíjejícím se průmyslem a zvýšenými 
potřebami obyvatelstva. Její čtyři historická města byla sloučena 
v  roce 1784, za  vlády Josefa II.5 Na  místě bývalých hradebních 
příkopů mezi jednotlivými městy vznikly široké promenády. Po-
čátkem 19. století se začala rozvíjet rušná průmyslová předměstí,6 
jako byl karlín, založený roku 1817 na Špitálském poli a nazvaný 
po karolíně augustě bavorské (1792–1873), čtvrté manželce cí-
saře Františka I. V roce 1798 zde vznikla manufaktura Šalamou-
na příbrama, v roce 1832 továrna bratří tomasových na parní 
stroje, která přešla roku 1850 do vlastnictví britského podnikatele  
Josepha rustona.7 V roce 1822 vznikl v Karlíně přístav a v roce 
1841 zde byl spuštěn na vodu první pražský parník. V dalším před-
městí, smíchově, vznikaly manufaktury již od 18. století. Patřila 
sem továrna na cikorii/kávovou náhražku Ferdinanda delorma  
(1755–1827), kartounka bratří porgesů, založená v  roce 1816 
a továrna na kartounové zboží arona příbrama. Postupně přibyly 
chemické továrny, přádelna, továrna na mlýnské stroje, cukrovar 
a porcelánka. Roku 1852 sem přemístil svou továrnu také Fran-
tišek iii. ringhoffer 

(1817–1873). Smíchov, „pražský Manchester“, byl povýšen 
na předměstí patentem císaře Ferdinanda I. z roku 1838.

Díky Chotkově iniciativě byly stavěny nové společen-
ské, zdravotní a  charitativní budovy a  zakládány veřejné 
sady. Součástí modernizace města byla také úprava a roz-
šíření vodovodní sítě (20. léta) a výstavba kanalizační sítě 
(1816–1828). Bylo zřízeno nové osvětlení města, prvních 
200 plynových lamp (plyn dodávala karlínská plynárna) se 
v ulicích Prahy slavnostně rozsvítilo 15. září 1847.

Důležitým předpokladem pro rozvoj města bylo vy-
budování komunikací, a  Chotek proto prosadil stavbu 
nového mostu. řetězový most,8 postavený podle návrhu 

Císařovna rakouská a královna čes-
ká a uherská Marie Anna, neznámý 
autor, 1841.  
https://www.pinterest.ru/
pin/140033869643860167/?lp=true

Císař a král Ferdinand I. s císařskou, 
svatoštěpánskou a svatováclavskou 
korunou, L. Kupelwieser, 1847. 
https://upload.wikimedia.org/wikipe-
dia/commons/a/ab/Ferdinand_I%3B_
Keizer_van_Oostenrijk.jpg

Nejvyšší purkrabí Karel Chotek, 
litografie Josef Kriehubera, 1834. 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_
Chotek#/media/Soubor:Karl_Cho-
tek_(1783–1868)_by_Josef_Kriehu-
ber_cropped.jpg

1. Tak vzniká tzv. „Ahnenschwund“, rozdíl mezi možným a skutečným počtem předků. K úbytku počtu předků  
 dochází v důsledku často mnohonásobných příbuzenských sňatků.
2. Kaiser Ferdinands Wasserleitung, první veřejný vodovod ve Vídni, jehož zřízení bylo nutné vzhledem ke  zkušenostem 
 z cholerové epidemie, proběhlé v letech 1831/1832.
3. Za oficiální datum vzniku železnice v Rakousku se pokládá 23. 11. 1837, úsek, vedoucí přes Břeclav do Brna, byl  
 zprovozněn v roce 1839. V říjnu 1841 to byl úsek z Břeclavi až do Olomouce, kde byla tato dráha v roce 1845 napojena  
 na c.k. Severní státní dráhu do Prahy. Tam dorazil první vlak 20. srpna 1845.
4. Jako biedermeier se označuje období od Vídeňského kongresu v roce 1815 až po revoluci roku 1848. Projevuje se  
 v hudbě, ve vnitřní architektuře, v ošacení, v literatuře či výtvarném umění. 

5. Bastl, Ondřej (ed.): Spojení pražských měst v roce 1784. Edice rukopisu č. 322 (= Documenta Pragensia – Monographia  
 18), Praha 2003.
6. Zelinka, Timoteus Čestmír: Pražská předměstí, Orbis, Praha 1955, str. 39-52. 
7. Joseph Ruston (1809–1895), britský lodní stavitel a podnikatel v říční plavbě, provozoval i Pražskou paroplavební  
 společnost. 
8. Most císaře Františka I., přístupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Most_císaře_Františka_I

i. pražská korunovace
i.1. císař Ferdinand a jeho manželka marie anna do roku 1848

Ferdinand i./V. nazývaný „dobrotivý“ byl synem císaře Františka II./I. a Marie Terezie Ne-
apolsko-Sicilské a narodil se 19. 4. 1793 ve Vídni. Vzhledem k příbuzenství jeho rodičů1 se u něj 
v dětství projevily různé choroby (hlavně epilepsie). Díky dobrým vychovatelům a péči jeho ma-
cechy, císařovny Marie Ludoviky, se později naučil jezdit na koni, získal vzdělání ve vojenských 

vědách a vyučil se i  zahradníkem. Ovládal pak několik jazyků, 
hrál na dva nástroje a dobře kreslil. Zasedání státní rady se po-
prvé zúčastnil až v roce 1829. V roce 1831 se oženil se savojskou 
princeznou marií annou (1803–1884), dcerou vnučky císařov-
ny Marie Terezie. Marie Anna, která sdílela v letech 1835–1848 
s Ferdinandem císařský trůn, byla spíše jeho ošetřovatelkou než 
manželkou. Jejich manželství, ač bezdětné, však bylo harmonic-
ké. Císařovna proslula svou zbožností a dobročinností. Po smr-
ti Františka I. (dne 2. 3. 1835) vládla za Ferdinanda tzv. „tajná 
státní konference“. Jejím předsedou byl od roku 1836 arcivévoda 
ludvík Josef habsbursko-lotrinský, bratr Františka I. Dalšími 
členy byli kancléř metternich (1773–1859), hrabě kolowrat-
liebsteinský (1778–1861) a Ferdinandův bratr František karel 
(1802–1878). Jedním z  prvních 
Ferdinandových kroků po nástu-
pu na trůn bylo vyhlášení amne-
stie (4. 3. 1835), korunovační dar 
města Vídně věnoval na vybudo-
vání vídeňského vodovodu císaře 
Ferdinanda.2 V  hlavním městě 

však byl terčem vtipů, přízvisko „Dobrotivý“ tam bylo míněno 
spíše posměšně. Do doby vlády císaře Ferdinanda spadá založení 
první parní železnice v Rakousku, severní dráhy císaře Ferdinan-
da (1837).3 Kromě technických vymožeností se Ferdinand zajímal 
i o vědu, byl zakladatelem Akademie věd ve Vídni (1847). V Ra-
kousku, svázaném metternichovským systémem s  jeho cenzurou 
a tajnou policií, se pomalu prosazovala industrializace – jejími no-
siteli však byli na rozdíl od ostatních zemí šlechtici. Měšťané se ob-
raceli spíše k rodinnému životu, a ve Vídni se proto jako umělecký 
styl prosadil měšťanský styl – biedermeier.4 

Stavba řetězového mostu přes Vltavu v Praze, 
olejomalba, Karel Würbs, 1840, přístup z: http://
art.jib.cz/fotogalerie/ntm/sbirky/ntm13/view
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Vojtěcha).11 Do  penze odešel v  roce 1867 a  konec života strávil v  domě čp. 24 v  Tomášské uli-
ci. Na  jeho úmrtním domě je umístěna pamětní deska s nápisem: „V tomto domě roku 1875 ze-
mřel Vincenc Morstadt, portrétista Prahy a  dalších českých měst.“ Zemřel 19. února 1875 a  byl 
pochován se svým zetěm antonem stadlerem šl. z  mildenbachu († 1883) v  nové části MH  
(K2-1-245). (Foto a mapa č. 22).  

i.3. pražská korunovace ve znamení cholery

V nynější době si znovu uvědomujeme, jaké škody může napáchat pandemie. Obdobné problé-
my museli v roce 1836 řešit i pořadatelé poslední pražské korunovace. Po zániku morových ran totiž 
naše země začalo v 19. stol. ohrožovat další epidemické onemocnění – cholera, přenášená kontami-
novanou vodou či potravinami. Její výskyt je poprvé zmíněn v 16. a 17. století, k jejímu rozšíření 
došlo až koncem 18. století s  rostoucí migrací obyvatelstva. první vlna cholery (1817–1823) se 
z Bengálska rozšířila do Indie a dále pak až ke Kaspickému moři. druhá vlna pandemie (1829–
1837), šířící se z Kalkaty přes Persii do Ruska, již za-
sáhla Evropu naplno. V roce 1830 se dostala do Mo-
skvy a Petrohradu a s ruskými vojsky pak do Polska 
a  odtud do  Německa. V  rakouské monarchii byla 
na  přístupových cestách do  Vídně zřizována „Con-
tumaz-Anstalten“ (karanténní zařízení), nákaza však 
sanitární kordony hravě překonala. První případy se 
ve Vídni objevily počátkem srpna 1831, v Praze pak 
koncem téhož roku. Pro potřeby nemocných bylo 
v  Praze vyčleněno 7 cholerových špitálů. Ve  městě, 
majícím okolo 100.000 obyvatel, v  době od  28. 11. 
1831 do 10. 6. 1832 onemocnělo 3.587 osob a 1.496 
jich zemřelo. Epidemie trvala až do roku 1837. Jedna 
její vlna zasáhla koncem srpna 1836, tedy těsně před 
chystanou korunovací, i Prahu. Snahy epidemii utajit (mrtvé pochovávali v noci) byly neúspěšné. 
Nemoc se šířila i mezi šlechtu, olomoucký arcibiskup Ferdinand chotek na ni zemřel 5. září 1836. 
naděžda melniková-papoušková cituje ve své knize12 spisovatelku caroline leonhardt-lyserovou 
(1811–1899): „jak živo a radostno bylo na ulicích, tak ticho a smutno bylo v mnohém domě, neboť 
strašlivě se plížila městem záludná cholera a  chytala s  příšernou rychlostí své oběti. Byl to hrůzný 
pohled, když uprostřed pestrého shonu byla nesena nosítka, bílá s  velkým červeným C, znamenají-
cí choleru, v nichž seděl nemocný, mnozí cizinci, kteří přijížděli do Prahy, aby uviděli lesk pozemské 
moci, nalezli hrob ve starém městě vedle Čechů.[...] Přece však se přítomnost tohoto neštěstí pozorovala 
v davu dost málo a ačkoli lékaři předpisovali přísnou dietu, přece se jedlo a pilo jako jindy a zakázané 
s dvojnásobnou chutí“. 

i.4. průběh pražské korunovace

Dne 29. ledna 1836 byla vydána vyhláška, ohlašující královskou korunovaci císaře Ferdinanda I.  
Čeští stavové si kromě korunovace krále vyžádali i korunovaci královny Marie Anny, a proto se 
objevila nutnost instalace nové abatyše Tereziánského ústavu, která měla jako nástupkyně abatyše 

inženýra bedřicha schnircha (1792–1868) stavitelem Vojtěchem lannou (1805–1866), přispěl 
zejména k rozvoji průmyslového Smíchova.

Další důležitou komunikační stavbou v Praze byla Chotkova silnice, vzniklá v  letech 1831–
1832. Zkrátila nejen cestu do  centra Prahy, ale navázala také na  ukončení Lánské koněspřežné 
dráhy. Její nádraží Praha-Bruska bylo historicky prvním nádražím na území dnešní Prahy. Za pů-
sobení Karla hraběte Chotka schválil císař Ferdinand I. dne 26. listopadu 1842 stavbu Severní státní 
dráhy – první parní železniční trati na  území Čech.9 Jako její součást vznikl později karlínský 
viadukt, dílo Aloise Negrelliho.

Nejvyšší purkrabí hrabě Chotek věnoval svou po-
zornost i  pražské zeleni. Po  zřízení nové silnice byla 
v roce 1833 otevřena tzv. Obecní neboli Lidová zahra-
da, dnešní Chotkovy sady. Z  iniciativy hraběte Chot-
ka byla 1. března 1833 v  Praze založena Jednota ku 
povzbuzení průmyslu v  Čechách, jejímž cílem byla 
podpora nových forem podnikání. Průmyslový rozvoj 
českých zemí propagovala řada výstav tuzemských vý-
robků. Za své zásluhy o město Prahu byl Chotek v roce 
1842 jmenován čestným občanem města.

František palacký nazval Chotka „věrným Če-
chem“, on byl však spíše vlastencem ve  smyslu zem-

ského patriotismu. Byl posledním českým purkrabím, po něm následovalo období správců země 
dosazovaných z Vídně. Z  titulu svého úřadu stál v čele příprav korunovace císaře Ferdinanda I. 
českým králem. 

i.2.2. praha v dílech Vincence morstadta

Vincenc morstadt (1802–1875), autor četných vedut Prahy i jiných českých měst, se narodil 
v  Kolíně v  rodině zámožného obchodníka.10 Po  studiu práv nastoupil k  pražskému magistrátu. 
Rychle postupoval v kariéře, v roce 1834 byl jmenován krimi-
nálním aktuárem a o dva roky později soudním radou v Lokti. 
Během celé své úřednické kariéry neúnavně kreslil. Umění stu-
doval v  letech 1816–1818 na pražské akademii u karla postla 
(1769–1818). O  jeho souboru leptů z  roku 1829 (Malerische 
Darstellungen von Prag) se v Muzejníku pochvalně zmínil sám 
František Palacký. 

Vypracoval celkem 250 grafických listů, a  600 další pra-
cí – akvarelů, lavírovaných kreseb, kreseb perem či tužkou. 
Jeho díla mají velkou dokumentární hodnotu pro dějiny Pra-
hy, zobrazují totiž vývoj města od  roku 1814 do  roku 1875. 
K  některým památným objektům se umělec vracel vícekrát 
(viz západní, provizorní průčelí katedrály sv. Víta s  kaplí sv. 

12. Melniková-Papoušková, Naděžda: Praha před sto lety, Nakladatelství Orbis Praha XII, 1935, str. 355-356. 

9. Všemocný kancléř Metternich se tehdy měl vyjádřit v tom smyslu, že nového spojení do Drážďan využijí především  
 darebáci a revolucionáři k šíření podvratné činnosti.
10. Pasáková, Jana: Praha a její život v díle Vincence Morstadta, Časopis společnosti přátel starožitností 3/2005, str. 14-179.
11. Tato kaple ještě sehrála svou roli při pražské korunovaci, byla zbořena až při dostavbě katedrály. 

Negrelliho viadukt, J.Rybička, K. Brandtl, lept 1854. 
http://www.zastarouprahu.cz/ruzne/viadukt.htm

Západní průčelí katedrály sv. Víta, 
Vincent Morstadt, 1825, přístup z: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/9/98/Western_facade_of_St_
Vitus_Cathedral_by_Vincent_Morstad-
t%2C_1825%2C.jpg 

Cesty druhé cholerové epidemie 1826–1837, přístup 
z: https://www.researchgate.net/figure/Routes-of
-the-second-world-cholera-pandemic-1826-1837_
fig2_265663107
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úředníky. Z iniciativy hraběte Chotka byly stoly ozdobeny modely známých pražských budov, zho-
tovenými z tragantu.14 Pro úmrtí olomouckého arcibiskupa odpadla jeho lenní přísaha, proběhly 
však všechny doprovodné programy. Císaře z nich nejvíce zauja-
la průmyslová výstava v paláci hraběte Ledeboura na Malostran-
ském náměstí, kterou navštívil ještě jednou 11. září. Vybral si tam 
předměty v hodnotě cca 3000 zlatých.

Dne 10. září se v  rámci příprav královniny korunovace 
konala v  kostele Všech svatých instalace abatyše Tereziánské-
ho ústavu šlechtičen, arcivévodkyně marie terezie izabely  
(1816–1867).15 Slavnosti pak pokračovaly 12. září 1836 koruno-
vací české královny. Vlastní obřad se opět odehrál v rámci mše, 
sloužené pražským arcibiskupem Ankwiczem. Ten za asistence 
nově instalované abatyše arcivévodkyně Terezie vsadil budoucí 
královně na hlavu svatováclavskou korunu. Poté se ve Vladislav-
ském sále konala královnina korunovační hostina. V čele každé-
ho ze 12 stolů však tentokrát seděla palácová dáma.

Po oficiální části korunovace následovaly doprovodné slav-
nosti. Dne 17. září převzali Ferdinand a Marie Anna korunovač-
ní dary. Nový král udílel státní řády a vyznamenání vč. Řádu zla-
tého rouna, který za své zásluhy obdržel i nejvyšší purkrabí hrabě 
Karel Chotek. Stejného dne byl povýšen na polního maršála čes-
ký šlechtic Václav radecký z radče. Dne 18. září se za účasti ar-

svatojiřského kláštera výlučné právo korunovat českou královnu. 
O přípravě korunovace jednal březnový český sněm. Zástupci všech 
čtyř stavů, duchovního, panského, rytířského a městského se roz-
hodli, že uhradí ze svého náklady na korunovaci, korunovační dar 
králi i královně a jejich cestu do Prahy. Vyhláška ze dne 20. červ-
na 1836 svolala holdovací sněm13 a vyzvala zástupce stavů, aby se 
dne 3. září 1836 dostavili v potřebném počtu a vhodném ošacení 
do Prahy. Před korunovací bylo třeba provést rekonstrukci a výzdo-
bu reprezentačních prostor na Pražském hradě, soukromých poko-
jů pro královský pár a hosty, úředních místností a kuchyní. Výzdoba 
byla zadána Josefu navrátilovi (1798–1865). 

Ferdinand a  jeho doprovod vyjeli z  Vídně 18. srpna 1836. 
V  Brně je přivítal olomoucký arcibiskup Ferdinand hrabě cho-
tek. Dne 21. srpna se celý průvod vydal do Čech. Během zastávky 
v Hradci Králové provedl císař inspekci pevnosti Josefov. Poslední 
zastávkou před Prahou byl císařský zámek v Brandýse nad Labem. 
Zbožný císařský pár se pak zúčastnil mše v  děkanském kostele 

P. Marie ve Staré Boleslavi, u Paládia země české. Dne 1. září 1836 dorazili přes Karlín do Prahy. 
Před Poříčskou bránou předal pražský primátor petr sporschil (1780–1838) císaři klíče od města. 
Přes Prašnou bránu a Staroměstské náměstí, kde stála ohromná slavobrána, se vydali přes Kamenný 
most, Malostranské náměstí a Ostruhovou ulici ke Hradu. U kaple sv. Vojtěcha císaře očekávali čle-
nové císařské rodiny, zástupci pražského magistrátu, university a nejvyšší zemští a dědiční úředníci 
ve slavnostních stavovských uniformách. V kapli očekával císaře a jeho průvod pražský arcibiskup 
ondřej alois ankwicz ze skarbek-poslawice (1777–1838), který pak podle korunovačního cere-
moniálu sloužil mši v katedrále sv. Víta. 

Dne 3. září 1836 se konal holdovací zemský sněm. 
Po církevních obřadech se císařský průvod včetně stavů 
ve  slavnostních uniformách odebral do  vyzdobeného 
Vladislavského sálu. Sněm zahájil česky nejvyšší zemský 
hofmistr baron hess. Císař poté přijal přísahu věrnosti 
českých stavů. Poté jim německy slíbil, že bude hájit zem-
ská práva a starat se o blaho svých národů. Nejdůležitější 
událost celých korunovačních slavností, korunovace čes-
kého krále, se odehrála 7. září 1836. Korunovační prů-
vod, ve kterém nesl nejvyšší zemský maršálek kristián 
kryštof hrabě clam-Gallas (1771–1838) meč sv. Václa-
va, se vydal ke katedrále. V kapli sv. Václava císaře očeká-
val pražský arcibiskup. Císař se tam pomodlil a byl oděn 
do korunovačního roucha. Vlastní korunovace proběhla 
dle dispozic Karla IV. uvnitř dómu během bohoslužby. 

Ferdinand musel složit církevní i světskou přísahu a poté ho arcibiskup pomazal svatými oleji „aby 
právo hájil, bezpráví trestal, církve chránil, vdovy a sirotky zastával a nepřátel potíral“. Vyvrcholením 
celého slavnostního aktu bylo vsazení královské koruny na Ferdinandovu hlavu. Mše pak pokračo-
vala slavnostním Te Deum, a při Credu nový český král pasoval svatováclavské rytíře. Po ukončení 
mše se průvod odebral do Vladislavského sálu, kde bylo rozestavěno 12 stolů pro nejvyšší státní 

Pražský arcibiskup Ondřej Alois  
Ankwicz Skarbek z Poslawice.  
Litografie Franze Eybla, 1834, přístup 
z: https://de.wikipedia.org/wiki/
Andreas_Alois_Ankwicz_von_Skar-
bek-Poslawice#/media/Datei:Skarbek
-Ankwicz_Litho.jpg

Korunovace Ferdinanda I. českým 
králem ve sv. Vítu 1836, Leopold 
Bucher, 1836, přístup z. https://cs.wi-
kipedia.org/wiki/Soubor:Coronati-
on_Ferdinand_V_of_Bohemia.jpeg

Portrét Ferdinanda V. jako českého 
krále. František Šír (1804–1864), 
1836, litografie, papír, 415 x 270 mm, 
©Sbírka Patrika Šimona. 

Slavnostní jízda Ferdinanda V. a císařovny 
Marie Anny na Pražský hrad 1. září 1836,  
Franz Wolf (1795–1859), lavírovaná tuš, papír,  
282 x 363 mm, ©Sbírka Patrika Šimona.

13. Sekyrková, Milada: 7. 9. 1836 Ferdinand V. Poslední pražská korunovace, Havran Praha, 2004, str. 34. 
14. Tragant je pryskyřice z keřů z rodu kozinec, používá se v cukrářství. 
15. Vnučka Marie Terezie a dcera v Čechách velmi populárního arcivévody Karla, vítěze nad Napoleonem.

Petr rytíř Sporschil, neznámý 
umělec, 1838, přístupné z: https:// 
commons.wikipedia.org/wiki/Fi-
le:Peter_von_Sporschil.org

Instalace arcivévodkyně Marie Terezie 
do úřadu abatyše Tereziánského ústavu 
šlechtičen v kapli Všech svatých 9. září 
1836, Franz Wolf (1795–1859), lavíro-
vaná tuš, papír, 367 x 253 mm, ©Sbírka 
Patrika Šimona. 
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Ve svém spise o svatováclavských rytířích vysvětluje tradiční rituál 
pasování. Úctou k zemskému patronovi přitom vykládá ten fakt, proč 
tento rituál dodržovali i králové, kteří již nepocházeli z dynastie Pře-
myslovců. Zabývá se také kritérii pro výběr kandidátů a jejich počtem 
(ten nebyl pevně stanoven – císař Karel VI. např. pasoval 47 rytířů, 
císař Matyáš pouze 2 rytíře). Vlastní rituál proběhl tak, že po aktu ko-
runovace a přísaze věrnosti ze strany poddaných během „Creda“, při 
slovech „incarnatus est“, přítomní poklekli. Král pak převzal od  nej-
vyššího zemského maršálka obnažený meč sv. Václava. Kandidáti před-
stupovali jeden po druhém, poklekli před králem a obdrželi od něj tři 
údery na levé rameno. 

Při císařské korunovaci hrál hlavní úlohu tzv. „Říšský meč“ (meč 
Karla Velikého), u českých korunovací to byl meč sv. Václava, popr-
vé zmíněný biskupem Janem z Dražic roku 1333. Názory na pravost 
a dobu meče se v různých obdobích měnily. Výzkumy kurátorky sbí-
rek Pražského hradu Mileny Bravermanové však nedávno potvrdily, že 
se může jednat o původní Václavův meč 
s jilcem ze 13. století. Svatováclavský meč 

je nyní jako součást svatovítského pokladu vystaven v kapli svatého 
Kříže na Pražském hradě. 

Část rodu Bretfeldových nalezla místo posledního odpočinku 
na  MH. Byl to antonín petr František b. (1767–1830), od  roku 
1820 dědičný strážce koruny za rytířský stav, jeho manželka kateři-
na šl. limbecková z lilienau (1773–1849) a jejich syn Josef tadeáš 
antonín (1798–1834), úředník zemského soudu, který po smrti otce 
zdědil úřad dědičného strážce koruny za rytířský stav. Pražské ko-
runovace se již nemohl zúčastnit a  tato rodová větev jím vymřela. 
Autorem náhrobku Bretfeldů byl Johann karel platzer (1799–1853). 
Josefova náhrobní deska se nachází z boku náhrobku. Původně se 
jednalo o hrob K1-10-108, který stál v 10. oddělení u zdi. Po zrušení 
tohoto oddílu byl náhrobek obou přemístěn do oddělení K1-6. (Foto 
a mapa č. 3).

1.5.1.1. svatováclavští rytíři či příslušníci jejich rodů, pohřbení na mh

V seznamech svatováclavských rytířů, pasovaných při pražských korunovacích v letech 1791 
a 1792, se objevují jména rodů, se kterými se setkáme i na MH:

Thun, pachta, althan, Wiedersperg, helverson, hennet a rummerskirch (při korunova-
ci Leopolda II. dne 6. září 1791), Waldstein-Wartenberg, ehrenburg, hanisch z Greiffenthalu, 
kotz z dobrše a bretfeld (při korunovaci Františka I. dne 9. srpna 1792). 

Vzhledem k tématickému zaměření této monografie bude nejzajímavější jmenný seznam 15 
svatováclavských rytířů, pasovaných při pražské korunovaci 1836.17 Jména rytířů pohřbených 
na MH jsou zvýrazněna.

civévody Františka Karla a císařovny Marie Anny konalo v Klá-
rově ústavě slepců slavnostní položení základního kamene nové 
ústavní kaple. Královský dvůr opustil Prahu dne 19. září 1836.

i.5. okruhy osob spojených s pražskou  
korunovací a místa jejich posledního  
odpočinku na malostranském hřbitově

Malostranský hřbitov se stal na základě josefínské reformy 
pohřebnictví v  roce 1786 oficiálním pohřebištěm levobřežní 
části Prahy (byl vysvěcen 22. října 1787). Místo svého posled-
ního odpočinku zde nalezly četné osoby, spojené s  pražskou 
korunovací císaře Ferdinanda v roce 1836. Je možno je rozdělit 

do různých tématických okruhů. Zvláštní místo zde  zaujímají svatováclavští rytíři, pasovaní nově 
korunovaným králem dne 7. září 1836 – tento starobylý rituál se už totiž od té doby v naší historii 
nikdy neopakoval. Významné postavení náleží také dámám Tereziánského ústavu, jehož předsta-
vená zdědila po abatyši svatojiřského kláštera výhradní právo korunovat českou královnu. Dámy 
z vedení ústavu sehrály aktivní roli při poslední korunovaci české královny. Životopisné medailon-
ky jsou dále věnovány autorům hlavních publikací o pražské korunovaci v českém a německém 
jazyce, vysokým katolickým duchovním a šlechticům, kteří se korunovace zúčastnili z titulu svých 
funkcí, jakož i umělcům, jejichž dílo souviselo s korunovací či s osobou císaře Ferdinanda.

i.5.1. svatováclavští rytíři a jejich pasování jako součást korunovace

S korunovacemi českých králů souvisel středověký rituál pasování rytířů sv. Václava. Nově ko-
runovaný král při mši po vyznání víry (Credo) pasoval kandidáta na rytíře trojím úderem mečem 
sv. Václava na levé rameno. Jednalo se o jednorázovou akci, spojenou s konkrétní korunovací, a ni-
koliv instituci „Řád sv. Václava“. První zmínka o pasování svatováclavských rytířů je v Kalendáři 
historickém Jana Josefa rulíka (1744–1812) z roku 1797. V roce 1807 vyšla monografie Františka 
Josefa tomáše šlechtice z bretfeldu (1777–1839).16 Oba autoři měli vztah k MH (první z nich 
tam byl na dnes již neznámém místě pohřben, druhý z nich měl na hřbitově pohřbené příbuzné). 
Bretfeld píše v úvodu ke své monografii z roku 1807, že ho o přehledné zpracování dějin tohoto 
rituálu požádali „přátelé“. Nejspíše to však byl jeho otec, Josef František antonín svob. pán bret-
feld z kronfeldu (1729–1820), právník, profesor Karlo-Ferdinandovy univerzity a její vícenásobný 
rektor. On sám se totiž stal svatováclavským rytířem při pražské korunovaci císaře Františka II. dne 
9. srpna 1792. Otec Bretfeld byl jako organizátor slavných „Bretfeldovských bálů“ (o kterých se 
zmiňuje i Wolfgang Amadeus Mozart), významným kulturním činitelem tehdejší Prahy. Vlastnil 
palác „Léto a zima“ v dnešní Nerudově ulici a zámek ve Veselíčku, kde byl po své smrti 24. 8. 1820 
také pochován.  

Autor publikace o svatováclavských rytířích, František Josef tomáš (od roku 1807 svob. pán 
z bretfeldu a na kronenburgu a od r.1833 svob. pán bretfeld-chlumčanský) působil jako profe-
sor a v roce 1822 dokonce jako rektor vídeňské univerzity. Byl sběratelem umění, knih a mincí. Byl 
pohřben stejně jako Mozart na hřbitově Sv. Marka ve Vídni 3 -Landstrasse.

16. Bretfeld-Chlumczansky, Franz Josef: Ueber den Ritter-Orden des heiligen Wenzels im Königreiche Böhmen in soweit  
 als historische Quellen hierüber einen Auffschluß zu geben vermögen. Wien 1807, bei Johann Battist Wallishauser.

Slavnostní hostina při příležitosti 
korunovace císařovny Marie Anny 
českou královnou 12. září 1836, Franz 
Wolf (1795–1859), lavírovaná tuš 
na papíře, 279 x 336 mm, ©Sbírka 
Patrika Šimona.

Bretfeldova publikace Über 
den Ritterorden des heiligen 
Wenzels, Vídeň 1807.

Meč sv. Václava, přístup z: St. 
Wenceslas Sword - Meč – Wikipe-
die (wikipedia.org.)

17. Schultes, Franz Xaver: Der heilige Wenzel, dargestellt im Geiste der Wahrheit, Wien 1848, str. 180-186. 
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emanuel svob. pán z trauttenbergu (1799–1878)22  
Kmenovým sídlem rodu byl hrad Trauttenberg v německé Horní Falci, nejstarší zmínka o rodu 

je z roku 1244. Rod, žijící u nás na Chebsku, obdržel český inkolát v roce 1672. emanuel svob. pán 
z trauttenbergu působil jako skutečný komoří a guberniální sekretář a oženil se v roce 1839 s He-
lenou Pachtovou, svob. paní z Rayhofenu (1813–1877). Zemřel 9. 12. 1878 a je na MH pochován 
se svou manželkou a s dcerou Helenou, zemřelou v kojeneckém věku. Náhrobek Trauttenbergů 
(K1-2-18), dílo Otto Sandtnera (sign.) se zachoval. (Foto a mapa č. 12).

i.5.2. tereziánský ústav šlechtičen

Původním účelem podobných ústavů bylo zajistit nemajetným šlechtičnám z  významných 
rodů důstojný život na určité úrovni, ovšem za zachování přesně stanovených podmínek. Prebenda 
v některém z ústavů šlechtičen je proto zajistila nejen finančně, ale i společensky. Tereziánský ústav 
měl ze všech podobných institucí nejvyšší prestiž, protože jeho představenými byly bez výjimky 
rakouské arcivévodkyně. Leopold II. v  roce 1791 vzhledem ke  své blížící se korunovaci rozho-
dl přenést na abatyši ústavu právo korunovat českou královnu, dříve náležející abatyši zrušeného 
kláštera sv. Jiří. 

Interní dámské šlechtické nadace měly někte-
ré společné znaky s  ženskými kláštery. Schovanky 
těchto ústavů, zvané dámy (Stiftsdamen) nebo-
li kapitulárky (Kapitularinnen) se však na  rozdíl 
od  řeholnic mohly účastnit společenského života, 
mít vlastní majetek a  dočasně nebo trvale opus-
tit ústav. Zakladatelka druhého ústavu v  Praze,23 
císařovna Marie Terezie, ho situovala do  Rožm-
berského paláce na Pražském hradě.24 Projekt pře-
stavby vypracoval dvorní architekt nicolo pacassi  
(1716–1790), jeho plány realizoval v letech 1753 až 
1756 stavitel anselmo lurago (1701–1765). Au-
torem sochařské výzdoby portálu byl sochař ignác 

František platzer (1717–1787).25 V nově upraveném objektu bylo 31 bytů pro ubytování abatyše 
a třiceti vybraných dam. K ústavu patřila také společenská místnost, kapitulní síň, zahrady a kaple 
Všech svatých. Podle zakládací listiny Marie Terezie z roku 1755 bylo získání prebendy v ústavu 
vázáno velmi přísnými podmínkami. Kromě svobodného či vdovského stavu, prokazatelné nema-
jetnosti, bezúhonného způsobu života a věku čtyřiadvaceti let to byl především šlechtický původ 
– do nadace „nesmí být přijata jiná slečna nežli ta, která před přijetím podrobí své předky, a to 

František Josef hrab. ze Žerotína Jan rytíř z Kronenfelsu
Jan Václav svob. pán Dobřenský František Cecinkar rytíř z Birnic
Vavřinec svob. pán baselli ze süssenbergu Josef Schreiter rytíř ze Schwarzfeldu
arnošt emanuel svob. pán Fleissner z Wostrowitz Anton rytíř z Tersche
emanuel svob. pán z trauttenbergu Josef rytíř z Hochu 
Josef hrabě ze Schaffgotsche  Leopold Taulow rytíř z Rosenthalu
Josef Nepomuk hr. z Trauttmannsdorfu 
František Ferdinand schleichert rytíř z Wiesenthalu
Fr. G. Zadubsky ryt. z Schönthalu

Pozn: V seznamu rytířů podle p. pokorného18 je mezi jinými uveden i karel svob. pán z mar-
geliku. Tento titul však na jeho náhrobku není uveden. 

1.5.1.2. Životopisné medailonky posledních svatováclavských rytířů na mh

Filip Vavřinec svob. pán baselli ze süssenbergu (1771–1850)19 

Basseliové, původně římský patricijský rod, byli do šlechtického stavu povýšeni knížetem z Eg-
genbergu. Rakouský rytířský stav jim byl potvrzen v  roce 1702. Filip Vavřinec ze s. byl pový-
šen do stavu rakouského svobodného pána a byl mu přiznán český inkolát a panský stav. Zemřel  
26. 6. 1850, záznam o úmrtí se nachází u Panny Marie Sněžné. Jeho náhrobek (K1-11-22) u dělicí 
zdi MH, dle popisu stéla nebo obelisk, se nedochoval.

arnošt emanuel svob. pán Fleissner z Wostrowitz (1784–1855)20

Povýšení do říšského šlechtického stavu získal roku 1729 František Pavel Fleissner na Strkovi-
cích na Žatecku. Josef Mikuláš na Strkovicích byl v roce 1741 povýšen do českého rytířského stavu 
a získal český inkolát. Rod se později rozdělil do několika linií, povyšovaných postupně do stavu 
svobodných pánů. arnošt emanuel, zemřelý 31. května 1855, je na MH pochován se svou man-
želkou Ludmilou († 1858), synem Arnoštem Emanuelem († 1855) a bratrem Františkem Antoní-
nem, plukovníkem v záloze († 1864). Jejich náhrobek s ohrádkou a erbem ve staré části hřbitova  
(K1-3-297) se zachoval. (Foto a mapa č. 28).

František Ferdinand schleichart rytíř z Wiesenthalu (1786–1864)21 
Tento rod byl od nejstarších dob těsně spojen s chovem koní. Jeho prvním známým zástup-

cem byl Filip Adolf Schleichert, dvorní stájník vévodů z Falce-Neuburgu, zemřelý v Praze roku 
1728. Jeho synové byli v roce 1737 povýšeni do šlechtického stavu s predikátem „z Wiesenthalu“ 
a v  roce 1744 byli uvedeni do českého rytířského stavu. František Ferdinand schleichert rytíř 
z Wiesenthalu, se narodil roku 1786 ve Vídni. Působil jako apelační rada v Praze. Zemřel na zápal 
plic 24. 5. 1864. Jeho náhrobek v jižní části MH (K1-12-113) se nedochoval. 

18. Pokorný, Pavel R.: O pasování rytířů svatého Václava. Edice „DOCUMENTA HERALDICA“, řada I., sv. 1. Přednáška  
 proslovena 25. 3. 1975 na řádné schůzi Heraldického klubu ČNS. 
19. Genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser (1849), str. 25.
20. Mašek, Petr: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Argo, 2008, Díl I, str. 235.
21. htps://vetdoc.vu-wien.at/vetdoc/suche.dokument_anzeigen?sid=&datei_name_in=F1324813265

22. Mašek, Petr: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti, Argo, 2008, Díl II., str. 373. 
23. Nejstarším ústavem šlechtičen v Praze byl ústav u sv. Andělů (Karlovo náměstí), vzniklý v roce 1701 z iniciativy  
 hraběnky Zuzany Heleny z Bedarides. Na místě ústavu vznikla po roce 1787 Všeobecná nemocnice. Ústav byl přemístěn  
 do Norbertina na místě dnešního OD Kotva.
24. Štěpánek, Jan: Tereziánský ústav šlechtičen na Pražském hradě. Císařská nadace a její vývoj s důrazem na Ferdinanda 
 Dobrotivého, In: Sojka, Jaroslav: Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby, SPH, katalog výstavy na Pražském hradě,  
 2012, str. 62.
25. Nad vstupem do budovy ústavu byl umístěn nápis: „Marie Terezie, zbožná císařovna, po dosažení míru doma i v cizině,  
 tuto budovu věnovanou větší slávě Boží a pro šlechty útěchu nechala vybudovat v roce vykoupení 1755“.

Svatojiřské náměstí, Ottovy Čechy III. Praha (originální 
vydání z roku 1892), díl II., Hradčany, str. 79.
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27. 11. 1836 byla zproštěna své funkce a 27. 1. 1837 se provdala za Ferdinanda II., krále Obojí Sicílie. 
František Josef I. ani Karel I. se už v Praze korunovat nedali, postavení abatyše Tereziánského ústa-
vu však zůstalo pro neprovdané arcivévodkyně i nadále žádoucí. V jeho čele se vystřídalo celkem 
10 abatyší z císařské rodiny. Poslední z nich, arcivévodkyně marie anunciáta (1876–1961), tuto 
funkci vykonávala v letech 1894–1918. Tereziánský ústav byl oficiálně zrušen 1. 5. 1919. Za dobu 
jeho existence (1755–1919) jím prošlo 205 chovanek (112 jich setrvalo v ústavu až do smrti).29

Z dam Tereziánského ústavu, pochovaných na MH, věnujeme životopisné medailonky výhrad-
ně těm kapitulárkám, jejichž jména jsou uvedena na seznamu v publikaci Schematismus für das 
Königreich Böhmen für das Schaltjahr 1836. Pouze ony se totiž mohly z  titulu svého postavení 
zúčastnit pražské korunovace. Medailonek je věnován i jejich zpovědníkovi, svatovítskému kanov-
níkovi mikuláši tomkovi (1791–1881) a jejich správci Ferdinandu Jitschinskému (1793–1868), 
autorovi klíčové publikace o ústavu.

1.5.2.2. dámy tereziánského ústavu, pochované na mh

Vedení ústavu
antonie svobodná paní běšínová z běšin (1754–1840), děkanka ústavu v letech 1819–1840, 

dáma řádu Hvězdového kříže.30 
Běšínové z Běšin, starý český vladycký rod, pocházeli ze vsi Běšiny u Klatov. Zastávali nižší 

úřady v zemi nebo byli ve službách významnější rodů. Dvorní rada František Jan běšina z bešin 
(1730–1802) byl v roce 1791 povýšen do českého stavu svobodných pánů. Antonie, v letech 1819 
až 1840 děkanka ústavu, zemřela dne 7. 4. 1840 ve věku 86 let. Místo jejího pohřbu není známo. 
Na náhrobku (K1-2-263) jsou uvedena pouze jména marie anny běšínové z běšin (1815–1844) 
a elisabeth běšínové z běšin (1817–1866), kapitulárek ústavu šlechtičen. (Foto a mapa č. 15).

maria anna hraběnka z Gaisrucku (1778–1860), podděkanka ústavu, dáma řádu Hvězdové-
ho kříže.

Rod Gaisrucků pocházel ze Švýcarska a dosáhl později titulu říšských hrabat. Nejvýznamněj-
ším příslušníkem rodu byl karel kajetán z Gaisrucku (1769–1846), kardinál a milánský arcibis-
kup, zastupující až do svého jmenování arcibiskupem posledního knížete-biskupa leopolda leon-
harda z Thunu-hohensteinu (1748–1826) po jeho odchodu z Pasova do Prahy. Karel Kajetán byl 
bratrem marianny a henrietty, dámy ústavu šlechtičen v Lublani. marianna, dáma Tereziánského 
ústavu od roku 1797, se později stala jeho podděkankou. Podílela se aktivně na intronizaci abatyše 
ústavu i na pražské korunovaci 10. září 1836. Zemřela 3. 3. 1860 ve věku 84 let. Náhrobní deska 
obou sester, Marianny a Henrietty († 1. 12. 1860) zůstala zachována včetně erbu (K1-6-105). (Foto 
a mapa č. 1).

Vilemína hraběnka auersbergová (1778–1858), první asistentka ústavu, dáma řádu Hvězdo-
vého kříže.

Auersbergové pocházeli z dnešního Slovinska. Od 17. století byli říšskými hrabaty a později 
byli povýšeni i do knížecího stavu. V českých zemích se usídlili v 18. století. Příslušníci rodu se 
proslavili jako vojevůdci v tureckých a napoleonských válkách. Vilemína, pohřbená na MH, patřila 

jak z otcovy, tak z matčiny strany, zkoušce po způsobu a příkladu maltézského řádu“.26 Uchazečky 
se musely podrobit tzv. Ahnenprobe (tj. předložit osvědčení o 16 přímých šlechtických předcích). 
Podmínkou přijetí bylo také jednorázové složení poplatku 200 zlatých. V čele nadace stála původ-
ně abatyše, zastupovaná děkankou (Dechantin). Později ústav řídily čtyři představené – děkanka, 
podděkanka a první a druhá asistentka. Výše prebendy děkanky dosahovala počátkem 19. stole-

tí 1.200 zlatých, podděkanka a asistentky pobíraly 800 a kapitulárky 
600 zl. ročně.27 Dámy ústavu nemusely nosit řádový oděv, jejich černé 
šaty však musely mít střízlivý střih. Nošení řádového odznaku bylo 
povinné. Prestižní pozice ústavu byla dána postavením jeho abaty-
ší – první z nich, svou dceru marii annu habsbursko-lotrinskou 
(1738–1789), jmenovala Marie Terezie, aby ji tím zaopatřila (abatyše 
totiž pobírala 20.000 zl. ročně). Nová abatyše však trávila svůj život 
většinou v Klagenfurtu, kde také zemřela (1789). Až do zrušení sva-
tojiřského kláštera (7. 3. 1782) měla právo korunovat českou králov-
nu pouze jeho abatyše (v tomto případě marie terezie harnachová 
z  harnachu).28 Otázka instalace nové představené Tereziánského 
ústavu, která měla nahradit svatojiřskou abatyši při korunovaci krá-
lovny, začala být aktuální teprve při přípravách korunovace Leopol-
da II. a jeho manželky. Novou abatyší ústavu se stala 8. 9. 1791 Leo-
poldova dcera, marie anna habsbursko-lotrinská (1770–1809). 
Ta pak asistovala při korunovaci své matky ludoviky Španělské 
(1745–1792) dne 12. září 1791 a po Leopoldově smrti v  roce 1792 
i při korunovaci své švagrové, marie terezie neapolsko-sicilské 
(1772–1807) dne 11. 8. 1792. Místo abatyše ústavu pak zůstalo ne-
obsazené a  potřeba její instalace se znovu objevila až v  souvislosti 

s chystanou korunovací císaře Ferdinanda a jeho manželky v roce 1836. Novou abatyší byla proto 
31. 5. 1836 jmenována arcivévodkyně marie terezie (1816–1867), nejstarší dcera oblíbeného arci-
vévody Karla. Její instalace se konala 10. 9. 1836 v kostele Všech svatých. Císaře přitom zastupoval 
jeho bratr, arcivévoda František karel (1802–1878). Nová 
abatyše obdržela od arcivévody Františka Karla řádové zna-
mení, děkanka ústavu, marianna hraběnka z Gaisrucku, 
ji poté zahalila do  řádového pláště a  pražský arcibiskup 
Ankwicz jí předal odznaky jejího úřadu – berlu a  kníže-
cí korunu. V  den korunovace královny Marie Anny, 12. 
9. 1836, očekávala nová abatyše s  korunou svatojiřských 
abatyší na hlavě ve Svatováclavské kapli budoucí královnu. 
Po pomazání královny jí osušila olej a oblékla jí štolu, pás 
a královský plášť. Poté Marii Anně arcibiskup za asistence 
abatyše vložil na  hlavu královskou korunu. S  Marií Tere-
zií se však nadále počítalo v  rodové sňatkové politice, již  

26. Jitschinsky, Ferdinand: Kurze Darstellung der Gründung und des Bestandes des k. k. theresianischen adeligen  
 Damenstiftes am Prager Schlosse bis auf die gegenwärtige Zeit, nebst den wichtigsten geschichtlichen Momenten:  
 zu dessen hundert-jähriger Gründungsjubelfeier im Jahre 1855, Druck der k. k. Hochbuchdruckerei G. Haase, 1855, str. 68.
27. Charvátová, Jana: Tereziánský ústav šlechtičen v letech 1755–1852, bakalářská práce, Jihočeská univerzita v Českých  
 Budějovicích, 1, str. 34.
28. Poslední abatyše Svatojiřského kláštera si v marné naději na znovuzřízení kláštera uschovala u sebe korunu i berlu  
 až do své smrti v roce 1803. Proto nemohlo být při korunovacích českých královen 1791 a 1792 využito originálních 
 insignií (viz Štěpánek, str. 64) a také Bastl, Ondřej: Zrušení svatojiřského kláštera 1784, diplomová práce FF UK 1995.

29. Charvátová, Jana: Tereziánský ústav šlechtičen v letech 1755–1852, bakalářská práce na Jihočeské univerzitě v Českých 
 Budějovicích, 2011. 
30. Řád hvězdového křiže (německy Sternkreuzorden, lat. Ordo Stellatae Crucis) je habsburský ženský domácí řád existující  
 dodnes. Jeho dnešní představenou je od roku 2010 Gabriela Habsbursko-Lotrinská.

Arcivévodkyně Marie Terezie 
jako abatyše Ústavu šlechtičen 
na Hradčanech, Johann Nepo-
muk Ender, olej na plátně, 1836.
https://de.wikipedia.org/wiki/
Maria_Theresia_von_Österre-
ich_(1816–1867)

Koruna kněžen-abatyší někdy kláštera svato-
jiřského, nyní ústavu Tereziánského, Ottovy 
Čechy III. Praha (originální vydání z roku 
1892), díl II., Hradčany, str. 177.  
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Ferdinand Jitschinsky (1793–1868), inspektor statků na Karlštejně, správce a archivář Terezi-
ánského ústavu šlechtičen na Pražském hradě

Autor publikace o hradě Karlštejn, angažoval se při záchraně jeho historických památek. Na-
psal klíčovou historickou studii o ústavu šlechtičen.31 V roce 1865 mu byl za mnoholeté zásluhy 
udělen rytířský kříž Řádu Františka Josefa. Zemřel 14. 3. 1868 a  odpočíval se svou manželkou 
barborou roz. stockerovou z bernhofu († 6. 1. 1857) v hrobě K1-10-128. Hrob byl při prvním 
rozšiřování Plzeňské třídy přesunut na místo K1-10-38 a počátkem 50. let zničen. 

i.5.3. autoři publikací o pražské korunovaci, pohřbení na mh

Gustav Thormund legis-Glückselig, původně anton august Glückselig (1806–1867),32 
dnes neprávem zapomenutý německy píšící pražský historik a žurnalista

Narodil se v roce 1806 v Praze,33 kde také studoval na Malostranském a později na Akademic-
kém gymnáziu. Studia, započatá na pražské univerzitě, nakonec dokončil v Lipsku. Publikoval v růz-

ných časopisech v  Čechách, Rakousku a  Německu, 
kvůli rakouské cenzuře začal používat pseudonymu  
„G. Th. legis“. Od  roku 1830 žil na  Malé Straně 
u  svého otce jako nezávislý spisovatel. Věnoval se 
hlavně žurnalistice, ve svých recenzích ostře kritizo-
val např. Františka Palackého. Svá poslední léta strá-
vil v Děčíně, kde pořádal Thunovský rodový archiv 
a zámeckou knihovnu. Až do konce života přispíval 
do Klarova almanachu Libussa.34 Jeho hlavním ba-
datelským tématem byla bohemika a pragensie, např. 
Illustrierte Chronik von Böhmen. Ein geschichtliches 
Nationalwerk, Prag 1853–54. Napsal také několik 
děl o Praze. Angažoval se ve věci Rukopisů, v jejichž 
pravost nevěřil. Tím si znepřátelil českou veřejnost, 
jeho celoživotní přátelství s Václavem hankou však 
touto polemikou neutrpělo. V roce 1835 se ucházel 

u českých stavů o místo historiografa pražské korunovace. Jeho úkolem bylo podrobně popsat ko-
runovační slavnosti v září 1836. Výsledkem jeho činnosti byl útlý spis s dlouhým názvem,35 vydaný 
v litoměřickém nakladatelství Medau. Dílko o rozsahu 136 stran je kompilačního charakteru: obsa-
huje shrnutí literatury o korunovacích, popisuje historický vývoj českého korunovačního ceremo-

ke kraňské větvi rodu a ke konci života zastávala úřad podděkanky ústavu. Podle úmrtního ozná-
mení zemřela dne 4. 9. 1858. Její hrob (K1-2-215) se železným křížem se nedochoval.

Vincencie hraběnka lichtenbergová (cca 1760–1845), druhá asistentka ústavu, dáma řádu 
Hvězdového kříže.

Rod pocházel z Kraňska, v 16. století přijal predikát vymírajících Lichtenbergů. Do stavu svo-
bodných pánů byl povýšen v roce 1637, do hraběcího stavu v roce 1688. Kromě Vincencie hrab. 
lichtenbergové byla dámou ústavu ještě marie anna hrab. lichtenbergová (20. léta 19. století). 
Vincencie zemřela 4. 8. 1845 ve věku 85 let. Hrobové místo není známo.

kapitulárky tereziánského ústavu
karolina hraběnka baillet de latour (1777–1840)
Bailletové de Latour pocházeli z Burgundska. V roce 1674 jim španělský král potvrdil šlechtic-

tví a v roce 1719 je povýšil do hraběcího stavu. maxmilián de latour (1737–1806) se zúčastnil jak 
Sedmileté války, tak i tureckých i revolučních válek. Byl nositelem velkokříže Marie Terezie a ve-
lícím generálem na Moravě a ve Slezsku. Jeho syn Theodor pokračoval ve vojenské kariéře svého 
otce, v roce 1831 se stal polním podmaršálkem a v roce 1832 byl ve Vídni jmenován ministrem vál-
ky. Byl lynčován za revolučních nepokojů 6. 10. 1848. Jedna rodová větev se usadila v Čechách, kde 
získali sňatkem zámek Radenín. karolina baillet de latour zemřela 9. 10. 1840. Na její náhrobní 
desce s ohrádkou (K1-3-66) je dobře zachovaný erb.

emanuela hraběnka bořek-dohalská z dohalic (1772–1841) 
marie anna hraběnka bořek-dohalská z dohalic (1769–1854)
Stará česká šlechtická rodina, poprvé uváděná ve 14. století. Od 16. století se psali „Bořkové 

Dohalští z Dohalic“. Rod se poté několikrát rozdělil, Jan Kryštof († 1768) byl v roce 1757 povýšen 
do panského a 1764 do hraběcího stavu Království českého. Obě výše uvedené dámy byly sestry. 
marie anna byla členkou hradčanské nadace v letech 1833 až 1854. Zemřela 28. 12. 1854 ve věku 
85 let, její sestra emanuela zemřela 21. 12. 1841. Její hrob se nezachoval. 

kateřina Vincencie svobodná paní chanovská z dlouhé Vsi (cca 1776–1850) 
Tato dáma pocházela z rodu Dlauhoweských z Dlouhé Vsi (u Sušice), doloženého na přelomu 

13. a 14. století. V 15. století se rod rozdělil do několika větví. kateřina Vincencie i její sestra Jose-
fa, od r. 1833 představená Novoměstského ústavu šlechtičen, byly dcerami Jana Josefa Chanovské-
ho z Dlouhé Vsi († 1793) a jeho manželky Walburgy Ottové z Ottenfeldu (1750–1801). kateřina 
Vincencie zemřela 11. září 1850 ve stáří 74 let a byla pochována do hrobu K1-1-365. Místo pohřbu 
její sestry Josefy, zemřelé v roce 1862, není známo. Náhrobek se nezachoval. 

marie anna svobodná paní z königsbrunnu (1793?–1861) 
Rod, pocházející ze Štýrska, byl do  rytířského stavu povýšen v  roce 1642, predikát „z  Kö-

nigsbrunnu“ obdržel v  roce 1685 a  v  roce 1716. V  18. století se rozdělil do  několika rodových 
linií. marie anna se stala po smrti hraběnky Marianny z Gaisrucku podděkankou ústavu. Zemřela  
3. června 1861 ve stáří 78 let. Její náhrobek (K1-2-214) se zachoval. (Foto a mapa č.16).

důležitou roli v životě kapitulárek Ústavu šlechtičen hráli jejich zpovědník a jejich správce:
mikuláš tomek (1791–1871), zpovědník kapitulárek, církevní spisovatel
Mikuláš Tomek studoval teologii, kněžské svěcení získal v roce 1815. V roce 1828 se stal kanov-

níkem u sv. Víta, a v roce 1863 byl jmenován kapitulním proboštem. Za svou obecně prospěšnou 
činnost byl v roce 1865 vyznamenán Řádem železné koruny. Redigoval po dva roky Časopis kato-
lického duchovenstva. Zemřel 11. 7. 1871. Byl původně pochován v hrobě K1-9-42, jeho ostatky 
byly později převezeny na Olšanský hřbitov (hřbitov I., oddíl 9, hrob č. 42). 

31. Jitschinsky, Ferdinand: Kurze Darstellung der Gründung und des Bestandes des k. k. theresianischen adeligen  
 Damenstiftes am Prager Schlosse, ... bis auf die gegenwärtige Zeit, nebst den wichtigsten geschichtlichen Momenten:  
 zu dessen hundert-jähriger Gründungsjubelfeier im Jahre 1855, Druck der k. k. Hochbuchdruckerei G. Haase, 1855.
32. Anton Glückselig, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Band 14 (1865), od str. 307.
33. Zouhar, Jakub: August Anton Legis-Glückselig (1806–1867), Das Porträt eines vergessenen deutschsprachigen Prager 
 Verfassers, Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2012.
34. Almanach Libussa vycházel v letech 1842–1860.
35. Legis-Glückselig, Thormund: Aktenmässige Darstellung des königlichen böhmischen Erbhuldigungs-, Belehnungs - und 
 Krönungs-Ceremoniels; bei Gelegenheit der Krönungsfeier Ihrer Allerhöchsten Majestäten Ferdinand und Maria Anna  
 Mit einer Abbildung der königlichen böhmischen Reichskleinodien, ferner der Krönungskirche,  
 des St. Wenzelsschwertes und der gewöhnlichen  böhmischen Coronationsmünzen. Prag, Leitmeritz und Teplitz,  
 Carl Wilhelm Medau, 1836.

Publikace o korunovačním ceremoniálu, Legis 
Glückselig, 1836, Praha.
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dem Monument des Hanikirš40 werde (von welchem er ja der eigentliche Gründer war), nur mit dem 
Unterschiede: daß er (Pessina) in‘ der Tracht eines Canonicus kniend den hl. Johannes bittet, der vor 
ihm steht und mit der rechten Hand nach Oben weist, um zu zeigen, daß nur Gott allein seine Bitte 
erhören könne. Das Monument ist auf seinem Grabe in Koschiř, in der Nähe der Kirche aufgestellt“.41

i.5.4. Vysocí katoličtí duchovní jako účastníci korunovace, jejich hroby na mh

Jeroným svob. pán zeidler (1790–1870), římskokatolický duchovní a politik, opat premon-
strátského kláštera v Praze na Strahově, generální opat premonstrátského řádu a několikanásobný 
rektor Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze

Do řádu vstoupil v roce 1809, řeholní sliby složil v roce 1812, kněžské svěcení přijal v roce 1813. 
Po smrti strahovského opata benedikta pfeiffera (1783–1834) byl zvolen na jeho místo a svůj úřad 
pak vykonával od 7. 10. 1834 až do smrti. Od roku 1824 byl řádným profesorem na Karlo-Fer-
dinandově univerzitě, v roce 1830 se stal děkanem teologické fakulty a v letech 1844, 1846, 1848  
a 1856 zastával funkci univerzitního rektora. V roce 1859 se stal precesem všech premonstrát-
ských klášterů v rakouské monarchii a 17. 3. 1869 byl zvolen generálním opatem celého premon-
strátského řádu. Z tohoto titulu se zúčastnil 1. vatikánského koncilu (1869–1870) v Římě, kde pak 
v roce 1870 zemřel. Císař František Josef I. mu udělil Komturský kříž řádu Františka Josefa a v roce 
1863 Řád Železné koruny II. třídy, se kterým souvisel titul svobodného pána. 

U příležitosti Ferdinandovy korunovace v roce 1836 nechal Zeidler ve svém klášteře provést vý-
znamné opravy. Zřídil strahovskou obrazárnu, jejímž nejvýznamnějším obrazem byla růžencová 
slavnost albrechta dürera (1471–1528). Obraz nechal restaurovat a zachránil tak větší část malby. 
Korunovačních slavností se zúčastnil nejen jako zástupce duchovního stavu, ale také jako králův 
almužník. V klášterní knihovně korunovaci dodnes připomíná soubor drobných dokumentů - tzv. 
zeidlerův konvolut.42 Svědectví o Zeidlerově účasti na korunovaci podává mj. ocelorytina „Čes-
ké, moravské a slezské stavy holdují Ferdinandu V.“ od Viléma kandlera (1816–1836). Zeidlerovy 
tělesné pozůstatky byly převezeny z Říma do Prahy a pohřbeny 18. března 1870 do  jím zřízené 
(1862) premonstrátské hrobky (K2-5-sine). Hrobku patrně navrhl Robert Platzer (1831–1868). 
(Foto a mapa č. 20).

František Vilém tippmann (1786–1857) světící biskup pražský, titulární biskup v Satale v Ar-
ménii,43 rektor pražské univerzity

Narodil se v Jáchymově a po kněžském svěcení v roce 1809 byl jmenován farářem v Loučné 
pod Klínovcem. Působil přes 10 let jako farář v Božím Daru, kde pak v roce 1840 založil městský 
chudobinec. Po získání doktorátu z teologie (1824) byl jmenován kanovníkem svatovítské kapituly 
v Praze. Byl děkanem teologické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity a v roce 1830 byl zvolen je-
jím rektorem. Vykonával také funkci generálního vikáře pražské arcidiecéze a kapitulárního vikáře. 

niálu a korunovační klenoty, obsahuje výčet nejvyšších zemských úředníků a nositelů dědičných 
úřadů Království českého a zmiňuje se i o pasování svatováclavských rytířů. Tento korunovační 
spis měl vyjít i v reprezentační podobě s ilustracemi vídeňského dvorního malíře eduarda Gurka  
(1801–1841), náklady se však českým stavům zdály příliš vysoké. Zbytky Gurkovy obrazové do-
kumentace se dnes nalézají v Národním muzeu. legis-Glückselig zemřel v Praze dne 28. 1. 1867. 
Jeho hrobové místo na MH (K1-3-265) zřejmě nebylo zaplaceno na delší období, a proto tam byla 
již v roce 1872 (po pouhých 5 letech!) pohřbena další osoba. Hrob se do nynější doby nedochoval.

Václav michal pešina rytíř z Čechorodu (1782–1859) buditel, kanovník svatovítské kapituly, 
církevní spisovatel, průkopník myšlenky dostavby chrámu sv. Víta v Praze

Po  studiu na  gymnáziu a  studiu boho-
sloví v  rodném Hradci Králové byl činný 
jako kaplan v  Polné a  farář v  Krucemburku 
a  v  Blučině na  Moravě. Do  doby činnosti 
na Moravě spadá jeho pověstný sen o dostav-
bě katedrály.36 Příznivé podmínky pro usku-
tečnění tohoto snu nastaly po jeho jmenování 
svatovítským kanovníkem v roce 1832. Tehdy 
požádal císaře Františka I. o povolení založit 
spolek pro dostavbu katedrály. Zřízení „Jed-
noty“ však povolil teprve císař Ferdinand I. 
Výbor pro vypracování její ústavy byl zvolen 
v listopadu 1844, ustavující valná hromada se 
však sešla až 22. 5. 1859, několik dnů po Pe-
šinově smrti. Pešinovy aktivity byly rozsáhlé. 
Po založení dědictví sv. Jana nepomuckého 
antonínem hanikýřem (1753–1833) v roce 

1829 se stal členem a později ředitelem tohoto spolku. S „dědictvím“ souvisí i vydání Pešinova 
spisu o pražské korunovaci.37 Hlavní rozdíl mezi jeho a Legis-Glückseligovou publikací spočíval 
v tom, že Pešina psal česky a jeho dílo bylo určeno široké české veřejnosti. 

Při popisu jednotlivých částí korunovace klade hlavní důraz na  církevní rituály (uvádí sled 
a přesný text modliteb). Přílohou jeho spisu je posloupnost všech mocnářů země české a rytina in-
signií Království českého. Pražské korunovaci se věnoval ještě v dalším díle jako redaktor příspěvků 
vybraných duchovních.38 Sám se korunovace zúčastnil z titulu kanovníka svatovítské kapituly.

V  roce 1854 ho císař František Josef I. vyznamenal řádem Železné koruny III. třídy a  po-
výšil do  rytířského stavu. Pešinův predikát měl připomínat tomáše pešinu z  Čechorodu  
(1629–1680), na jehož snahy o dokončení pražské katedrály Václav michal pešina navázal. Ze-
mřel na mrtvici 7. května 1879 ve věku 77 let. Jeho hrobka blízko kostela (K1-6-1) je dílem sochaře 
emanuela maxe z roku 1863.39 (Foto a mapa č. 8). Tento Pešinův přítel o vzniku náhrobku napsal: 
„Er hatte es noch im Leben angesprochen und schriftlich hinterlassen, daß die Gruppe ähnlich wie bei 

36. Ruth, František: Kronika královské Prahy a obcí sousedních, nákladem Pavla Körbra v Praze, 1903, sv. I., str. 303.
37. Pešina, Michal Václav: Zpráwy o Korunowánj wéwodů a králů českých; s cjrkewnjm obřadem Korunowánj Gejich  
 Cjsařských Majestátů Ferdinanda I. za krále Českého, a Marie Anny Karoliny Piy za králownu Českau, Praha, 1836.
38. Hlasy duchowenstwa k gegich cjs. král majestátům, Ferdinandowi a Marii Anně přj slawnosti korunowánj. v Praze dne  
 1836 7. a 12. zářj obětuge W. M. Pešina.
39. Vlha, Ondřej: Náhrobek Václava Pešiny z Čechorodu na Malostranském hřbitově v Praze, Bakalářská práce, Filozofická  
 fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 2010.

40. Emanuel Max byl rovněž autorem náhrobku Antonína Hanikýře, zakladatele Dědictví svatojánského, který se nachází  
 v Táboře na zrušeném hřbitově pod Kotnovem. 
41. Max, Emanuel: Zweiundachtzig Lebensjahre, Prag 1893. Překlad: „Ještě za svého života mluvil o tom (a zanechal také  
 písemné vyjádření), že by se skupina měla podobat Hanikýřově pomníku (jehož byl skutečním zakladatelem), pouze  
 s tím rozdílem, že by on (Pešina) měl být zobrazen v oděvu kanovníka, který vkleče prosí sv. Jana. Ten stojí před ním  
 a pravou rukou ukazuje vzhůru, aby ukázal, že jeho prosbu může vyslyšet pouze Bůh sám. Tento pomník je postaven  
 na jeho hrobě v Košířích, v blízkosti kostela.“
42. Sojka, Jaroslav a kol.: Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby, SPH, katalog výstavy na Pražském hradě, 2012.
43. Titulární biskup (episcopus titularis) je biskupem katolické či pravoslavné církve, který nespravuje skutečnou  
 diecézi, ač byl řádně vysvěcen na biskupa.

Publikace o korunování, Václav Michal Pešina z Čechorodu, 
Praha, 1836.
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učitel kreslení ve  vlašském sirotčinci v  Praze. Po  schválení mimořádného příspěvku na  rekon-
strukci hradu Karlštejna ve výši cca 7.000 zl. u příležitosti pražské korunovace byl pověřen (údajně 
na přání samotného císaře) restaurováním souboru 128 deskových obrazů z kaple sv. kříže.47 
Malíř zemřel 16. 10. 1846 na Malé Straně ve věku 57 let a byl pravděpodobně pohřben na MH.

Josef Vojtěch hellich (1807–1880), historický malíř, portrétista, archeolog 
Narodil se v Cholticích v rodině učitele Jana Václava Hellicha. Po ukončení studia na piaristic-

kém gymnáziu pracoval v malířské dílně Josefa matěje navrátila (1798–1865) a studoval od roku 
1825 na pražské malířské akademii. Tu absolvoval se zlatou medailí a po Berglerově smrti mu 
Společnost vlastenských přátel umění nabídla místo prozatímního ředitele. On však tuto nabídku 
kvůli stipendijnímu pobytu v Itálii nepřijal. V Itálii se setkal s Františkem palackým (1798–1876), 
který ho přemluvil ke studiu archeologie. Společně navštívili např. Pompeje a Neapol. 

Ředitelem Akademie výtvarných umění se mezitím stal mnichovský malíř christian ruben 
(1805–1875) a Hellich proto přijal místo kustoda archeologických sbírek Muzea, které mu nabídl 
Palacký. Ve spolupráci s archeologem Janem erazimem Vocelem (1803–1871) pak provedl první 
systematický průzkum českých památek. Věnoval se však přitom stále malířství a pro vídeňského 
vydavatele J. Raucha zpracoval historické obrazy z českých dějin (Die Ankunft des Cech, Die Wahl 
des Krok, Libussa’s Gericht aj.). V roce 1848 se vrátil do Prahy a zúčastnil se revolučních událostí. 
V dalším období maloval hlavně kostelní obrazy na objednávky šlechtických rodů (Schliků, Ko-
lowratů, Lobkowiczů, Lažanských či velkovévody Leopolda Toskánského). V roce 1851 namaloval 
podobiznu císaře Ferdinanda pro aulu Karolina. Císaři se Hellichovy obrazy s náboženskou téma-
tikou líbily a některé z nich si koupil. Reminiscencí na pražskou korunovaci Ferdinanda Dobroti-
vého je Hellichova litografie v roku 1846, nazvaná Čeští králové. Ferdinand zde stojí v první řadě 
vpravo a je zobrazen v korunovačním rouchu. 

Malíř zemřel 22. 1. 1880 na tyfus ve věku 73 let. Na MH byl pochován do hrobu K1-6-114 
spolu se svou manželkou Annou Helenou roz. Zelnickou († 1. 5. 1867) a dcerou Marií, provdanou 
Wufkovou († 1883). Z původního hrobu se zachoval podstavec a zlomky kříže. (Foto a mapa č. 4). 

i.5.7. pražská korunovace a klarův slepecký ústav

alois klar (1763–1833), zakladatel ústavu slepců, klasický filolog, kulturní činitel a mecenáš
Narodil se v Úštěku u Litoměřic. Po doktorské promoci na pražské univerzitě studoval v letech 

1783–1786 teologii v pražském generálním semináři, ze zdravotních důvodů se však musel du-
chovního stavu vzdát. Učil pak 16 let na gymnáziu v Litoměřicích. V roce 1806 był jmenován pro-
fesorem řecké filologie a klasické literatury na Karlo-Ferdinandově univerzitě. V roce 1807 se stal 
spoluzakladatelem Pražského soukromého ústavu pro výchovu slepců (Prager-Privat-Blindenerzie- 
hungsinstitut) a od roku 1821 se zanášel myšlenkou založit zaopatřovací ústav pro dospělé slepce 
(Versorgungs-und Beschäftigungsanstalt für erwachsene Blinde in Böhmen). Našel pro něj i vhodnou 
budovu, bývalý Hrzánský palác na  Malé Straně, a  podařilo se mu získat pozemek pro zamýšle-
nou zahradu před Hradem u  Daliborky. Založil také uměleckou nadaci, která měla nadaným 
umělcům umožnit stipendijní pobyt v římě. Nadace podpořila např. sochaře emanuela maxe 
(1810–1901), Julia melzera (1823–1853) a Václava levého (1820–1870), či malíře Viléma kan-

3. března 1833 byl vysvěcen za světícího biskupa pražského. V roce 1835 byl jmenován děkanem 
kapituly ve Staré Boleslavi, kde pak 29. srpna 1836 požehnal budoucímu králi Ferdinandovi V. při 
jeho poslední zastávce před Prahou. Pražské korunovace se zúčastnil z titulu své funkce světícího 
biskupa pražského. Zemřel 20. 6. 1857 ve věku 77 let. Jeho náhrobek, alegorické ztvárnění Víry, je 
nejspíše dílem roberta platzera. Původně se nacházel u severní zdi MH (K1-9-127), v roce 1951 
byl přemístěn. Nyní se nachází u hlavní cesty poblíž kostela (K1-6). (Foto a mapa č. 7).

i.5.5. náhrobky šlechticů, kteří se zúčastnili korunovace z titulu své funkce 

karel svob. pán z margeliku (1780–1867), zemský podkomoří 
Zakladatelem rodu byl rytíř Johann Wenzel Margelik, šlechtic de Lauro,44 kterého Josef II. 

za  zásluhy při prosazování svých reforem povýšil do  stavu rakouských svobodných pánů. Karel 
z Margeliku byl dvorním radou, viceprezidentem gubernia ve východní Haliči a později v Praze, 
kde působil jako guberniální rada. Pražské korunovace se zúčastnil z titulu zemského podkomoří-
ho. Jeho syn karel (1812–1883), poslední svého rodu, měl literární ambice, publikoval v Klarově 
almanachu Libussa a překládal z češtiny do němčiny. karel margelik st. zemřel 24. února 1867  
v 87 letech. Náhrobek rodiny Margeliků (hrobové místo K1-11-21, signatura Platzer), se zachoval 
(Foto a mapa č. 17). Je na něm alianční erb rodu Margeliků a Ottů z Ottlilienfeldu, z něhož pochá-
zela Karlova manželka Anna († 17. 12. 1846). 

adam Voříkovský z kundratic (1792–1863), dědičný korouhevník za rytířský stav
Rod Voříkovských pocházel z Voříkova u Sedlčan. Od poloviny 16. století byli měšťany Staré-

ho Města. Václav Voříkovský obdržel po roce 1604 predikát z Kundratic a erb. V roce 1628 se stal 
konšelem na Starém Městě, kde zastával v letech 1635–1637 úřad královského rychtáře. Předkem 
dodnes žijících členů rodu byl Danielův syn Václav Bohuslav († 1691), magistr filozofie, doktor 
práv a  zemský advokát. Adam Voříkovský z  Kundratic, krajský komisař a  dědičný zemský ko-
rouhevník za rytířský stav, se korunovace zúčastnil z titulu svého úřadu.45 Rodina Voříkovských 
měla na MH společný hrob se spřízněnou rodinou Čermáků. Náhrobek se dochoval, ale bez pů-
vodního nápisu, na desce je pouze nápis „Hrobka rodiny Cermakovy“. Na zadní stranu náhrobku 
byla dodatečně vsazena deska se jmény dvou příslušníků rodiny Voříkovských (Františky † 1857  
a alfréda † 1868). Na dnešním místě u kostela (K1-8, foto a mapa č. 9) se náhrobek nacházel 
patrně již před II. světovou válkou. 

i.5.6. Umělci a jejich díla související s pražskou korunovací na mh

Václav ignác markovský (1789–1846), malíř historických a chrámových obrazů
Byl žákem ludvíka kohla (1746–1821) a navštěvoval pražskou akademii umění za vedení 

Josefa berglera (1753–1829). Spolupracoval na grafickém cyklu Dějiny české v obrazích kameno-
pisně vyvedených, vydávaném od roku 1820 malířem antonínem machkem (1775–1844). Jako 
jeden z prvních uvedl na českou uměleckou scénu husitská témata. Jeho jméno je spojováno s po-
čátky litografie46 v Čechách. Specializoval se na sakrální motivy. Ve třicátých letech působil jako 

47. Hojda Zdeněk, Společnost vlasteneckých přátel umění a počátky památkové péče v Čechách, in: Uměnovědné  
 studie II, Ústav teorie a dějin umění ČSAV Praha 1981, str. 216.

44. de Lauro, nobilis (šlechtic od vavřínu) byl predikát premianta mezi chovanci Svatováclavského semináře v Praze. Bylo 
 s ním spojeno nabytí osobního šlechtictví. 
45. Katalog str. 122: Identifikované osobnosti na obraze Leopolda Buchnera Korunovace Ferdinanda I. (V.) 1836.
46. Litografii (kamenotisk), nejstarší planografickou techniku objevil v roce 1796 pražský rodák Alois Senefelder  
 (1771-1834).
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i.5.8. pražská korunovace a korunovační mše

Václav Jan tomášek (1774–1850), hudební skladatel a  pedagog, významný kulturní činitel 
předbřeznové Prahy

Narodil se ve Skutči, v letech 1788–1790 byl činný jako vokalista u minoritů v Jihlavě. Po ma-
turitě na  Malostranském gymnáziu v  Praze studoval práva na  Karlo-Ferdinandově univerzitě 
a pokračoval jako autodidakt ve studiu hudby. Rozhodující vliv na něj měla návštěva Mozartova 
Dona Giovanniho. Vystupoval jako klavírista a skladatel v salónech a na soukromých akademiích 
a  intenzivně se účastnil pražského hudebního života (vděčíme mu za zprávy o koncertech Lud-
wiga van Beethovena v  roce 1798). K  velkému obratu v  jeho životě došlo v  roce 1805. Úspěch 

jeho „Lenory“ (op.12, na  slova G. A. Bürgera) mu přinesl nabídku 
hraběte Georga Franze augusta buquoye, aby vstoupil do  jeho 
služeb. Renta vyplácená hrab. Buquoyem mu umožnila se plně vě-
novat hudbě. Zhudebnil pak celkem 41 Goethových básní, básník 
mu vyjádřil svou spokojenost při osobním setkání v  Chebu v  roce 
1822. Rok 1823 a pobyt v Mariánských Lázních byl pro oba význam-
ný – Goethe se loučí se svou láskou Ulrikou von levetzow, Tomášek 
naopak prohlubuje vztah ke své žačce Vilemíně ebertové. Po svatbě  
(24. 2. 1824 u  sv. Tomáše) se odstěhovali do  „Klarovského domu“ 
v Tomášské ulici čp.15 na Malé Straně. Skladatel si tam zřídil soukro-
mou hudební školu, úspěšně konkurující hudebnímu ústavu Josefa 
Prokše i  pražské konzervatoři. Provozoval také kulturní salón, kde 
se scházeli představitelé pražské inteligence, jako např. Václav han-
ka, František palacký, jeho příští švagr leopold eugen měchura či 
alois klar. Tomášek měl jako pražská hudební autorita přezdívku 
„hudební dalajláma“. Jeho pražský byt navštívila např. clara schu-
mann (1837), mladý richard Wagner (1832) či hector berlioz 
(1846). Období pražské korunovace znamenalo tragickou změnu 

v jeho životě – během korunovačních slavností (1. 9. 1836) totiž zemřela v 39 letech jeho manželka 
Vilemína. Místo jejího pohřbu na MH není známo. Tomášek se poté stáhl ze společenského života, 
zůstal však navzdory onemocnění dnou pedagogicky činný až do smrti. Vychoval okolo 125 žáků, 
většinou později velmi úspěšných klavíristů a skladatelů. Složil 175 skladeb (klavírní díla), písně 
na české a německé texty, sbory, komorní, duchovní a orchestrální kompozice a jednu operu. To-
máškovým životem a dílem se zabývá v Muzeu české hudby dlouhodobě Markéta Kabelková.49 To-
máškova Missa solemnis (op. 81) byla určena pro korunovaci Ferdinanda V. Tato Korunovační mše, 
vydaná pražským nakladatelem Johannem Hoffmannem v roce 1836 (No. 621), zazněla v současné 
době např. 10. 9. 2016 v chrámu sv. Víta u příležitosti 180. výročí poslední pražské korunovace 
(v podání Rychnovského chrámového sboru) či 15. 3. 2019 ve svatoštěpánském dómu ve Vídni 
u příležitosti svátku patrona Vídně, moravského rodáka sv. Klementa Marii Hofbauera (ve stejném 
provedení). Výtisk Korunovační mše ze sbírek Národního muzea – Českého muzea hudby (sign. III 
F 93) byl prezentován na výstavě o císaři a králi Ferdinandovi V. na Pražském hradě v roce 2012.50 

dlera (1816–1896). Pražský magistrát Klarovi udělil čestné ob-
čanství královského hlavního města Prahy. alois klar zemřel 
25. 3. 1833 před plánovaným odchodem do penze.

pavel alois klar (1801–1860), ředitel Ústavu slepců, me-
cenáš, německy píšící spisovatel a vydavatel

Syn aloise klara pokračoval v  záslužném díle svého 
otce a  jako mecenáš slepců, umělců, vědců a  chudých stu-
dentů ho ještě předčil. Po ukončení studia práv (1823) půso-
bil jako právník v Plzni a v Praze. V roce 1838 byl jmenován 
krajským komisařem, v  roce 1846 však musel pro nemoc 
odejít do  penze. Slepecký ústav přivedl k  rozkvětu – ústav 
měl v  roce 1857, tj. 25 let po  svém vzniku, již 56 chovanců 
a  kapitál 93.686 zl. K  tomuto výročí nechal zřídit sochu sv. 
Václava na  Karlově mostě (dílo Josefa kamila böhma dle 
návrhu Josefa Führicha). pavel alois se podle přání své-
ho otce zasloužil také o  uvedení řádu Milosrdných sester 
do  Čech. V  letech 1842–1860 vydával německý almanach 

Libussa, ve kterém mj. vycházel životopis skladatele Václava Jana tomáška (1774–1850), se kte-
rým rodinu Klarových pojilo dlouholeté přátelství. Na konci Klarova života mu papež Pius IX. pro-
půjčil papežský Řád sv. Řehoře Velikého. Se svou manželkou, rozenou hrab. Wratislavovou z Mit-
rovic, měl tři syny. Ředitelem ústavu se stal později nejmladší syn rudolf (1845–1898), povýšený 
v roce 1894 císařem Františkem Josefem I. do rytířského stavu. 

Rodina Klarů sehrála roli při doprovodných akcích pražské korunovace. V  roce 1836 měla 
stavbou ústavní kaple dle návrhu architekta Josefa krannera (1801–1871) začít výstavba nové-
ho ústavu. Základní kámen kaple sv. rafaela byl na  Klarovu 
prosbu položen u  příležitosti pražské korunovace dne 18. září 
1836. Císaře přitom zastoupil jeho bratr arcivévoda František 
karel v  doprovodu pražského arcibiskupa skarbek-ankwicze 
a nejvyššího purkrabího karla hraběte chotka. Do základního 
kamene byly vloženy stříbrné a  bronzové korunovační mince. 
Císařovna na  Klarův ústav nezapomněla ani při rozdělování 
korunovačního daru od  českých stavů. Kaple byla dokončena 
v roce 1844, kdy z Říma dorazila mramorová socha archandě-
la Rafaela od emanuela maxe. Od stejného autora byly i bysty 
Aloise Klara, jeho manželky Roziny, syna Pavla Aloise a  Ka-
roliny Marie Klarových, umístěné v  nikách po  stranách kap-
le. Na  MH byl pochován alois klar, jeho děti (Jakub Arnošt, 
† 1822, a Marie Kateřina, † 1829) i jeho manželka rozina, spo-
luzakladatelka ústavu († 24. 1. 1847), stejně jako jejich syn pavel 
alois († 5. listopadu 1860). Hrob Klarů K1-10-142 se nacházel 
při zdi u Plzeňské ulice. Náhrobek byl později přenesen do za-
hrady prof. A. Klara pod Daliborkou a před několika lety byl re-
staurován. Ostatní členové rodu jsou pohřbeni na Břevnovském 
hřbitově.48 

Alois Klar, filolog a filantrop  
(1763-1833), autor C.C. Vogel von Vo-
gelstein (1831), https://cs.wikipedia.org/
wiki/Alois_Klar#/media/Soubor: 
Alois_Klar_1831.jpg

Kaple Sv. Rafaela, Klarův ústav slepců, 
Malá Strana, Architektura v českém 
národním dědictví, Státní nakladatel-
ství literatury a umění, Praha, 1961, 
obr. 6391. 

49. Kabelková, Markéta: Václav Jan Tomášek (1774–1850) – Život a dílo, disertační práce, Univerzita Karlova,  
 Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, Praha, 2012. 
50. Kabelková, Markéta: Korunovační mše 1836, In: Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby, Sojka, Jaroslav a kol.,  
 katalog výstavy, Pražský hrad 2012.48. Dle sdělení PhDr. Petra Kroupy, ředitele Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, ze dne 13. 2. 2018.

Václav Jan Tomášek, Antonín 
Machek, olej na plátně, po roce 
1816, https://cs.wikipedia.org/
wiki/Václav_Jan_Křtitel_Tomášek
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dosud zahalen tajemstvím a opředen legendami. Jako její iniciátoři jsou nejčastěji uváděni nejen 
arcivévodkyně Žofie Frederika a  Felix schwarzenberg, ale i  císařovna marie anna.53 Někteří 
historici tvrdí, že abdikace byla domluvena předem. Proti tomu však stojí svědectví současníků, 
kteří byli císařovou abdikací překvapení: ve Wiener Zeitung ze 3. prosince 1848 byla řeč o „zcela 
neočekávané abdikaci“. Rakousko-český politik Josef alexander helfert (1820–1910) k tomu po-
znamenal: „Překvapení a obavy vzbuzené závažností tohoto okamžiku, bolest a nepopsatelná lítost 
nad ztrátou milovaného knížete, hluboké soucítění s monarchou, tak těžce zkoušeným, který se nyní 
uchyluje do klidu soukromého života, to byly pocity, které přepadly v prvních chvílích nepřipravené-
ho příjemce této zprávy“.54 

K Ferdinandově abdikaci došlo 2. prosince 1848 v arcibiskupském paláci v Olomouci. Před 
převzetím moci novým císařem se ještě vzdal svých nároků na trůn jeho otec, Ferdinandův bratr 
František Karel. Šéf císařského protokolu alexander von hübner to popisuje následujícími slovy: 
„Přesně v osm hodin se otevřely dveře Trůnního sálu, aby vpustily arcivévody, arcivévodkyně, mini-
stry, polního maršála Jelačiče55 a hraběte Grünneho.56 [….] Poté, co se za námi dveře opět zavřely, 
objevila se Veličenstva, jakož i arcivévoda František Karel s manželkou, arcivévodkyní Žofií, a arci-
vévoda František Josef. Jejich Veličenstva usedla do křesel před trůnem. V sále panovalo slavnostní ti-
cho. Císař Ferdinand přečetl s viditelným pohnutím prohlášení, ve kterém několika málo slovy sdělil, 
že ho závažné důvody pohnuly, poté, co jeho milovaný 
bratr rezignoval na  své následnictví, aby se vzdal cí-
sařské koruny ve prospěch svého synovce. Kníže Felix 
Schwarzenberg, jinak vždy chladný a  nezúčastněný, 
byl dnes bledší než obvykle a zdál se být hluboce po-
hnut, když předčítal hlasitým, ale rozechvělým hla-
sem akta o dosažení plnoletosti arcivévody, rezignační 
akt jeho otce, a nakonec prohlášení císaře o vzdání se 
koruny. Poté, co  Jeho Veličenstvo a  arcivévoda Fran-
tišek Karel tyto dokumenty podepsali, přiblížil se 
mladý císař, poklekl před svým strýcem na  jedno ko-
leno a přijal jeho požehnání. ´Bůh Ti požehnej´ pravil  
Ferdinand I. ´buď hodný, rádo se stalo.´“ Žofie Fre-
derika dosáhla svého cíle a stála již od začátku za zá-
važnými rozhodnutími mladého císaře jako „tajná 
císařovna“. V  raných letech vlády Františka Josefa 
koloval žert, podle kterého proklamace „Wir, Franz Joseph/My, František Josef “ zněla ve skuteč-
nosti jen „Wir“ a byla zkratkou tří jmen „Windischgrätz, Jellačić, Radecký“ – tří vojevůdců, kteří 
se nejvíce podíleli na potlačení revoluce v roce 1848. Tuto situaci ukazuje soudobý obraz arcivé-
vodkyně Žofie, vedoucí syna k trůnu, vedle kterého stojí naši tři protagonisté. Konzervativní síly 
mohly být spokojeny – kroměřížský sněm byl v únoru 1849 rozpuštěn a návrh nové ústavy byl  
4. března 1849 nahrazen tzv. oktrojovanou ústavou, vydanou novým císařem bez účasti zvole-
ného parlamentu. 

Václav Jan tomášek zemřel dne 3. dubna 1850. Jeho náhrobek (K1-4-268) je vrcholným dílem 
sochařské dílny rodiny Platzerů. Vyjadřuje plně klasické ideály, které Tomášek vyznával (lyra je 
symbolem hudby, věnec symbolem její nesmrtelnosti), doplněné nápisem Wahrheit allein ist das 
Diadem der Kunst/Jenom pravda je diadémem umění. (Foto a mapa č. 26).

ii. pražský dvůr císaře Ferdinanda
ii.1. Ferdinandova olomoucká abdikace 

Během revolučního roku 1848 bylo stále více zřejmé, že Ferdinand krizovou situaci nezvládne. 
Zůstává ovšem otázkou, kdo z jeho okolí by ji byl zvládl – za jediného muže u dvora tenkrát platila 
energická arcivévodkyně Žofie Frederika (1805–1872), manželka Ferdinandova bratra Františ-
ka karla. Sám všemocný metternich musel 13. března 1848 odstoupit a uprchnout do Anglie. 
Ferdinand se nepochybně  snažil situaci uklidnit a učinil některé ústupky. Přislíbil zrušení cen-
sury, ke kterému pak došlo 15. března 1848, a státní ústavu. Ministrem vnitra a později i předse-
dou vlády jmenoval liberálního Františka z pillersdorfu (1776–1863),51 pillersdorfova ústava  

z  25. dubna však nakonec nevyhověla ani radikálům, ani 
dvoru. Došlo k  nové revoluční vlně a  zklamaný Pillersdorf  
8. července odstoupil. V rámci novely jeho ústavy byl v čer-
venci 1848 svolán říšský sněm. Na něm mělo 383 zvolených 
poslanců vypracovat nový návrh ústavy. V říjnu 1848 dosáhly 
revoluční bouře ve  Vídni svého 
vrcholu (6. října byl lynčován mi-
nistr války, hrabě baillet de la-
tour).52 Císař proto 7. října opustil 
Vídeň a jeho provizorní rezidencí 
se stal arcibiskupský palác v Olo-
mouci. Na Moravu bylo přeloženo 
i místo konání sněmu, který se pak 
od 22. října nazýval kroměřížský 
sněm. Revoluce ve Vídni byla po-
tlačena, ale rodinná rada dospěla 
k názoru, že si situace žádá silnou 
ruku. Na  její popud byl 21. listo-
padu 1848 jmenován předsedou 

vlády konzervativní kníže Felix schwarzenberg (1800–1852). Ten se 
svým bratrem Bedřichem, pražským arcibiskupem, inspiroval českého novináře karla havlíčka 
borovského ke známému epigramu Píseň Čechů: „Zle, matičko, zle! Švarcenberci zde: jeden drží 
karabáč, druhý říká »Otčenáš«; zle, matičko, zle!“. Ve hře byly nepochybně i zájmy arcivévodkyně  
Žofie Frederiky. Její syn František Josef dosáhl v červenci věku 18 let a ona ho za každou cenu chtěla 
vidět na trůně. Aktivita (nebo spíše pasivita) císaře Ferdinanda byla historiky posuzována různě, 
na popularitě mezi lidem mu však neubrala. Pravý důvod císařovy olomoucké abdikace zůstává 

53. Ségur-Cabanac, Victor, hr.: Kaiser Ferdinand I.(V.) der Gütige in Prag – die Zeit nach dem 13. März 1848, Verlag von  
 Friedr. Irrgang, Brünn 1913, str. 35.
54. Auer, Julián Gregor: Leben und Bedeutung Kaisers Ferdinand I. von Österreich in der Historiographie, Diplomarbeit, 
 Universität Wien, leden 2013, str. 75.
55. Joseph hrabě Jelačić z Bužimi (1801–1859). Chorvatský vojevůdce a státník, vždy loyální k Vídni.
56. Karl Ludwig hrabě Grünne (1808–1884), od 2. 12. 1848 první adjutant císaře Františka Josefa I.

51. Viz kapitola o kapitulárkách Tereziánského ústavu. 
52. Karolina, hraběnka Baillet de Latour, pohřbená na Malostranském hřbitově, byla jeho příbuznou.

„Každá konstituce si žádá pohyb/14. 
března 1848, Metternich na útěku. 
Anton Zampis, Litografie, 1848, 
https://www.zum.de/Faecher/G/BW/
Landeskunde/rhein/geschichte/1848/
wien.htm Portál arcibiskupského paláce  

v Olomouci, autorské foto.

Arcivévodkyně Žofie vede svého syna Františka 
Josefa k trůnu, Leopold Kuperwieser, akvarel, 1848, 
přístup z: https://www.habsburger.net/de/kapitel/
erzherzogin-sophie-der-einzige-mann-am-hof
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také přípravu na  jejich příjezd. „Městský“ trakt Hradu měl 
tři patra: přízemí, kde bydlel hradní inspektor a byly zde ně-
které provozní místnosti, císařské patro (piano nobile), kde 
se kromě císařských apartmánů nacházely i byty některých 
zaměstnanců, arcivévodské, druhé patro s byty zaměstnanců 
a patro komornické (3. poschodí). císařský apartmán zahr-
noval celkem dvacet tři místnosti se dvěma ceremoniálními 
vchody: „císařovým schodištěm“ v Matyášově bráně a „cí-
sařovniným schodištěm“ pod 
balkonem ve třetím nádvoří.

Ferdinand již 27. října 1849 
požádal, aby byl jeho dvůr zcela 
oddělen od dvora vládnoucího 

císaře. V  prosinci předložil své požadavky včetně počtu požadova-
ných služebních míst a platů. Chtěl si podržet zaměstnance, kteří pro 
něj pracovali v okamžiku abdikace a výslovně si přál, aby se jejich po-
stavení nezhoršilo. Otázka financování Ferdinandova dvora byla vy-
řešena 6. září 1850, kdy císař František Josef I. přistoupil na Ferdinan-
dovy požadavky. Prohlásil pražský dvůr za oddělený od vídeňského 
a přiznal císaři Ferdinandovi 500.000 zl. ročně včetně tzv. „jehelného“ 
pro císařovnu (50.000 zl.). Zaměstnanci Ferdinandova dvora se podle 
oběžníku ze 6. října 1850 měli rozhodnout, jestli zůstanou v Praze 
nebo se vrátí do Vídně. Císař Ferdinand však byl u svých zaměstnan-
ců natolik oblíben, že jejich drtivá většina zůstala u něho. V roce 1851 
bylo pražským nejvyšším hofmistrem vydáno nařízení pro dvůr je-
jich Veličenstev císaře Ferdinanda a císařovny marie anny, řešící 
základní organizační otázky.

ii.2.2. správa pražského hradu a její zástupci na mh

rodina rudolphů (rudolphů z Wartburgu) – inspektorů Pražského hradu64 
Prvním inspektorem Pražského hradu byl Johann Georg rudolph, zvaný také Josef  

(1737?–1816).65 Narodil se v Durynsku a do Prahy přišel s knížetem Karlem Egonem z Fürsten-
berka. Po smrti své první ženy se zde podruhé oženil s Terezií Antonií Leglerovou (1754–1816). 
Hradním inspektorem se stal v roce 1775 a zůstal jím až do smrti. Ve funkci ho vystřídal jeho 
syn arnošt rudolph (1783–1860), který se už narodil na Pražském hradě. Arnošt se v roce 1815 
oženil s marií schnellovou z bohaté malostranské obchodnické rodiny. Na Hradě pracoval cel-
kem 54 let, zažil zde pobyt francouzského exkrále Karla X. a jeho dvora (1832–1836), návštěvu 
císaře Františka I. v roce 1833 a v roce 1835 i návštěvu jeho syna a nástupce Ferdinanda I. Velké 
nároky na něj kladly zejména přípravy na pražskou korunovaci Ferdinanda Dobrotivého v roce 
1836. Před ještě náročnější úkol ho však postavil nečekaný příjezd excísaře Ferdinanda v prosinci 
1848. Za své věrné služby se Rudolph dočkal vyznamenání – v roce 1856 byl povýšen do šlech-
tického stavu s predikátem „von Wartburg“, tzn. „strážce hradu“. Do důchodu odešel 16. března 

ii.2. Ferdinandův pražský dvůr 

Jakkoliv byla samotná abdikace překvapivá, neméně překvapivé bylo to, že císař Ferdinand 
ještě v den své abdikace, 2. prosince 1848, odjel vlakem do Prahy.57 

V Pamětech Josefa rudolpha, syna hradního inspektora arnošta rudolpha, se o tom píše: 
„V prosinci, a sice druhého, přišel nečekaně telegram, že za několik hodin přijede do Zámku císař 
Ferdinand a  skutečně v  jedenáct hodin večer přijel s  císařovnou a  celým dvorem. Nikdo nevěděl, 
co má tato nečekaná návštěva znamenat, až bylo nakonec známo, že císař tohoto dne v Olomouci 
abdikoval. To byla největší událost tohoto roku, jejíž následky byly pro mnoho generací nevypočita-
telné“.58 Hradní inspektor Rudolph podnikl ihned příslušná opatření, přesto však mohl excísaře, 
jeho manželku a doprovod ubytovat až ve tři hodiny ráno. Ferdinand nejprve nezamýšlel zůstat 
v Praze, byť k tomu byl z Vídně vysloveně tlačen – viz dopis hraběte Grünneho59 z 24. března 1849. 
Hrabě v něm jménem nového císaře Ferdinanda žádá, aby si zvolil za své sídlo Prahu. Ten by byl 
však zřejmě dal přednost Tyrolsku a Prahu pokládal za provizorium. Rozhodující roli při jeho 
rozhodování však sehrála ta skutečnost, že Ferdinandovi po smrti jeho sestry marie luisy (1791–
1847), vdovy po císaři Napoleonovi, připadla toskánská panství v Čechách.60 Vyřízení pozůsta-
losti se táhlo až do roku 1850. Hrabě Victor ségur cabanac cituje ve své knize61 dopis hraběte 
klemense brandise62 knížeti liechtensteinovi ze dne 4. února 1850. Píše zde: „Jejich Veličenstva 
mne pověřila, abych sdělil Vaší Osvícenosti, že se po pečlivém zvážení všech okolností a zejména toho, 
že nyní Jeho Veličenstvu, mému nejmilostivějšímu pánovi, připadla dřívější toskánská panství v Če-
chách, milostivě rozhodla Prahu a královský hrad na Hradčanech prohlásit za místo svého trvalého 
pobytu. Jejich Veličenstva prosí, abyste toto oznámil Jeho Veličenstvu panujícímu císaři.“

ii.2.1. podoba pražského hradu a budoucí sídlo císaře Ferdinanda63

Jak vypadala Ferdinandova budoucí rezidence v této době? Pokud se v pamětech hradního in-
spektora Rudolpha (1783–1860) hovoří o hradě, myslí se tím tzv. nový palác (na rozdíl od Starého 
paláce s Vladislavským sálem). Jeho „městský trakt“ nad  jižními zahradami dostal svou koneč-
nou podobu za marie terezie při přestavbě podle plánů vídeňského architekta nicolly pacassiho 
(1716–1790). O zámecký okres/burgschlossbezirk (komplex budov a pozemků Pražského hradu 
a  jeho okolí) se staraly dva úřady – dvorský stavební úřad, spadající pod nejvyššího hofmistra 
a  zámecká inspekce, podřízená nejvyššímu komořímu. V  jejím čele stál od  roku 1775 hradní 
inspektor (v době Ferdinandova příchodu do Prahy to byl arnošt rudolph, předtím jeho otec 
Josef). Tomu příslušela povinnost „uvedení do pokojů“, což obnášelo nejen ubytování hostů, ale 

57. Štefan, Jiří: Život na dvoře posledního českého korunovaného krále. Pražský hrad 1850–1875. In: Časopis společnosti  
 přátel starožitností 3/2005, ročník 113, str. 144.
58. Halata, Martin; Lieblová Dagmar: Pozdrav ze Schlossbergu. Paměti Josepha Rudolpha z Wartburgu, syna hradního  
 inspektora, Edice Paměť – Academia, Praha 2013.
59. Viz Ségur-Cabanac, Victor, hr.: Kaiser Ferdinand I.(V.) der Gütige in Prag – die Zeit nach dem 13. März 1848,  
 Verlag von Friedr. Irrgang, Brünn 1913, str. 58. 
60. Toskánské statky v Čechách zahrnovaly celkem 8 panství: Buštěhrad/Buschtiehrad, Zvoleněves/Swolinowes, Tachlovice/ 
 Tachlowitz, Polici/Politz, Ploskovice/Ploschkowitz, Zákupy/Reichstadt, Svádov/Schwaden, Katzow/Kacov, Červené  
 Poříčí/Kronporitschen, a kromě toho i doly na Kladensku.  
61. Ségur-Cabanac, Victor, hr.: Kaiser Ferdinand I.(V.) der Gütige in Prag – die Zeit nach dem 13. März 1848, Verlag von 
 Friedr. Irrgang, Brünn 1913.
62. Hrabě Klemens Brandis (1798–1863) byl nejvyšším hofmistrem císaře Ferdinanda v letech 1848–1851.
63. Halata, Martin; Lieblová Dagmar: Pozdrav ze Schlossbergu. Paměti Josepha Rudolpha z Wartburgu, syna hradního  
 inspektora, Edice Paměť – Academia, Praha 2013.

64. Halata, Martin; Lieblová Dagmar: Pozdrav ze Schlossbergu - Paměti Josepha Rudolpha z Wartburgu, syna hradního  
 inspektora, Edice Paměť – Academia, Praha 2013. 
65. Dtto.

Hlavní schodiště královského 
zámku pražského, Ottovy Čechy 
III. Praha (originální vydání  
z roku 1892), Autoři: Nakladatel  
J. Otto, vede Fr. Ad. Šubert, obra-
zovou část pořádá Karel Liebscher, 
díl II., Hradčany, str. 235.

Situační plán Pražského hradu s bytem císaře 
Ferdinanda a císařovny Marie Anny, podle: 
podle: Ottovy Čechy III. Praha, díl III., 
Hradčany, str. 23.
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ii.2.3.1.1. medailonky zaměstnanců Úřadu nejvyššího hofmistra, pochovaných na mh

Josef ringlhan (1818–1877),70 oficiál úřadu nejvyššího hofmistra71

Pocházel z  úřednické rodiny a  původně pracoval jako úřední písař na  velkostatku Zákupy, 
poté na  Horním úřadě při dolech na  černé uhlí ve  Vrapicích u  Kladna. Od  prosince 1852 byl 
účetním revidentem v účtárně ředitelství statků J. V. císaře Ferdinanda. Dne 19. 4. 1853 byl 
jmenován druhým oficiálem úřadu nejvyššího hofmistra s platem 700 zl. a příbytečným72 150 zl. 
V roce 1855 převzal vedení účtů dvorního hospodářství a plat mu byl zvýšen na 800 zl. Po smrti 
císaře Ferdinanda jako penzista pokračoval ve službě jako vedoucí císařovnina dvorního hospo-
dářství. Ke své penzi 1.800 zl. pak pobíral ještě aktivní příplatek 900 zl. Zemřel 19. 7. 1877 ve stáří 
59 let a byl pochován v hrobě své matky, Františky ringlhanové (1785–1858), u dělicí zdi MH  
(K1-11-62). Kromě nich zde leží i jeho sestra marie († 1884). (Foto a mapa č. 14). Hrob je ve špat-
ném stavu a čeká na opravu. 

Josef knesche (1815–1884), podomek císařovny, později úřední sluha dvorské pokladny73

V císařských službách působil od roku 1850, patřil mezi nižší služebnictvo císařovy a císa-
řovniny vnitřní komory. V roce 1859 byl povýšen na úředního sluhu. Po smrti císaře Ferdinanda 
odešel do výslužby s penzí 650 zl. Pokračoval pak v práci pro císařovnu a byl přidělen pod správu 
císařských statků. Zemřel 6.4. 1884 ve věku 69 let a byl pochován v hrobě K1-2-223. (Foto a mapa 
č. 13). Na náhrobek, signovaný J.m. rada, si nechal hrdě napsat „penzista císaře Ferdinanda“.

ii.2.3.2. nejvyšší hofmistryně císařovny

Nejvyšší hofmistryní císařovny Marie Anny byla lankraběnka terezie Fürstenbergová, roz. 
kněžna ze schwarzenberka (1780–1870). Pobírala plat 6.000 zl. ročně, tedy více než nejvyšší  
hofmistr. Její syn bedřich egon (1813–1892) byl kardinálem a v letech 1853–1892 olomouckým 
arcibiskupem. Po smrti Terezie Fürstenbergové (zemřela v Kroměříži, letním sídle svého syna) již 
místo nebylo obsazeno.

ii.2.3.3. komoří a pobočníci císaře74

Tito vyšší zaměstnanci dvora tvořili šlechtický doprovod císaře. Celkem byla systemizovaná 
dvě místa pro komoří a  dvě pro pobočníky, kterými byli důstojníci přidělení k  císaři. Komoří 
i pobočníci dostávali plat 1.200 zl. a k tomu 500 zl. příbytečného. Byli ve službě vždycky po dvou 
a jejich úkolem bylo doprovázet císaře a čekat na jeho příkazy. 

1860 a  jeho výslužné bylo ještě zvýšeno o  200 zl. Zemřel pár dnů po  svém penzionování dne  
21. 3. 1860. Krátce po  jeho smrti byla tato funkce zrušena a  vznikl nový úřad – hradní hejt-
manství. Náhrobek rodiny Rudolphů, dílo sochaře ignáce michala platzera (1757–1826), se pů-
vodně nacházel ve zrušené části hřbitova (K1-9-103) a na dnešní místo (oddíl 6) byl přemístěn 
později (Foto a mapa č. 5). Ležel tam pravděpodobně hradní inspektor Josef rudolph, zemřelý  
24. 7. 1816 ve věku 79 let a jeho druhá manželka anna roz. leglerová, zemřelá 4. 6. 1816 ve věku 
62 let. Na ni se vztahuje náhrobní nápis, který zní „Der besten Mutter Anna Rudolph k. k. Bur-
ginspectors Ehegattin, sie starb den 4. Juni Anno 1816 im 62 Jahre ihres Alters“. Nápis „Familie 
rudolph von Wartburg“ byl zřejmě na  starší náhrobek umístěn dodatečně (arnošt rudolph 
byl nobilitován až v roce 1857). Dne 27. 10. 1866 byla do rodinného hrobu pochována ještě jeho 
dcera Marie, provdaná Magnerová.

bedřich schober, zámecký hejtman66 (1815?–1869)
Narodil se v Jinonicích u Prahy v roce 1815. Sloužil u zámecké 

správy v  Salcburku, později byl jmenován inspektorem císařského 
dvorního zámku v Budíně.67 Po zřízení hradního hejtmanství v Praze 
roce 1860 byl jmenován hejtmanem. V době rakousko-pruské války 
v roce 1866 dvůr opustil Prahu a Schober se musel postarat o cen-
nosti císařovny Marie Anny, které odeslal do zemské pokladny v Lin-
ci. Mezi nimi byla i  zlatá růže, kterou Marie Anna obdržela jako 
důkaz zvláštní přízně od papeže řehoře XVi. v  roce 1832.68 Tento 
empírový klenot z ryzího zlata dnes tvoří součást Svatovítského po-
kladu. bedřich schober byl za  své zásluhy odměněn propůjčením 
rytířského kříže Řádu Františka Josefa. Zemřel 3. 7. 1869 ve věku 54 
let. Jeho náhrobek, dílo kameníka Franze Podlipského, se nachází 
ve staré části MH (K1-8-143) (Foto a mapa č. 10). Spolu s ním v hro-
bě odpočívá jeho manželka eleonora († 1879 ve věku 66 let).

ii.2.3. organizační složení Ferdinandova pražského císařského dvora
ii.2.3.1. nejvyšší hofmistr a jeho úřad69

Nejvyšším hofmistrem císaře Ferdinanda byl s  platem 5000 zl. ročně jmenován clemens 
hrabě brandis (1798–1863). Hofmistr nesměl opouštět císařovo sídlo, musel císaře doprovázet 
na všech cestách a při všech slavnostech, a také pečovat o císařský majetek, což bylo s ohledem 
na rozsáhlá Ferdinandova panství v Čechách velmi náročné. Po jeho rezignaci ho nahradil Ferdi-
nandův švagr karel renatus bombelles (1785–1856), kterému císař zvýšil z vlastních prostředků 
plat na 8.000 zl. V roce 1855 Ferdinand svůj dvůr reorganizoval a oddělil správu hospodářských 
záležitostí od agendy nejvyššího hofmistra. Dotčený Bombelles rezignoval a posledním nejvyšším 
hofmistrem se stal v roce 1856 lombardský šlechtic paul svob. pán airoldi (1793–1892). Po jeho 
penzionování v roce 1873 již místo nebylo obsazeno. Nejvyšší hofmistr také řídil Úřad nejvyššího 
hofmistra. Jeho zaměstnanci byli sekretář/intendant, kancelista, oficiálové úřadu nejvyššího 
hofmistra, úřední sluha úřadu a úřední sluha v pražské a ve vídeňské pokladně.

70. Aschenbrenner, Martin: Dvůr císaře Ferdinanda Dobrotivého a císařovny Marie Anny v Čechách (1848–1884),  
 Česká Lípa, 2015, str. 158.
71. Dtto.
72. Finanční částka vyplácená těm zaměstnancům, kteří nebyli ubytováni na Hradě.
73. Aschenbrenner, Martin: Dvůr císaře Ferdinanda Dobrotivého a císařovny Marie Anny v Čechách (1848–1884),
 Česká Lípa, 2015, str. 155.
74. Dttto, str. 41-48.

66. Nekrolog v listu Die Zeit ze dne 1. července 1869.
67. Západní část dnešní Budapešti.
68. Novotný, Antonín: Život na Pražském hradě, záběry z několika století, Nakladatelství Bystrov a synové, 2001.
69. Aschenbrenner, Martin: Dvůr císaře Ferdinanda Dobrotivého a císařovny Marie Anny v Čechách (1848–1884), Česká  
 Lípa, 2015, str. 26-124.

Zlatá růže císařovny Marie Anny, 
autorské foto z vernisáže výstavy 
Ferdinand V. Dobrotivý a umění 
jeho doby,Pražský hrad, 2012. 
Autorské foto.
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v evidenci vídeňského dvora. Jako tělesný chirurg byl do Prahy poslán dr. semlitsch. Agenda dvor-
ních lékařů byla rozsáhlá – nárok na ošetření totiž neměl pouze císařský pár, ale také zaměstnanci 
dvora. Při závažnějších onemocněních povolávali externí konzultanty – dr. piťhu a dr. löschne-
ra, ředitele dětské nemocnice u sv. Lazara v Praze, kterého císař posléze jmenoval svým „konzultu-
jícím lékařem“. Druhým císařovým chirurgem byl jmenován dr. ignác taubenthaler. 

ignác taubenthaler78 (1817–1868)
Narodil se na Orlíku, od roku 1850 pracoval jako druhý císařův chirurg pro pražského kardiná-

la arcibiskupa Bedřicha Schwarzenberga a při své službě si dodělával doktorát. Dvorním chirurgem 
císaře Ferdinanda byl jmenován 16. ledna 1854. byl prvním zaměstnancem dvora, kterému byla 
při nástupu smluvně zaručena penze. Po roce 1860 mu byl přidělen byt na Hradě, aby byl císaři 
neustále k dispozici. Místo tělesného lékaře zastával až od roku 1862, v roce 1868 onemocněl a 25. 
12. 1868 zemřel. Penzi, smluvně zaručenou jeho vdově, císař Ferdinand ještě dobrovolně navýšil. 
Alžběta Taubenthalerová na své čtyři děti (Ferdinanda, Kamila, Alžbětu a Hedviku) navíc pobírala 
po 157,50 zl. ročně. Výplata výchovného Taubenthalerova syna Ferdinanda, studujícího na kadetní 
škole, byla dvakrát prodloužena. Hrob K2-2-21 zakoupila vdova Alžběta Taubenthalerová v roce 
1871. Náhrobek, signovaný platzer, byl nedávno opraven a očištěn (Foto a mapa č. 24). 

ii.2.3.7. dvorní kněží a personál dvorních kaplí79

Oba císařští manželé byli velice zbožní a duchovní proto hráli v jejich životě velkou roli. Císař 
i císařovna měli svého zpovědníka (u císaře to byl v letech 1851–1866 p. heřman dichtl, u císa-
řovny od roku 1848 až do své smrti p. alois bragato). Kromě nich sem patřil ještě dvorní kaplan  
p. antonín Jandaurek (1852–1860) a  ředitel dvorních 
kaplí císařovny Marie Anny p. Giovanni battista Gas-
pardis (od  r. 1854). Důležitou roli v  denním životě cí-
sařského páru měla kaple sv. Kříže na  Pražském hradě, 
do které měli přístup ze svých komnat v 1. patře. Její pře-

stavba proběhla v letech 1852–
1856 a  na  pozměněné fasádě 
byly umístěny sochy sv. Petra 
a Pavla od císařova oblíbeného 
sochaře e. maxe. Vnitřní vý-
zdobu provedl Josef navrátil 
a  Vilém kandler, kaple měla 
na přání císařovny teplovzduš-
né vytápění. Císař i císařovna si potrpěli na církevní hudbu. Jejím pro-
vozováním byli pověřováni externisté, např. kapelník chrámu sv. Víta  
Jan nepomuk Škroup (1811–1892), po něm František zdeněk skuher-
ský (1830–1892) a nakonec Jan křtitel knahl (1825–1901), sbormistr 
a skladatel. 

ii.2.3.3.1 medailonky komořích císaře pochovaných na mh

arnošt hrabě z bissingen–nippenburgu75 (1808?–1879)
Pocházel ze staré švábské šlechtické rodiny, jejíž příslušníci žili v Čechách již od 17. století. 

Hans Ulrich z Bissingenu byl v roce 1633 povýšen do stavu svobodných pánů a od roku 1638 držel 
statek Cítoliby u Loun. Bratři Jan Jindřich, rada apelačního soudu, a Karel, rada české komory, byli 
povýšeni do českého hraběcího stavu (1747). V Čechách žili v 19. století příslušníci německé linie, 
rozdělené později na  uherskou a  švábskou. arnošt hrabě z  bissingen-nippenburgu pocházel 
z uherské větve rodu. Od roku 1849 působil jako komoří císaře Ferdinanda. Po císařově smrti byl 
penzionován, po smrti nejvyššího hofmistra císařovny hraběte ladislava pergena (1813–1877) 
však převzal jeho funkci. Zemřel dne 9. 7. 1879 ve věku 71 let. Jeho hrob (K1-11-100) byl zrušen 
roku 1890. 

hugo leopold hrabě huyn76 († 1868)
Tato šlechtická rodina pochází původně z dnešní Belgie či Nizozemí a během 16. století se 

dostala do Francie. Odtud její část odešla do Maďarska, kde získali maďarský i rakouský šlechtický 
titul. Johann Carl hrabě Huyn (1812–1889) byl štábním důstojníkem maršála Radeckého. hugo 
leopold hrabě huyn se narodil v dnešní Bratislavě a ve státní službě byl činný od roku 1836. Dne 
16. 4. 1850 byl jmenován císařovým komořím s platem 1.200 zl. ročně (od roku 1861 pak 1.600 zl. 
ročně a k tomu ještě 500 zl. příbytečného). Zemřel 26. 10. 1868 ve věku 55 let. Již v roce 1862 za-
koupil pro sebe a svou manželku dvě hrobová místa na MH (K1-11-17/18). V roce 1903 byl hrob 
zrušen a ostatky přeneseny na Břevnovský hřbitov. 

ii.2.3.4. dvorní dámy císařovny77

Podobnou roli jako pobočníci a komoří hrály u císařovny dvorní dámy, které měly za úkol ji 
všude doprovázet. První dvě dvorní dámy si císařovna přivezla s sebou z Vídně. Císařovna nebyla 
příliš společenská a žila spíše v skrytu, a proto toho o jejích dvorních dámách není příliš známo. 

ii.2.3.5. soukromí sekretáři císaře a císařovny

Císař i císařovna měli po jednom soukromém sekretáři. Císařovým sekretářem byl v  letech 
1848–1850 František Geringer, později sloužící v úřadu nejvyššího hofmistra. Na místě císařov-
nina sekretáře se vystřídalo více osob, nejdéle ho zastával dr. karel eminger. Jeho hlavním úko-
lem bylo vyřizování četných žádostí o podporu. 

ii.2.3.6. komorní a tělesní lékaři

Dvorní a tělesní lékaři hráli na císařském dvoře důležitou roli. První tělesný lékař dr. Günther 
byl v roce 1849 odvolán do Vídně a na jeho místo nastoupil dr. Gassner s platem 2.000 zl. ročně. 
Ferdinand a Marie Anna využívali služeb tělesného zubního lékaře, dr. Filipa Jarische, vedeného 

75. Mašek, Petr: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Argo, 2008.  
 Díl I – A-M, str. 84.
76. Aschenbrenner, Martin: Dvůr císaře Ferdinanda Dobrotivého a císařovny Marie Anny v Čechách (1848–1884),  
 Česká Lípa, 2015, str. 154.
77. Dtto, str. 54-57; str. 162. 

78. Aschenbrenner, Martin: Dvůr císaře Ferdinanda Dobrotivého a císařovny Marie Anny v Čechách (1848–1884),  
 Česká Lípa, 2015, str. 54-57, str. 162. 
79. Dtto, str. 58-65.

Kaple královská na druhém dvoře zámku Praž-
ského. Ottovy Čechy III. Praha (originální vydání 
z roku 1892), díl II., Hradčany, str. 148.  

Sochař Emanuel Max, foto  
z majetku rodiny Willomitzer, 
Vídeň.
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ii.2.3.8. císařova knihovna a její personál

Důležitou roli hrála pro císaře Ferdinanda také 
jeho knihovna. Jejím knihovníkem byl jmenován  
p. nicolo negrelli (1801–1890), bratr Aloise Negrelli-
ho, stavitele pražského viaduktu. O  přestěhování své 
knihovny do Prahy císař rozhodl teprve v roce 1850. 
Byly pro ni určeny tři místnosti v toskánském paláci, 
kde se také nalézalo ředitelství císařských statků. Fer-
dinandova knihovna měla v roce 1853 již 5.000 svazků 
– byla zde zastoupena historie, zeměpis, umění a pří-
rodní vědy, ale také přírodopisná vyobrazení (1000 
listů), preparáty pro mikroskop, sbírky pečetí rodů, 
měst a obcí i hudebniny. V prvních letech po přícho-
du do Prahy zde císař trávil dlouhé hodiny. Pravidelně 
ji doplňoval a každoročně objednával četná periodika, 
včetně italských novin pro císařovnu.

ii.2.3.9. Vyšší služebnictvo vnitřní komory85

Sloužící této skupiny byli určeni k denní obsluze císaře a císařovny. Patřili sem v první řadě 
komorníci císaře a císařovny. Mezi nimi měla od roku 1848 význačné postavení „kammerfrau“  
kateřina cibbini (1790–1858), dcera skladatele Leopolda Koželuha, nadaná pianistka a skladatel-
ka. V roce 1851 byla povýšena na císařovninu předčitatelku. Kromě ní zde byla systematizována 
dvě místa komorných (kammerdienerin) a dvě místa panských (kammermädchen). Ke služeb-
nictvu vnitřní komory byli počítáni také císařovi a císařovnini komorní topiči. Vytápění císařské-
ho apartmá se provádělo kachlovými kamny, kam se přikládalo z chodby. 

ii.2.3.9.1. medailonky příslušníků vyššího služebnictva vnitřní komory na mh

karel parisot (1803–1878),86 komorník císaře87

Svou službu u  dvora začal v  roce 1823 jako komorník císaře Františka I. Pro prohřešek byl 
přeložen z osobní služby na místo dveřníka, později se ucházel o uvolněné místo komorníka císaře 
Ferdinanda a 8. 2. 1851 nastoupil do služby v Praze. V roce 1873 byl ze zdravotních důvodů penzio-
nován a císař Ferdinand mu poskytl jako příplatek k penzi ještě příbytečné. Karel Parisot zemřel 
28. prosince 1878. Jeho hrob s železným křížem (K1-8-189), kde byl pohřben se svou manželkou 
Terezií roz. Rinaldi († 1884) a synem Karlem, již neexistuje.

anna svob. paní z zedlitz88 (1804–1860), císařovnina komorná
Pocházela ze staré slezské šlechtické rodiny, psané také seydlitz/seidlitz, která se pozdě-

ji rozšířila do  Čech, Polska, Horní Lužice, Míšeňska, Braniborska a  Východního Pruska. Císař  

ii.2.3.7.1. medailonky dvorních kněží pohřbených na mh 

p. heřman dichtl (1802–1877),80 císařův zpovědník81 
Pocházel ze Šumavy, z obce Jablonec (Ogfolderhaid). Bohosloví vystudoval v Českých Budě-

jovicích, kde byl také v r. 1825 vysvěcen. Jako tamní dómský vikář se stal podporovatelem poz-
dějšího amerického světce Johanna nepomuka neumanna (rodáka z  Prachatic, oficiálně sva-
tořečeného v roce 1977). heřman dichtl byl poté jmenován biskupským notářem a spirituálem 
kněžské polepšovny u sv. Jiří v Praze. Spolu s pavlem aloisem klarem (1801–1860) se zasloužil 
o povolání sester kongregace milosrdných sester řádu svatého karla boromejského do prahy 
(v roce 1837) a v rámci nadace císaře Ferdinanda i do Zákup. První uchazečky o členství v řádu 
pocházely z Dichtlova kraje. Po noviciátu v mateřinci v Nancy se vrátily do Prahy, kde působily 
v ústavu slepců na Klárově. Již v r. 1841 získaly na Malé Straně pozemek někdejší vinice strahov-
ských premonstrátů a založily tam svůj mateřinec. Dichtl se stal císařovým zpovědníkem v roce 
1851 a ve funkci setrval až do předčasného penzionování v roce 1866. Poslední léta života dožil 
u Milosrdných sester pod Petřínem, kde také 8. 4. 1877 zemřel. Byl pochován na MH (K1-6-77). 
Jeho pozůstatky byly spolu s pozůstatky jeptišek Boromejek 23. 4. 1892 exhumovány a přeneseny 
na hřbitov Milosrdných sester v Řepích.82

p. alois/luigi bragato (1790–1874), císařovnin zpovědník
Narodil se 7. 12. 1790 ve  Veroně a  byl vysvěcen na  kněze v  roce 1818.83 V  roce 1835 se 

stal zpovědníkem císařovny. Ta si jeho služeb velmi cenila, mohla s  ním totiž mluvit svou ital-
skou mateřštinou. Bragato stál excísaři Ferdinandovi po  boku při olomoucké abdikaci a  do-
provázel ho do  Prahy. Tam se spřátelil se sochařem emanuelem maxem a  jeho bratrem Jose-
fem. Po  Josefově úmrtí na  choleru v  roce 1855 císař na  přímluvu A. Bragata a  N. Negrelliho 
poskytl vdově a  dětem penzi. Bragato měl také na  starosti úpravy v  kapli sv. kříže. Ke  stříbr-
né svatbě urozeného páru zde sloužil slavnostní mši s  hudbou Jana nepomuka Škroupa  
(1811–1892). Po Bragatově smrti 13. 10. 1874 jeho přítel emanuel max napsal: „Ztratil jsem v něm 
upřímného a dobročinného přítele. Poznal jsme ho v dubnu 1849 v Praze, kdy mne společně s Negrellim 
navštívili v mém ateliéru. Od té doby mi zůstal přátelsky na-
kloněn. Proto mne jeho smrt velmi zasáhla a budu mít jeho 
památku navždy ve veliké úctě.“84 Max dále popisuje náh-
robek, který si u něj císařovna objednala: „to celé sestává 
z podstavce, na kterém stojí anděl, který drží v pravé ruce 
nad hrobem věnec, v levé spuštěný pozoun, aby tím nazna-
čil slova Písma svatého. Podle něj dojde po zvuku pozounu 
k zmrtvýchvstání.“ Sochař Max mohl tento náhrobek rych-
le dodat – v jeho ateliéru bylo soch na výběr. alois/luigi 
bragato byl původně pohřben na hrobním místě K1-9-123, 
jeho náhrobek byl v 50. letech přenesen na dnešní stanoviš- 
tě vedle hlavní cesty (K1-6). (Foto a mapa č. 30). Atelier sochaře Emanuela Maxe, foto z majetku 

rodiny Willomitzer, Vídeň. 

Hradčanské náměstí se starým palácem Švarcen-
berským, klášterem Karmelitek a palácem kdysi 
Toskánským. Ottovy Čechy III. Praha (originální 
vydání z roku 1892), Autoři: Nakladatel J. Otto, 
vede Fr. Ad. Šubert, obrazovou část pořádá Karel 
Liebscher, díl II., Hradčany, str. 154.  

85. Max, Emanuel, Ritter von Wachstein: Zweiundachtzig Lebensjahre, Prag 1893, str. 70-80. 
86. Aschenbrenner, Martin: Dvůr císaře Ferdinanda Dobrotivého a císařovny Marie Anny v Čechách (1848–1884),  
 Česká Lípa, 2015, str. 157.
87. Dtto.
88. Zedlitz, Adelsgeschlecht, přístup z: https://de.wikipedia.org/wiki/Zedlitz_(Adelsgeschlecht)

80. Kohoutí Kříž: Šumavské ozvěny [on-line]. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Překlad a české  
 texty Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš. Dostupné z: https://www.kohoutikriz.org
81. Kohoutí Kříž: Šumavské ozvěny [on-line]. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Překlad a české  
 texty Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš. Dostupné z: https://www.kohoutikriz.org
82. Podle laskavého sdělení sestry Fidelis z řádu Boromejek. 
83. Don Luigi Bragato alla Corte di Vienna, přístup z: http://www.confrades.com/generale/pubblicazioni/cap6estefanini.htm
84. Max, Emanuel, Ritter von Wachstein: Zweiundachtzig Lebensjahre, Prag 1893. 
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ii.2.3.11. zaměstnanci tzv. vnějšího dvora93

Tato skupina zaměstnanců měla k císaři a císařovně dále. Patřili sem např. sáloví lokajové 
a dveřníci. Další osobou, pro císaře velmi významnou, byl jeho dvorní zahradník. Císař jevil vel-
ký zájem o botaniku a staral se osobně o své zahrady, a to jak před jižním průčelím Hradu (za jeho 
doby sloučené), tak u letohrádku královny Anny či o svou soukromou zahradu v Jelením příkopu. 
Květiny z dvorní zahrady se objevovaly i na pravidelných výstavách květin na Žofíně. O opravy 
nábytku na Hradě se staral dvorní čalouník, jmenovaný v roce 1853.

dvorní hospodářství94

Mělo velký význam pro logistiku dvora. Patřily sem takové provozy jako dvorní kuchyně, 
dvorní sklep, dvorní cukrárna a dvorní stříbrná a stolní komora. Tyto provozy měly většinou 
po dvou zaměstnancích. V čele hospodářství stál oficiant, který obstarával nákupy podle žádanek 
jednotlivých provozů. I když se právě zde často objevovaly nesrovnalosti, císař Ferdinand nikdy 
dlužné částky od provinilců nežádal. Byli většinou pouze pokáráni a dostali ještě jednu šanci. Účty 
vedl oficiál Úřadu nejvyššího hofmistra Josef ringlhan, chválený za svoji píli a poctivost. 

dvorní kuchyně měla celkem čtyři zaměstnan-
ce (dvorního a  osobního kuchaře, dva dvorní ku-
chaře a  kuchyňského nosiče). Někdy zvali i  externí 
kuchaře. Dvorní a  osobní kuchař byl zároveň šéfem 
kuchyně s platem 900 zl. ročně. Podle jídelního lístku 
a počtu hostů určoval množství potravin, kterých bylo 
na ten který den třeba. Kuchyně v suterénu městského 
traktu, nově upravená před korunovací v  roce 1836, 
připravovala jídlo pro císaře, císařovnu a osoby trvale 
zvané ke stolu. V 50. letech si císař často zval společ-
nosti, a kuchyně pak chystala jídlo pro 20-30 osob. 

dvorní sklep o  sedmi místnostech měl dva za-
městnance a  nacházel se v  suterénu budovy. Měl 
na starosti nejen zásobování obyvatel Hradu alkoholickými nápoji a vodou, ale také skleněné servi-
sy (ze skláren hraběte harracha nebo egermannovy továrny v novém boru). 

dvorní cukrárna se dvěma zaměstnanci připravovala studené šťávy, zmrzliny, sorbety, punč 
a  různé druhy pečiva, kávu i  čaj. Spravovala také čajové a kávové servisy (z porcelánky hrabat 
Thunů v klášterci nad ohří).

stříbrná a stolní komora měla na starosti nádobí, používané při stolování, porcelánové servi-
sy, ale také stříbrný jídelní servis pro 50 osob, který si císař Ferdinand objednal u vídeňské firmy 
mayerhofer a klinkosch a stříbrný kávový a čajový servis pro 15 osob. Hodnota stříbra obnášela 
50.000 zl.

dvorní stáje tvořily důležitou součást každého dvora. Nacházely se na druhém nádvoří. K je-
jich zaměstnancům patřili ředitel stájí, tělesný podkoní, podkoní, jízdní dozorce, jízdní sluhové, 
kočí, postilioni, sedlář, kovář, ranhojič, umývač vozů a krmič. V prvních dobách svého pobytu 
v Praze císař podnikal dopoledne či odpoledne vyjížďky v kočáru, těch však postupem let ubývalo. 

Rudolf II. povýšil diplomem z 1. března 1610 Zikmunda z Zedlitz do stavu svobodných pánů a udě-
lil mu predikát z Neukirchu. Ze všech členů rodu, žijících na našem území, zaslouží zmínku Karel 
Kašpar, po roce 1770 hejtman ve Zlatých Horách, a Konrád, který byl v 90. letech 18. století členem 
ředitelství sirotčince sv. Jana Křtitele a ústavu hluchoněmých. anna zedlitz byla ve službách císa-
řovny již ve Vídni a setrvala u ní až do své smrti 28. 5. 1860. Zemřela v 56 letech a byla pochována 
na MH pod hrob. číslem K1-9-107. Její hrob byl zrušen až při druhém rozšiřování Plzeňské ulice 
počátkem 50. let 20. století.

Pozn: Lány89 mylně uvádí mezi pohřbenými na MH i  císařovninu komornou Josefinu von 
brioschy. Josefina, nar. 1811 v Salcburku, sloužila u císařovny nejprve jako panská a od roku 1860 
jako komorná. Po  císařovnině smrti byla penzionována a  zemřela 25. července 1904 ve  Vídni. 
Schmelzer Friedhof, kde byla pochována, byl zrušen po první světové válce.

ii.2.3.10. nižší služebnictvo císařovy a císařovniny vnitřní komory 

Sem patřili tělesní lokajové, komorní podomci, uklízeči pokojů, ženy v komoře (kammerwei-
ber) a sluhové dvorních dam. Povinnosti lokajů byly stanoveny instrukcí nejvyššího hofmistra 
– ze čtyř lokajů měli být ve službě vždy tři, u stolu pak nejméně dva. Všichni museli být ve službě 
během císařova „diner“ tj. ve dvě hodiny odpoledne. Podomci vykonávali těžší práci, kterou ne-
mohli nebo nechtěli konat vyšší služebníci.

ii.2.3.10.1. medailonky příslušníků nižšího služebnictva vnitřní komory

Jan strondl (1814–1878), tělesný lokaj císaře, později topič90 
Strondla zřejmě doporučila ke dvoru lankraběnka Terezie Fürstenbergová. V únoru 1849 byl 

přijat jako tělesný lokaj císaře. V  červnu 1875 byl jmenován císařovým topičem, ale pro císa-
řovo úmrtí toto místo nenastoupil a byl penzionován s plným platem ve výši 1.200 zl.91 Zemřel  
11. 8. 1878 ve věku 64 let, s ním je pochována jeho manželka Josefa († 1884). 

Josef strondl (1803–1880), tělesný lokaj císaře92

Bratr Jana strondla, původně zaměstnaný na  pražském dvoře jako císařův tělesný lo-
kaj, od  roku 1856 jako lokaj v předpokoji. V  roce 1853 žádal o povolení k  sňatku s Kateřinou 
roz. Schindelwegovou. Byl penzionován po  smrti císaře Ferdinanda s  penzí 1.100 zl. Zemřel  
8. 7. 1880 ve věku 77 let. S ním je pochována jeho manželka Kateřina, zemřelá 21. 5. 1878. 

Podle hřbitovních matrik byli všichni výše uvedení (včetně Dominika Schühlyho, uvedeného 
dále), pochováni společně v dvojhrobě K2-2-254/255. (Foto a mapa č. 23).

89. Lány, Jeroným, Malostranský hřbitov v Košířích 1680–1884, vydáno SPH v roce 2001, Praha.  
90. Aschenbrenner, Martin: Dvůr císaře Ferdinanda Dobrotivého a císařovny Marie Anny v Čechách (1848–1884),  
 Česká Lípa, 2015, str. 161.
91. Dtto, str. 137. 
92. Dtto, str. 137. 

93. Aschenbrenner, Martin: Dvůr císaře Ferdinanda Dobrotivého a císařovny Marie Anny v Čechách (1848–1884),
 Česká Lípa, 2015, str. 84-88. 
94. Dtto, str. 87-115.

Velká kuchyně královského zámku pražského, Otto-
vy Čechy III. Praha (originální vydání z roku 1892), 
Autoři: díl II., Hradčany, str. 144.  
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měla více než čtyři děti. U hochů se vyplácelo do 20 let a u dívek do 18 let. Císař však vycházel 
svým lidem vstříc a nízké zaměstnanecké penze doplácel ze svého (u vdovy hraběte Huyna to 
bylo např. 630 zl.). S rostoucím věkem zaručoval Ferdinand novým zaměstnancům dvora penzi 
pevnou částkou již při přijetí do služby. 

ii.2.4. okruhy osob, které pracovaly pro císaře, ale nebyly zaměstnanci císařského dvora
ii.2.4.1. správa císařských statků101

Císař Ferdinand vlastnil v Čechách rozsáhlé statky. Jejich zaměstnanci nepatřili ke dvoru, ale 
byli soukromými zaměstnanci císaře. Jednotlivá panství (od roku 1848 statky) podléhala vrch-
ním správám, jejichž nadřízeným orgánem byla administrace toskánských statků v praze, sídlící 
v Toskánském paláci proti Pražskému hradu. Byla později přejmenovaná na ředitelství statků 
jeho Veličenstva císaře Ferdinanda. Jejím prvním ředitelem byl právník JUdr. Wolfgang polák 
(s ročním platem 4.000 zl.), od roku 1855 tento útvar vedl hospodářský úředník lambert senft  
(1801–1866), a  později Josef bertel (1829–1903). Ředitelství kromě toho zaměstnávalo ještě 
účetního (který prováděl i  některé práce pro dvůr) a  pokladníka (který proplácel účty císaře 
a vyplácel mzdy zaměstnancům dvora). 

ii.2.4.1.1. medailonky zaměstnanců správy císařských statků na mh 

lambert eduard senft102 (1801–1866)
Působil jako úředník na statcích císaře, po odchodu prvního ředitele statků JUDr. Wolfganga 

Poláka byl jmenován ředitelem statků Jeho Veličenstva císaře Ferdinanda. Svou funkci vyko-
nával až do své smrti dne 20. 11. 1866. Byl pohřben na MH 23. listopadu 1866 (hrobové číslo  
K1-12-110). Zachoval se pouze náhrobek jeho bratra Richarda, vrchního lesmistra knížete 
z Öttingenu († 5. 6. 1872) a jeho rodiny, pohřbených u dělicí zdi (oddíl K1-11). 

děti Josefa bertela103

Josef Bertel se narodil v roce 1829 v Zákupech. V roce 1867 vystřídal Lamberta Senfta ve funkci 
ředitele statků císaře Ferdinanda. Byl nobilitován a v roce 1897 následně povýšen do rytířského 
stavu s predikátem „z Polzenau“. Na MH odpočívají čtyři z jeho dětí: Marie († 1867), Ferdinand  
(† 1868), Josef (žák reálné měšťanské školy, † 23. 11. 1871) a  Marie († 1884). Jejich otec Josef 
bertel von polzenau († 27. 4. 1903) a matka marie, roz liebich († 12. 12. 1903) byli pohřbe-
ni na Olšanských hřbitovech. Náhrobek Bertelových dětí ve staré části Malostranského hřbitova  
(K1-6-1) byl nedávno restaurován. (Foto a mapa č. 6). 

Vincenc suske (1837–1863), asistent hlavní pokladny na císařských statcích 
Zemřel 7. prosince 1863 ve svých 26 letech na tuberkulózu a byl pohřben 9. prosince 1863 

v nové části MH v hrobě K2-4-198. Ve stejném hrobě byl pohřben jeho bratr anton, zahradník, 
zemřelý 16. června 1867 na stejnou nemoc. Později přibyl i jejich otec anton, zemřelý 29. dubna 
1878 ve věku 72 let rovněž na plicní nemoc. (Foto a mapa č. 25). 

ii.2.3.11.1. medailonky zaměstnanců vnějšího dvora na mh

rodina Václava Wozabala, dvorního kuchaře95

Václav Wozabal (nar. 1822) začínal jako kuchař na arcibiskupství ve Lvově/Lemberku. V Pra-
ze sloužil u kapitulárního kanovníka rytíře Václavíčka, v hostinci U černého koně v Praze a v hote-
lu Anglický dvůr. Koncem roku 1856 se ucházel o volné místo na Hradě. Byl přijat od května 1857 
jako provizorní a později definitivní dvorní kuchař. Ve funkci byl do Ferdinandovy smrti, po ní 
přešel s plným platem 1.000 zl. do penze a s příplatkem 500 zl. pak pokračoval ve službě na dvoře 
císařovny. Na MH byla v hrobě K1-6-98 pohřbena jeho dcera Josefa († 19. 8. 1879), zemřelá ve 22 
letech na zápal plic, jeho zeť antonín toms, pohřbený 28. 10. 1880 a jejich dítě Josef toms, po-
hřbené 9. 2. 1879. Ve stejném hrobě byl pochován také kupec Jan Wozabal, pohřbený 18. 3. 1884. 
Hrob se nezachoval.

dominik schühly96 (1816–1877), pomocník dvorního sklepa
Na pražském dvoře pracoval již od roku 1848/1849 jako kuchyňský nosič. Po nesrovnalostech 

v kuchyni byl přeložen na místo pomocníka dvorního sklepa. Do penze odešel počátkem roku 
1870, pobíral 420 zl. Zemřel v  roce 12. 3. 1877 a  byl pochován spolu s  rodinou strondlových 
v hrobě K2-2-254/255 v nové části MH. 

rudolf bill (1820–1873),97 podkoní, později ředitel stájí98

Do  Prahy přešel z  Vídně ve  funkci jezdeckého dozorce a  podkoním byl jmenován teprve 
v roce 1852. Po penzionování ředitele stájí Fr. brudermanna nastoupil v roce 1872 na jeho místo. 
Od roku 1852 byl ženatý s Magdalenou Fischerovou z Prahy, která po jeho smrti pobírala ještě 
v  době úmrtí císaře Ferdinanda penzi 500 zl. (jeho děti Ferdinand a  Alžběta pak po  100 zl.).  
rudolf bill zemřel 15. 7. 1873 a jeho hrob K2-6-104 se nezachoval.

karel heinrich (1833–1881), postilion99

Jako postilion byl zaměstnán od  roku 1857, nejprve provizorně, od  r. 1859 definitivně. 
Po smrti císaře Ferdinanda byl penzionován s penzí 630 zl. a pokračoval ve službě na dvoře císa-
řovny vdovy jako kočí se služebním příplatkem 315 zl. Zemřel 5. 5. 1881 ve věku 48 let, jeho hrob 
opatřený železným křížem (K2-2-157) se nezachoval.

ii.2.3.12. sociální zabezpečení zaměstnanců dvora100

Ferdinand byl znám svou péčí o zaměstnance, kteří v jeho službě často setrvávali v různém 
zařazení dlouhá léta. Poskytoval jim také různé podpory, zejména z titulu péče o děti. Štědře 
podporoval např. studium teologie a studium na vojenských školách. Jeho zaměstnanci měli ná-
rok na zdravotní péči včetně lázeňského pobytu (Teplice). Na penzi tehdy vznikal oficiální nárok 
až po deseti letech služby a představovala pouze třetinu platu. To platilo i pro vdovské penze. 
Vdova byla někdy odbyta jednorázovým příspěvkem a  výchovné pobírala pouze tehdy, pokud 

95. Aschenbrenner, Martin: Dvůr císaře Ferdinanda Dobrotivého a císařovny Marie Anny v Čechách (1848–1884), 
 Česká Lípa, 2015, str. 163.
96. Dtto, str. 160.
97. Dtto, str. 148.
98. Dtto, str. 148. 
99. Dtto, str. 153. 
100. Dtto, str. 117-123.

101. Aschenbrenner, Martin: Dvůr císaře Ferdinanda Dobrotivého a císařovny Marie Anny v Čechách (1848–1884), 
 Česká Lípa, 2015, str. 124-133.
102. Dtto, str. 126.
103. Dtto, str. 127. 
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ii.2.4.3. dodavatelé pražského císařského dvora pohřbení na mh

bedřich röhrs (1788–1870), umělecký truhlář, majitel továrny na nábytek
Narodil se v Hamburku a po přestěhování do Prahy získal dům čp. 356/12 Na Perštýně a zřídil 

si tam dílnu na nábytek. Jeho firma se proslavila např. provedením interiéru knihkupectví Bo-
humil Haase a synové na Staroměstském náměstí. Hradní hejtmanství u firmy Röhrs objednalo 
mahagonový nábytek pro císařův audienční salon, písárnu a ložnici, který byl dodán 24. května  
1856.106 Röhrsova firma kromě toho v císařském apartmá instalovala tapety, výrobek první pražské 
manufaktury na  tapety rodiny Sieburgů (robert Friedrich sieburg se později stal Röhrsovým 
zetěm). V  rodinné tradici pokračoval Bedřichův syn Jindřich röhrs, za  jehož vedení se firma 
zúčastnila světové výstavy ve Vídni v roce 1873. V hrobě rodiny Röhrsů na MH (K1-3-307) byla 
dle úmrtního zápisu u Nejsv. Trojice ve Spálené ulici pohřbena nejprve anna röhrsová († 19. 1. 
1862). Dle úmrtního zápisu v německém evangelickém kostele v Jirchářích zemřel bedřich röhrs 
dne 28. 2. 1870. Jejich hrob se zbytky kovové ohrádky se zachoval (Foto a mapa č. 27).

truhlářské rodiny höcker a rixi107

Pro Ferdinanda a jeho dvůr pracovala i truhlářská firma höcker a rixi. bedřich höcker se 
v letech 1850–1851 zúčastnil rekonstrukce císařova sídla v zákupech (opravy oken a dveří, opravy 
interiéru zámecké kaple). Řemeslníci, pracující na zámku, opravili v roce 1853 z vlastních pro-
středků kapli sv. Josefa pod Kamenickým vrchem v Zákupech. Mezi sponzory je uveden „truh-
lář bedřich hocker“ a „František rixy, truhlář“. Firma sídlila v roce 1855 v Praze Na Perštýně 
355/1.108 Na Malostranském hřbitově byli pochováni Josef höcker († 2. 5. 1843 ve věku 57 r.) a Jan 
rixi († 1857). Jejich náhrobek od antonína Wildta (1830–1883) se původně nacházel v oddíle 9 
(hrob K1-9-58). Při prvním rozšiřování Plzeňské ulice zůstal na místě, na dnešní místo u vchodu 
(oddíl 6) byl přemístěn až počátkem 50. let při druhém rozšiřování této dopravní tepny. (Foto 
a mapa č. 2).

rodina sommerschuhova
Jedná se o členy starousedlé pražské kamnářské a hrnčířské rodiny.109 První dílny založil okolo 

roku 1760 Jan sommerschuh (nar. okolo 1726). Další Sommerschuh, Václav st., nar. 1786, měl 
své dílny na Františku, odkud je přestěhoval do zrušeného kláštera sv. Mikuláše na Staroměst-
ském náměstí. Sommerschuhové se brzy adaptovali na zavádění nového paliva – uhlí – do šlech-
tických paláců i  měšťanských domácností a  jejich kamna vytlačila staré historické krby. Dbali 
však také na  estetickou stránku a  při návrzích topných těles spolupracovali s  výtvarníky, např. 
Josefem navrátilem. Václav Jan sommershuh (1825–1892) zastával mnoho veřejných funk-
cí. Byl velkým ctitelem Mozarta a z jeho dílny pocházejí keramické plastiky na Bertramce.110 Ze 
Sommerschuhovy dílny pocházela kamna ve stylu druhého rokoka, určená pro císařské místnosti 
a opatřená nápisem praGer / schmelzoFen / W. J. sommershUh či praGer oeFen 

petr adam Grömling (1790–1881), vrchní úředník císařského panství statku Zákupy
Grömlingové byli pražskou patricijskou rodinou, kterou připomíná Grömlingovský palác 

na Malostranském náměstí. Palác, který nechal postavit karel šlechtic Grömling (1725–1781), 
patří k nejlepším dílům malostranského architekta Josefa Jägera (1731–1793). Plastikami ho vyz-
dobil sochař ignác František platzer (1717–1787). petr Grömling se narodil v Praze 7. září 1790 
jako vnuk zakladatele rodu. Po studiu působil od roku 1810 u pražské administrace statků toskán-
ského arcivévody, později (1830) se stal ředitelem panství Buštěhrad, Ploskovice a Kácov. V roce 
1841 byl jmenován vrchním úředníkem panství zákupy s platem 1.695 zl. ročně. K 1. lednu 1857 
byl ze zdravotních důvodů penzionován. Zemřel dne 2. 5. 1881 a byl pochován v rodinném dvoj-
hrobě K1-11-109/110 u dělicí zdi MH. S ním je pochována i jeho matka terezie roz. poláková  
(† 1841), jeho manželka anna, jejich tři dcery a tři synové. Náhrobek, signovaný Platzer, byl re-
konstruován po pádu stromu ve větrné bouří v roce 2013. (Foto a mapa č. 19).

ii.2.4.2. externisté na pražském císařském dvoře104

Kromě stálých zaměstnanců působili na pražském dvoře také externisté. Patřili k nim zejména 
vědci. Císař, zabývající se přírodními vědami, si často objednával odborné přednášky u profesorů 
pražské univerzity. Až do roku 1871 mu přednášel významný botanik Vincenc František koste-
lecký (1801–1887), lékař a dvojnásobný rektor Karlo-Ferdinandovy univerzity. Kostelecký císaře 
každé jaro doprovázel na výstavu květin na Žofíně, kde byly i exponáty z císařovy zahrady. Císa-
řova záliba v botanice byla obecně známa. Byl po něm pojmenován jeden rod z čeledi rubiacae 
(mořenivité) – ferdinandea/ferdinandusa. Jméno arcivévody Ferdinanda mu dal český botanik 
Jan křtitel pohl (1782–1834), rodák z České Kamenice, spolupracovník Jana kristiána mikana 
(1769–1844), ředitele pražské univerzitní botanické zahrady na Smíchově, založené v r. 1755.

K externím zaměstnancům dvora patřili hudebníci. Kromě Jana nepomuka Škroupa to byl 
ředitel pražské varhanické školy Jan zdeněk skuherský (1830–1892) a po určitou dobu i bedřich 
smetana, který s císařem hrál někdy i čtyřručně, většinou lehké Diabelliho skladby. Posledním, 
kdo císaři přehrával, byl v letech 1871–1875 Václav smita (1822–1908), virtuóz na pozoun a klavír 
a významný pedagog. 

Josef bezecný (1803–1871), pedagog, hudebník a hudební skladatel
Narodil se 27. 1. 1803 v Opařanech u Tábora. Studoval v Táboře a v Praze, od roku 1827 učil 

na hlavní škole v Táboře, kde také vydal soubor klavírních skladeb (9 Deutsche Tänze nebst Coda). 
Později působil jako nadučitel a  správce školy v  hradčanském Ústavu pro nevidomé. Sám si  
Braillovým písmem psal učebnice a vyráběl učební pomůcky. Zavedl ústavní orchestr, výuku ladění 
klavírů a pořádal žákovské hudební akademie. Skládal tance, písně a skladby pro sbory. V roce 1852 
je doloženo jeho vystoupení v apartmá císařovny Marie Anny.105 Josef bezecný zemřel 21. 10. 1871. 
Byl pochován v hrobě K1-7-23, jeho ostatky byly později přeneseny na Olšany do hrobu III-4-18. 
Hudbou se zabývali i oba Bezecného synové – Josef a antonín. Josef b. (1829–1904) vystudoval 
práva ve Vídni, kde se stal guvernérem banky Bodenkreditanstalt. V letech 1885–98 působil jako 
generální intendant vídeňských dvorních divadel. Za své zásluhy byl povýšen do šlechtického stavu. 
Je pochován na vídeňském hřbitově v Hietzingu (13. vídeňský okrsek).

104. Aschenbrenner, Martin: Dvůr císaře Ferdinanda Dobrotivého a císařovny Marie Anny v Čechách (1848–1884),  
 Česká Lípa, 2015, str. 124-134.
105. Štefan, Jiří: Život na dvoře posledního českého korunovaného krále. Pražský hrad 1850–1875. In: Časopis společnosti  
 přátel starožitností 3/2005, ročník 113, str. 156. 

106. Halata, Martin; Šula, Michal: Císařský byt za Ferdinanda V. a Marie Anny (1884), in: Sojka, Jaroslav a kol.:  
 Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby, SPH, katalog výstavy na Pražském hradě, 2012, str. 56.
107. Sdělení Martina Aschenbrennera.
108. Viz Handels- und Gewerbs-Schematismus von Wien und dessen nächster Umgebung, II. Teil - Adressen von den  
 Provinzen 1833. 
109. Konečný, Milan: Česká keramika, Rukověť keramického průmyslu v Čechách 1748–1948, 
 http://www.rako.cz/o-nas/130-vyroci-rako/rako-slavi-130-narozeniny.html
110. Patera, Jaroslav; Blažková, Jarmila: Pražská keramika Václava Jana Sommerschuha, Výtvarný odbor umělecké besedy,  
 Praha 1842.
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ii.2.4.4 hosté císařského dvora pohřbení na mh

caesar Josef hrabě Galvani (1802–1863), duchovní a historik
caesar hrabě Galvani, italský duchovní, metropolitní kanovník 

z  Mantovy, historik a  náboženský spisovatel, pocházel ze šlechtické 
rodiny z  Luccy. Do  Čech přijel v  doprovodu arcivévodkyně marie 
beatrice (1824–1906) z  rodové větve Habsburg-Este. Marie Beatri-
ce, nejmladší dcera vévody Františka iV. z  modeny (1779–1846) 
a  sestra posledního modenského vévody Františka V. (1819–1875) 
se provdala za  španělského infanta Juana carlose de borbón  
(1822–1887). Manželé žili později odloučeně a Marie Beatrice často 
navštěvovala svého příbuzného Ferdinanda v jeho pražském i letním 
sídle – Zákupech. Hrabě Galvani byl významným historikem mo-
denského rodu, napsal např. čtyřdílnou biografii vévody Františka IV.  
(1799–1846),113 věnovanou Marii Beatrici. Na  císařském dvoře byl 
jako každý Ital srdečně vítán, v  jednom dopise Josefa Ringlhana se 
mluví o „pokoji hraběte Galvaniho“ v Ploskovicích. Galvani zemřel 
v Praze 16. 4. 1863. Koupi jeho hrobu vyřizoval za císařovninu komor-
nou Josefinu von Brioschi Josef Kerbler, tělesný lokaj císařovny Marie 
Anny. Náhrobek-stéla hraběte Galvaniho (K2-2-245) je signovaný Platzerem. (Foto a mapa č. 21). 

anna Valentina di st. Giorgio († 1852), vychovatelka Jejího Vel. císařovny Marie Anny, pa-
lácová dáma 

anna Valentina, ovdovělá markýza Bianrat di St. Giorgio, se narodila v Saluzzu v piemont-
ském království na Sardínii dne 17. února 1758. Jako rozená hraběnka ressan de Fenil pocházela 
ze staré savojské šlechty. Hrabě Ressan de Fenil byl v  roce 1814 členem savojského exilového 
parlamentu. Anna Valentina proto patrně znala Marii Annu již od jejího dětství, které tato prožila 
v exilu na Sardínii. anna Valentina byla navíc dámou Hvězdového kříže, což svědčí o starém pů-
vodu rodiny. Koupi hrobu (K1-11-12) zařizoval v roce 1853 za pražský dvůr rovněž Josef Kerbler. 
Náhrobní deska se špatně čitelným nápisem se zachovala dodnes. (Foto a mapa č. 18).

ii.3. smrt císaře a císařovny a zánik jejich dvora
ii.3.1. císařova smrt a pohřeb114

Císařův zdravotní stav se po roce 1873 zhoršil. Jeho poslední zobrazení pochází z roku 1874, 
z doby, kdy naposled navštívil Zákupy, a je dílem císařova oblíbeného sochaře emanuela maxe 
(jedná se o sádrovou bystu, určenou pro císařovnu). Dílo se nyní nachází na státním zámku Záku-
py (NPÚ, Územní pracoviště v Liberci, inv. č. 477). e. max, který projevil umělecký zájem portré-
tovat císaře s plnovousem, tehdy o císaři napsal: „Jeho tvář a hlava získaly tímto vousem na úcty-
hodnosti a činily na mne dojem ctihodného patriarchy.“ O Ferdinandově zdravotním stavu začaly 
v roce 1875 kolovat znepokojující zprávy a císař František Josef I. dokonce přijel do Prahy, aby se 

u. thonWaren / Fabrick / W. J. sommerschUh. Rekonstruovaná podoba místnosti 
z Ferdinandova apartmánu se Sommerschuhovými kamny byla prezentována na výstavě v roce 
2012.111 Hrobka rodiny Sommerschuhových se zachovala při jižní zdi MH (K1-12-173/174). 
(Foto a mapa č. 11). Jedná se o dvě hrobová místa vedle sebe, zakoupená Václavem S. v  letech  
1875–1876. Je zde pochována Václavova manželka tereza roz. schubertová († 6. 5. 1869 ve věku 
80 let) a jejich vnoučata, děti jejich syna Václava s. ml. a Vilemíny roz. ripota. Do průčelí hrob-
ky byl vsazen keramický medailonek s portréty vnuků Václava Jana Sommerschuha st. – kvida  
(† 1854, 22 let) a richarda († 1877, 21 let), poškozený zřejmě již začátkem 20. století. Sommer-
schuhové měli na MH jestě další hrob, (K1-7-40), který se však nedochoval. Nejisté je místo po-
hřbu Václava sommerschuha st. který zemřel 24. 2. 1859 ve svých 73 letech. Václav Jan sommer-
shuh ml. zemřel až v roce 1892 a byl pochován na Olšanech.

rodina ringhofferů, zakladatelů nejvýznamnější vagonky v monarchii 
Ringhofferové pocházeli z  osady Müllendorf v  dnešním Burgenlandu. První Ringhoffer,  

František i. (1744–1827) přišel do Prahy v roce 1769 jako mědikovářský tovaryš a založil zde 
v roce 1771 kotlářskou dílnu na varné pánve pro pivovary. V roce 1787 si koupil dům (č.p.102) 
na Starém Městě a získal tam měšťanské právo. V roce 1793 byl zvolen obecním starším a pak rad-

ním. Po jeho smrti v roce 1827 převzal dílnu jeho syn 
Josef Václav (1785–1847) a v Kamenici blízko Prahy 
založil hamr na zpracování mědi. Císař Ferdinand mu 
udělil titul c. k. dvorního mistra kotláře. V roce 1843 
získal zemské privilegium na tovární výrobu měděné-
ho a kovového zboží. Po smrti Josefa Václava nastou-
pil do podniku třetí ringhoffer, již druhý František. 
Orientoval se na  nový dopravní prostředek – želez-
nici. Rostoucí výrobu přeložil na  Smíchov (1852) 
a připojil k němu slévárnu. Roku 1854 zde začal s vý-
robou nákladních vozů, o  šest let později s  výrobou 
osobních vozů a v roce 1867 začala výroba salonních 
vozů, které se později staly pýchou vagonky. František 

ringhoffer ii. získal v  roce 1870 panství Popovice, kde založil pivovar a  lihovar. V  roce 1862 
ho císař František Josef I. vyznamenal rytířským křížem řádu Františka Josefa, těsně před smrtí  
(† 1873) byl jako nositel řádu železné koruny II. třídy povýšen do  rakouského šlechtické-
ho stavu. Firma Ringhoffer také vyřizovala zajímavou zakázku pro císaře Ferdinanda: ten 
byl v  roce 1870 již těžce pohyblivý, a  proto bylo na  zámku v  Zákupech nutno provést rekon-
strukci barokního výtahu, který mu měl umožnit přístup do II. zámeckého patra. Firma Rin-
ghoffer vyrobila soukolí pro tento výtah, umístěné na  půdě zámku.112 František ii. ringhof-
fer, zakladatel továrny na  Smíchově, byl pochován v  Kamenici. Na  MH spočinuly v  hrobce  
K1-2-2 jeho děti Wilhelm († 17. 4. 1854) a Marie († 22. 10. 1855). Jejich ostatky byly 19. 5. 1875 
exhumovány a převezeny do Kamenice. Františkův bratr emanuel, rektor pražské polytechniky, 
zemřel 1. 12. 1903 ve Vídni a byl spolu se svou rakouskou manželkou pohřben na Hietzingském 
hřbitově. 

113. Některá z jeho historických děl vycházejí v Itálii dodnes, např. výše zmíněná biografie arcivévody Františka IV.   
 „Memorie storiche intorno la vita dell‘ arciduca Francesco IV d‘Austria d‘Este“, vydaná roku 1853 v Modeně, vyšla  
 jako reprint v roce 2012. 
114. Ségur-Cabanac, Victor, hr.: Kaiser Ferdinand I.(V.) der Gütige in Prag – die Zeit nach dem 13. März 1848,  
 Verlag von Friedr. Irrgang, Brünn 1913, str. 178-180.

111. Předpokládá se, že návrhy některých kamen mohl vypracovat i Josef Navrátil, viz. Katalog str. 232.
112. Aschenbrenner, Martin: Dvůr císaře Ferdinanda Dobrotivého a císařovny Marie Anny v Čechách (1848–1884),  
 Česká Lípa, 2015, str. 85-86. 

Publikace Cesara Galvaniho 
věnovaná Marii Beatrici 
Modenské.

Soukolí výtahu na půdě zámku v Zákupech, foto 
Martin Aschenbrenner.
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osobně přesvědčil o  jeho zdravotním stavu. 29. června 1875 bylo Fer-
dinandovi lépe a nechal se na křesle odvézt do hudebního pokoje (Kla- 
vierzimmer). Vyslechl ještě část Haydnovy symfonie, kterou mu přehrá-
val prof. Smita. Pak se mu však udělalo špatně a museli ho odvézt do lož-
nice, kde téhož dne v 15:45 hod. zemřel. Do Vídně byla ihned odeslána 
odpovídající depeše a byl vyhlášen tzv. velký dvorský smutek. Císařovo 
tělo bylo nabalzamováno a přeneseno do dvorní kaple, kde se 3. července 
konalo slavnostní Requiem. V neděli 4. července se z Hradu vydal smu-
teční průvod na  Státní (dnes Masarykovo) nádraží. Smuteční vlak do-
razil ve  23:00 hod. na  vídeňské 
Severní nádraží, odkud se vydal 
smuteční průvod k  Hofburgu. 
Rakev byla 5. července vysta-
vena ve  Dvorní kapli a  vlastní 
pohřeb se konal 6. července. 
Jednalo se o  jeden z  41 „od-
dělených pohřbů“ (srdce bylo 
pohřbeno v  tzv. „Herzerlgruft“ 
ve Dvorním kostele a vnitřnosti 
ve  Vévodské hrobce v  katedrá-
le sv. Štěpána). V  17 hodin do-
provodil smuteční průvod císařovy pozůstatky do tradičního pohřebiště 
Habsburků, kapucínské hrobky.115 Po vysvěcení rakve bylo tělo uloženo 
v tzv. Ferdinandově hrobce.116 V Praze se ve stejný den konala smuteční 
mše v kostele Panny Marie před Týnem.

ii.3.2. císařova závěť117

Císařova závěť byla vyhotovena 9. května 1858. Jeho univerzálním dědicem se stal císař 
František Josef. Zdědil veškerý movitý i  nemovitý majetek v  hodnotě 30 mil. zl. s  výjimkou 
panství Weinzierl v Dolním Rakousku, které zesnulý odkázal svému bratrovi Františku karlo-
vi. Své manželce marii anně Ferdinand odkázal 200.000 zl., které jí měly být vyplaceny hned 
po jeho smrti, roční rentu 120.000 zl. a 500.000 zl. v 5% obligacích. Císařovna měla mít ke svému 
užívání statek Ploskovice. Další odkazy jmenovaly např. arcivévodu Ferdinanda Maxe (300.000  
zl.)118 nebo Jednotu svatovítskou pro dostavbu dómu (20.000 zl.). Ferdinandovou smrtí jeho dvůr 
prakticky zanikl. Pro jeho zaměstnance bylo nejdůležitější 13. ustanovení závěti: všechny osoby, 
patřící ke dvoru, měly dostat penze ve výši svého dosavadního platu. To v praxi znamenalo, že se 
jim část penze vyplácela z pozůstalosti po Ferdinandovi. Většina zaměstnanců zůstala i nadále 
v Praze, ať již jako penzisté, nebo s aktivním příplatkem ve službách císařovny. Celková výše vyplá-

115. Beutler, Gigi: Die Kaisergruft bei den PP Kapuzinern zu Wien (Kapuzinergruft), Verlag Beutler-Heldenstern,  
 Wien 2011, str. 249.
116. Dtto, str. 249. 
117. Aschenbrenner, Martin: Dvůr císaře Ferdinanda Dobrotivého a císařovny Marie Anny v Čechách (1848–1884),  
 Česká Lípa, 2015, str. 135-144.
118. Arcivévoda Ferdinand Max (1832–1867), pozdější císař mexický, byl v té době již mrtev, byl zastřelen v mexickém  
 Quéretaru a převezen také do Kapucínské hrobky. Maxmiliánův hrob navštěvují jeho ctitelé z Mexika dodnes. 

cených penzí obnášela 108.823,69 zl. (z toho bylo 50.288,06 zl. ze státních prostředků a 58.535,63 
zl. z dědictví po Ferdinandovi). Císař František Josef I. věnoval ze svého dědictví 20.000 zl. městu 
Praze a dalších 80.000 zl. těm dobročinným institucím, které Ferdinand podporoval.

ii.4. císařovnin dvůr

Pražský dvůr Ferdinandovou smrtí nezanikl úplně – zůstali zde zaměstnanci císařovny a dvor-
ní provozy a stáje. Císař František Josef I. schválil dne 10. srpna 1875 personální složení a mzdy 
dvora císařovny-vdovy. Nejvyšším hofmistrem císařovny se stal první komoří císaře Ferdinanda 
hrabě ladislav pergen, po jeho smrti v roce 1877 bývalý císařův pobočník arnošt hrabě bissin-
gen. Ten zemřel v roce 1879, a poté byl do této funkce jmenován bývalý komoří císaře Ferdinanda 
Valerián hrabě sarracini-belfort. Obnoveno bylo také dvorní hospodářství, jehož vedoucím se 
oficiálně stal Josef ringlhan. 

ii.4.1. císařovnina smrt a zánik jejího dvora

Císařovna žila nadále na Pražském dvoře stejně skromně a ve skrytu, jako tomu bylo předtím. 
Na přelomu dubna a května 1884 náhle onemocněla a 4. května zemřela na zápal plic. Její dvůr 
zanikl koncem května a zaměstnanci byli penzionováni (rovněž s plným platem). Po její smrti 
byl vyhlášen velký dvorní smutek a císařovnino tělo bylo převezeno do Vídně. marie anna byla 
pochována ve Ferdinandově hrobce vedle svého manžela.

ii.5. závěr

Na závěr našeho exposé navštívíme císařský pár v místě 
jeho posledního odpočinku, kapucínské hrobce. Císařova 
rakev je po  dlouhé době střídmosti první zdobenou rakví 
v hrobce (styl druhého rokoka). Na podstavci rakve u hlavy 
je jeho heslo: „Recta tueri“. To je možno přeložit jako „Bránit 
právo“, ale také „Bránit to, co je správné“. Správné nám při-
padá nyní to, aby se císař Ferdinand konečně dočkal sprave-
dlnosti, a aby se na něho v Čechách, kde prožil konec života 
v klidu a spokojenosti, s možností věnovat se svým zálibám 
a  pomáhat potřebným, jako na  posledního korunovaného 
českého krále a dobrého člověka nezapomnělo. 

Ferdinand V,, sádra, 1874, 
E. Max. Státní zámek Záku-
py. Foto: Jan Hnělička.

Kapucínská hrobka zvenčí, 
autorské foto.

Úmrtní pokoj císaře Ferdinanda na Pražském 
hradě, Ségur-Cabanac V., str. 80.

Sarkofágy Ferdinanda (vlevo) a Marie Anny 
(vpravo), Ferdinandova hrobka uvnitř 
Kapucínské hrobky, autorské foto 2019.
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onal during the years 1786–1884), we will find interesting headstones of individuals connected as 
much with the Prague coronation of Ferdinand V as with his Prague court or with the court of his 
widow. Anna. The year of death of the ex-empress (1884) coincides with the date of the definitive 
end of burials at the Lesser Town Cemetery (Malostranský hřbitov).

prameny:

Většina pramenů je detailně uvedena v textu (poznámky pod čarou). pro zpracování 
medailonků v části „korunovace“ bylo použito hlavně následujících pramenů:

knihy, monografie, články:
Almanachy českých šlechtických a  rytířských rodů, nakladatelství Martin, ročníky 1996, 1999, 
2010, 2011, 2022, 2028.
Čáňová, Eliška: Slovník představitelů katolické církevní správy v Čechách v letech 1848–1918. SUA 
Praha, 1995.
Fillunger-Battaglia, Ferdinand: Friedhof-Aufzeichnungen. Kleinseitner oder Koschiřscher Fried-
hof zur Heiligen Dreifaltigkeit (bei Prag-Smichow). Monatsblatt der Kais. Kön. Heraldischen 
Gesellschaft „Adler“, Wien, 1907.
Kalinová Gabriela, Hnojil Adam a kol.: Malostranský hřbitov, historie a současnost, nakladatelství  
ARSCI, Praha 2016.
Kšára, Bedřich: Malostranský hřbitov v Košířích, Časopis rodopisné společnosti v Praze v roce 1939. 
Lány, Jeroným: Malostranský hřbitov v Košířích 1680–1884, vydáno SPH v roce 2001, Praha.
Mašek, Petr: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Argo, 
2008. Díl I – A-M, Díl II. N-Z.
Schematismus für das Königreich Böhmen auf das Schaltjahr 1836, Prag, 1836.

elektronické zdroje:
Národní archiv, Databáze pobytových přihlášek (konskripcí) pražského policejního ředitelství z let 
1850–1918, přístup z: https://www.nacr.cz/prihlasky2/
Archiv hlavního města Prahy, Sbírka církevních a civilních matrik, přístup z: http://katalog.ahmp.
cz/page/docs/cp_ms.pdf 
Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich – Wikipedia 
České šlechtické rody – Wikipedie (wikipedia.org) 
Genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser (1849) - Bayerische Staatsbibliothek (bsb-
muenchen.de)
Herby Monarchii Austriackiej - Wappenbuch der Oesterreichischen Monarchie (dokumentyslaska.pl)
Kitnbauer v. Etzstätt, Johann Evang: Siebmachers grosswes und allgemeines Wappenbuch, Verlag 
Bauer und Raspe, 1909, A-R, přístup z: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN828635498
Wurzbach, Konstantin von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich (zkr. BLKÖ), pří-
stup z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Biographisches_Lexikon_des_Kaiserthums_Oesterreich
Una contemplativa nella vita attiva. M. Rachele Guardini: testo - IntraText CT 
Die Geschichte der Klarschen Blindenanstalt in Prag vom Jahre 1832 bis 1907 zur Feier ihres 75 
jährigen Jubiläums verfasst by Wagner, Emil Prag 1909, Selbstverlag des Verfassers https://archive.
org/details/b24858444/page/n4/mode/1up

deutschsprachiges resumé
Wie es sich bereits seit Jahren eingebürgert hat, thematisiert auch diese Monographie eine spe-

zifische Gruppe der auf dem kleinseitner Friedhof /malostranský hřbitov begrabenen Personen. 
Im Jahre 2020 waren 145 Jahre seit dem Tode des letzten gekrönten Königs von Böhmen, Ferdi-
nands V. von habsburg, vergangen. Im Jahre 2021 jährt sich die letzte prager krönung (1836) 
zum 185. Mal. Aus diesem Grunde wird diese Monographie den protagonisten der prager krö-
nung und des hofstaats kaiser Ferdinands in prag gewidmet. Ein weiteres Kriterium, das zur 
Wahl dieses Themas führte, war die Ähnlichkeit der damaligen lage in prag mit der gegenwärti-
gen situation – auch damals musste man einer gefährlichen Epidemie (cholera) Stirn bieten. 
Die böhmischen Stände wussten sich jedoch zu helfen und beide Krönungen (des Königs und der 
Königin) sowie Inthronisierung der Äbtissin des Theresianischen Stifts verliefen plangemäß. Im 
Zusammenhang mit der Krönung ist auch ein uralter und hochinteressanter Brauch, der st. Wen-
zels-ritterschlag, zu erwähnen. Bei der Krönung der böhmischen Königin spielte ebenfalls das 
Theresianische damenstift in der Prager Burg eine wichtige Rolle, dessen Äbtissin Recht gebührte, 
die böhmische Königin zu krönen. Ferdinand V. der Gütige war jedoch nicht nur der letzte gekrön-
te König von Böhmen, sondern auch der letzte Kaiser, der auf der Prager Burg Aufenthalt nahm 
und hier auch verstarb. Auf dem Kleinseitner Friedhof (der in den Jahren 1786–1884 seine Funk-
tion erfüllte) wurden deswegen auch Angehörige des Hofstaats Ferdinands und seiner Gemah- 
lin Maria Anna begraben. Das Sterbejahr der Kaiserin Maria Anna (1884) stimmt mit dem Jahr der 
definitiven Einstellung der Begräbnisse auf dem Kleinseitner Friedhof überein.

Die Schicksale des Friedhofs nach seiner Aufhebung waren sehr bewegt. Der Friedhof, eine 
interessante „Freilichtgalerie“ bedeutender bildhauerischer Werke aus den ersten drei Vierteln des 
19. Jh., wurde durch das sog. Osternmemorandum, von 117 bedeutenden tschechischen Künstlern, 
Denkmalschützern und Hochschulprofessoren signiert, gerettet. Eine weitere Gefährdung stellte 
jedoch die Notwendigkeit dar, die wichtige Ausfallsstrasse Plzeňská třída zu verbreitern. Deswe-
gen verliefen zwei Wellen der Exhumierung und Übertragung von sterblichen Überresten und 
Grabmälern auf neue Lokalitäten (1927 und 1951). Dabei kam es oft zur Beschädigung bzw. Ver-
nichtung von kunsthistorisch wertvollen Wereken. nach mehreren Versuchen, den Friedhof zu 
sanieren, erfolgte in den Jahren 2014–2016 seine grundlegende rekonstruktion. 

english summary 
Just as every year, this year we are translating a monograph dedicated to a group of people co-

nnected by a specific topic or anniversary. Considering that in the year 2020, 145 years had passed 
since the death of the last coronated czech king, Ferdinand V, who spent the end of his life in 
Bohemia, chiefly in Prague, and that now in 2021, 185 years has elapsed since the last coronation in 
Prague (1836), we have decided to dedicate this monograph to the protagonists of the Prague coro-
nation and to individuals connected with Ferdinand V’s Prague court. An additional criterion for 
selecting this topic was the similarity of the situation in prague at that time to that with which 
we are contending today — at the time of the coronation, they were likewise of necessity dealing 
with a dangerous epidemic (cholera). However, the nobility, Czech nobility were able to cope, and 
the coronation of the king and queen took place successfully. We would take this opportunity to 
mention an interesting ancient tradition in the Czech lands — about the dubbing of the knights of 
st. Wenceslas, and about the Theresian institution of noble ladies at prague castle. The head of 
the Institution actually had the sole right to crown the Czech queen. 

Ferdinand dobrotivý (The benevolent), however, was not only the last Czech king crowned 
in Prague, he was also the last monarch who lived and died in Prague Castle, though after he had 
already abdicated the throne. Therefore even today at lesser town cemetery (which was operati-
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29. Bailletová  |  K1-3  |  str. 14 30. Bragato  |  K1-5  |  str. 30

25. Suske  |  K2-4  |  str. 35 26. Tomášek  |  K1-4  |  str. 21, 22

27. Röhrs  |  K1-3  |  str. 37

24. Taubenthaler  |  K2-2  |  str. 29
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významné osobnosti dvora císaře  
Ferdinanda i./v. a poslední pražské korunovace 

1836, pohřbené  na malostranském hřbitově 

Č. na mapě Jméno Okruh osob Oddíl MH Foto č.  Medailonek

1 Gaisruckové korunovace K1-6 1 str. 13

2 Höcker, Rixi dvůr K1-6 2 str. 37

3 Bretfeld korunovace K1-6 3 str. 9

4 Hellich korunovace K1-6 4 str. 19

5 Rudolph dvůr K1-6 5 str. 25, 26

6 Bertel dvůr K1-6 6 str. 35

7 Tippmann korunovace K1-6 7 str. 17, 18

8 Pešina korunovace K1-6 8 str. 16

9 Voříkovští korunovace K1-8 9 str. 18

10 Schober dvůr K1-8 10 str. 26

11 Sommerschuh dvůr K1-12 11 str. 37, 38

12 Trauttenberg korunovace K1-2 12 str. 11

13 Knesche dvůr K1-2 13 str. 27

14 Ringlhan dvůr K1-11 14 str. 27

15 Běšínové korunovace K1-2 15 str. 13

16 Königsbrunnové korunovace K1-2 16 str. 14

17 Margelik korunovace K1-11 17 str. 18

18 St. Giorgio dvůr K1-11 18 str. 39

19 Grömling dvůr K1-11 19 str. 36

20 Zeidler korunovace K2-5 20 str. 17

21 Galvani dvůr K2-2 21 str. 39

22 Morstadt korunovace K2-1 22 str. 4, 5

23 Strondl dvůr K2-2 23 str. 32

24 Taubenthaler dvůr K2-2 24 str. 29

25 Suske dvůr K2-4 25 str. 35

26 Tomášek korunovace K1-4 26 str. 21, 22

27 Röhrs dvůr K1-3 27 str. 37

28 Fleissner korunovace K1-3 28 str. 10

29 Bailletová korunovace K1-3 29 str. 14

30 Bragato  dvůr K1-5 30 str. 30
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kudy na malostranský hřbitov

Dopravní spojení: Metrem po trase B do stanice Anděl (výstup Anděl),  
ze zastávky Anděl tramvají do stanice Bertramka,  

která se nachází přímo proti nové bráně 
do Malostranského hřbitova.

otevírací doba:
leden - únor 9 - 17 hod.
březen - duben 9 - 18 hod.
květen - září 9 - 19 hod.
říjen 9 - 18 hod.
listopad - prosinec 9 - 17 hod.

www.malostranskyhrbitov.cz


