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Abstrakt (česky) 

       Hlavním předmětem diplomové práce je nástin a charakteristika hudebního života a 

analýzy hudebních aktivit na dvoře Josefa Adama knížete ze Schwarzenbergu s teritoriálním 

zaměřením na oblast Českého Krumlova v období 2. poloviny 18. století jako příslušníka 

vyšších vrstev společnosti. Osvíceného knížete s hlubokým zájmem o společenský a 

umělecký život, štědrého mecenáše umění a především hudebního znalce a vynikajícího 

organizátora hudebního programu na svých panstvích. Jedním z úkolů je rovněž zachytit 

drobný příspěvek do problematiky studia šlechtické hudební kultury (období baroka a 

klasicismu) a socioekonomického okruhu s touto kulturou související či vzájemně se 

ovlivňující na konkrétním příkladě schwarzenberského dvora v souboru označovaném jako 

dechová harmonie. Společně s vývojem souboru dechové harmonie dojde ke stručné 

charakteristice divadelních aktivit a schwarzenberské hudební sbírky, úzce provázaných 

s hudebním provozem na dvoře Josefa Adama knížete ze Schwarzenbergu. 

 

 

 

Abstract (in English): 

      The main aim of the diploma thesis is to provide characteristics of the musical life and 

analysis of the musical activities at the court of Prince Joseph Adam of Schwarzenberg, who 

belonged to higher society, with territorial focus in the area of Český Krumlov during the 

second half of the 18th Century. Enlightened Prince with a deep interest in social and artistic 

life was a generous patron of the arts, especially music connoisseur and an excellent event 

organizer. One of the other objectives is to provide small contribution to the area of study of 

aristocratic musical culture (in particular the Baroque and Classical era) and related socio-

economic issues in a collection known as wind harmony. Along with the development of the 

set of wind harmony I briefly described the Schwarzenberg theatre activities and music 

collection – the topics of which are closely related to the music activities at the court of Prince 

Joseph Adam of Schwarzenberg. 
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Úvod 

      Josef Adam kníže ze Schwarzenbergu na nás z portrétů hledí velmi živým, podmanivým 

pohledem a nic netušící návštěvník zámeckých nádherně vyzdobených interiérů okázalého 

českokrumlovského zámku je zpočátku omámen pohledem zobrazované postavy, vzápětí si 

ale položí otázku o její existenci a původu. V myšlenkách poté proniká dále do hloubky své 

zvědavosti a otázky stupňuje a stupňuje… Ve výkladu snaživého průvodce zámeckých 

areálem (nebo jeho částí) odpovědí na otázky nenalézá a touží poznat o tomto skvostně 

vystrojeném muži více a více… Jakým způsobem tento člověk žil, z jakých rodinných a 

ekonomických poměrů (byť už tuší podle portrétu a doslechu, že z nuzných poměrů 

portrétovaný muž jistě nepocházel), jak projevoval svou okázalost a náhle hloubavého 

návštěvníka napadají další a další otázky… Jakým způsobem se zapsal viditelně do života 

prostředí, ve kterém se momentálně návštěvník (upřeně hledící doprostřed portrétu a v duchu 

hledající odpovědi) ocitl… a v hlavě návštěvníka padají další otázky, na které chce znát 

okamžitou a uspokojivou odpověď. Jakým vlivem působil kníže (neboť nyní už společně 

s návštěvníkem víme, že jde o knížete) na zámecké interiéry, na přilehlé divadlo a zámecký 

park se všemi jeho pitoreskními stavbami. Jak ožíval zámecký a městský život po příjezdu 

knížete a jeho nejbližších a jakou silou bylo zámku a přilehlému panství rázem dodáno 

kouzla, výjimečnosti, jedinečnosti…  

      Jistě jste se mírně pousmáli při tomto jemně idealizovaném popisu hloubavého turisty, 

možná jste ho přijali, odsoudili nebo zavrhli. Každopádně kladené otázky mají svůj smysl a je 

potřeba k nim nalézat smysluplné a uspokojivé odpovědi.  

      Proto otázkou, chceme-li, úkolem této předložené diplomové práce je podat dostatečnou 

odpověď v otázce hudebních a částečně i souvisejících divadelních aktivit Josefa Adama 

knížete z významného urozeného rodu, jenž se nesmazatelně zapsal do dějin 

středoevropských, českých a regionálních, do dějin hospodářských a kulturních. Z dynastie, 

jejíž členové jsou dodnes viditelnými činiteli v různých sférách společnosti. Z urozené rodiny 

Schwarzenbergů. 

      Hlubším záměrem této práce je provést sondu do hudebního života příslušníka urozené 

šlechtické rodiny (s mírným časovým přesahem k dalším příslušníkům rodu), částečnou 

analýzu jeho organizace hudebních aktivit, hudebních poměrů po dobu jeho života a 
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hudebních složek na dvoře knížete. Mým badatelským záměrem – započatým již bakalářskou 

prací o eggenberské zámecké hudební kapele ve 2. pol. 17. století
1
– je především studium 

organizačních hudebních složek vyšších vrstev společnosti, především šlechticů na území 

českých zemí v období baroka a klasicismu. Provedení nástinu a charakteristika uměleckých a 

zejména hudebních aktivit a mecenátu hudbymilovného knížete Josefa Adama ze 

Schwarzenbergu nejen v jeho vídeňské rodové rezidenci, ale i na panství českokrumlovském 

(především v Českém Krumlově) v období 18. století. Tímto si přeji v nepatrné míře přispět k 

probíhajícímu studiu tématu dvorské (v literatuře se můžete setkat s celou řadou termínů, 

např. „zámecké“, „rezidenční“ a dalších), šlechtické hudební kultury a socioekonomického 

okruhu s touto kulturou související či vzájemně se ovlivňující, podobně jako se o to pokusila 

rozrůstající se skupina dalších badatelů minulosti, současnosti a přirozeně i budoucnosti. Při 

této příležitosti uvedu rámcově jen několik jmen s tím faktem, že nezapomínám na ostatní 

nevyjmenované a ani to rozhodně nemám v úmyslu. Za doyena a průkopníka kritického studia 

problematiky šlechtických kapel můžeme směle označit Vladimíra Helferta a jeho výzkum 

hudebních aktivit hraběte Jana Adama z Questenbergu a popis hudebního dění na zámku 

v Jaroměřicích nad Rokytnou
2
, jenž otevřel bránu dalším badatelům v oblasti výzkumu 

problematiky šlechtických kapel. Zde si musíme přímo uvědomit smysl a hloubku termínu 

„šlechtická kapela“, popř. „šlechtická hudební kultura“, jelikož těchto termínů budeme v této 

předložené práci užívat a operovat s nimi. Předně si musíme uvědomit, jak zmíněné termíny 

ve své podstatě chápat a uchopit. Pod značným vlivem výzkumu Vladimíra Helferta a jeho 

následovníků se jeví tyto termíny jako vhodné a opodstatněné ve smyslu užití kritické metody 

(jíž je Vladimír Helfert průkopníkem), důsledné práce s archivními doklady a jejich rozboru a 

zejména ve schopnosti zpracování a přednesu předkládané problematiky směrem ke čtenáři. 

Helfertův důraz na označení zámecká kapela se jeví v dnešní době již jako přežitek a v 

hlubším smyslu slova značně nepřesný, neboť je soustředěn na jednu určitou polohu jednoho 

typu šlechtické rezidence. Příčin jistého zkreslení výše zmíněného termínu nalézáme několik. 

                                                           
 

1
 KVAPIL, Štěpán: Nástin hudebních aktivit v Českém Krumlově v období panování 

knížete Jana Kristiána z Eggenberku [The Outline of the musical activities at Český Krumlov 

under the reign of the Prince Johann Christian of Eggenberg]. Praha, 2008-07-23. 105 s., 4 

příl., 22 Obr. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav 

českých dějin. Vedoucí práce Jaroslav Čechura. 
2
 HELFERT, Vladimír. Hudební barok na českých zámcích: Jaroměřice za hraběte Jana Adama z 

Questenberku († 1752). Praha: Česká akademie, 1916. XXIV, 388 s. Rozpravy České akademie císaře 

Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění; Tř. I, č. 55. Taktéž HELFERT, Vladimír. Hudba na 

Jaroměřickém zámku: František Míča 1696-1745. V Praze: Česká akademie věd a umění, 1924. 379 s. 

Rozpravy České akademie věd a umění; třída I., č. 69. 
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Jednou z nich je především poměrně pravidelná a častá migrace majitele panství (jeho dvora, 

zaměstnanců a umělců), jako provozovatele a mecenáše hudební kultury, po různých 

lokálních destinacích panství (ať už v české či zahraniční lokalitě), popř. do centra hudebního 

života habsburské monarchie, do Vídně či dalších kolébek rozvinuté hudební kultury, např. 

Německa, Itálie nebo Francie. V tomto bodě je například zajímavá skutečnost, že se 

významnou lokalitu Prahy do dnešní doby téměř nesetkáme v literatuře s odbornou 

monografií (až na několik fragmentárních zmínek v literatuře rozdílných žánrů – např. 

cestopisů, cestovních deníků, literatury glorifikující Mozartův pobyt v Praze, apod.) 

vypovídající o existenci šlechtických hudebních uskupení, přestože je na první pohled patrný 

prvořadý význam této metropole jako uměleckého a hudebního centra na území Čech a 

Moravy a lze proto předpokládat díky husté koncentraci pražských paláců a sídel značný 

výskyt významných příslušníků z řad šlechty. Musíme upřesnit, že celá řada těchto šlechticů 

měla jistě úzké kontakty na Vídeň (především z důvodů majetkových, služebních, 

reprezentativních či příbuzenských) a proto lze předpokládat institucionální provozování 

šlechtických hudebních souborů i v Praze.  Proto vazba na určitou konkrétní rezidenci ztrácí 

svůj význam, tudíž pod vlivem studia odborné literární terminologie několika muzikologů 

budu užívat přesnějšího a vhodnějšího výrazu, pocházejícího z německy hovořících oblastí, 

tzv. Hofkapelle či Adelskapelle, popř. Hofmusik Kultur nebo Adelsmusik Kultur. Tímto bude v 

dalších částech této mé předložené práce pro usnadnění užíváno překladu výrazů šlechtická 

kapela, častěji však knížecí kapela či knížecí soubor.3 

      Nesmíme opomenout další významné badatelé v oblasti studia hudební šlechtické kultury 

či šlechtických kapel napříč časovým obdobím 20. století teritoriem českých zemí. Na 

Moravě, kde se nacházela hustější koncentrace šlechtických kapel, je např. popsána 

muzikoložkou Theodorou Strakovou kapela rodiny Collaltů
4
 a Jiří Sehnal provedl zevrubnou 

charakteristiku života hudebníka Pavla Vejvanovského a zároveň též jeho zaměstnavatele 

olomouckého biskupa a jeho biskupské kapely
5
, atd. V oblasti českých zemí zmíním 

                                                           
 

3
 KAPSA, Václav. Hudebníci hraběte Morzina: příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v 

době baroka: s tematickými katalogy instrumentální tvorby Antonína Reichenauera, Christiana 

Gottlieba Postela a Františka Jiránka. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České 

republiky, Kabinet hudební historie, 2010. 245 s. S. 11-13. 
4 STRAKOVÁ, Theodora: Hudebníci na Collaltovském panství v 18. Století. In: Časopis moravského 

musea, Acta Musei Moraviae. Brno, 1966, s. 231 - 252. 
5 Sehnal, Jiří: Pavel Vejvanovský a biskupská kapela v Kroměříži, Muzeum Kroměřížska s MÚ 

Kroměříž, Kroměříž, 1993. 
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především důkladné studium dlouholetého českokrumlovského archiváře Jiřího Zálohy, 

neocenitelný zdroj poznatků o šlechtické hudební kultuře českokrumlovských vévodů, jehož 

dílo mi ukázalo směr a úskalí studia.
6
 A posledním dílem z problematiky šlechtických kapel, 

které uvedu je zdařilá práce mladého muzikologa Václava Kapsy, důkladně charakterizující 

období 1. poloviny 18. století v oblasti Prahy a podkrkonošského regionu a zejména kapelu 

českého šlechtice Václava Morzina.
7
 

      Předmětem mé práce bude tedy provést stručně charakteristiku hudebních aktivit Josefa 

Adama knížete ze Schwarzenbergu, popsat – pomocí literárních zdrojů a dochované archivní 

pramenné matérie deponované ve Statním oblastním archivu Třeboň, přesněji na jeho 

pracovišti na zámku v Českém Krumlově
8
 – především jeho hudební organizační složky, 

přesněji řečeno soubory knížecích hudebníků a následně dechovou harmonii, osudy 

jednotlivých hudebníků zaměstnaných v knížecích službách, jejich sociální a rodinné poměry, 

profesní kariéry několika z nich a dotknout se částečně problematiky financování uvedených 

hudebních složek. S hudebními aktivitami jsou rovněž provázané divadelní aktivity, jednak 

z důvodů hudebního doprovodu divadelních (operních) představení, taktéž z okolností a 

prostředků, jimiž kníže Josef Adam disponoval, a v neposlední řadě, také ze skutečnosti 

hlubokého osobního interesu samotného knížete. Připomeneme si přestavbu 

českokrumlovského zámeckého divadla a události s činností tohoto divadla spojené včetně 

jejich aktérů. V souvislosti s čilým provozem a produkcí hudby na schwarzenberském dvoře 

jistě přijde vhod rovněž kapitola o katalogu nashromážděných skladeb různých interpretů 

především od 17. po 19. století zvaném Hudební sbírka (někdy též Schwarzenberská hudební 

sbírka), jeho charakteristika, vývoj a současnost. 

      Závěrem bych velmi rád poděkoval početné skupině lidí, kteří mne při nelehké pouti při 

mém badatelském studiu a tvorbě této práce doprovázeli, především vyslovuji hlubokou 

vděčnost a díky svému vedoucímu práce panu profesoru PhDr. Jaroslavu Čechurovi, za 

                                                           
 

6
 ZÁLOHA, Jiří: Eggenberská zámecká kapela v Českém Krumlově. In: Hudební věda 2/1996, ročník 

6, Praha, 1969, s. 234 – 240., Taktéž ZÁLOHA, Jiří: Hudební život na dvoře knížat ze 

Schwarzenbergu v 18.století. In: Hudební věda XXIV/1987, s. 43-62, a další studie. 
7
  KAPSA, Václav. Hudebníci hraběte Morzina: příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v 

době baroka: s tematickými katalogy instrumentální tvorby Antonína Reichenauera, Christiana 

Gottlieba Postela a Františka Jiránka. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České 

republiky, Kabinet hudební historie, 2010. 245 s. 
8
 Při svém studiu jsem používal zejména fondy Schwarzenberský rodinný archiv, Ústřední pokladnu, 

Hudební sbírku a drobně fondy Velkostatků. 
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neuvěřitelnou trpělivost a shovívavost spojenou se vznikem a genezí této práce a s mým 

počínáním a především za podporu, kterou mi projevoval. Dále děkuji institucím, z nichž 

jsem mohl čerpat zdroje a badatelský materiál, zejména Státnímu oblastnímu archivu Třeboň 

a přímo pobočce na zámku český Krumlov, z něhož bych vyjádřil díky za ochotu a poskytnutí 

informací a poznatků paní Mgr. Anně Kubíkové a panu PhDr. Aleši Stejskalovi. Dále svým 

rodičům a přátelům. 
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1. Dějiny rodu Schwarzenbergů v českých zemích 

 

Erb rodu Schwarzenbergů z druhé pol. 17. st.9 

 

      Tento významný šlechtický rod pochází z Dolních Frank v Bavorsku a původně se podle 

rodové tvrze Seinsheim (Sowensheim) nazýval ze Seinsheimu. První dochovaná zmínka se 

datuje do roku 1172 v listině římského císaře Fridricha Barbarossy, kde se setkáváme 

s prvním známým členem rodu Siegfriedem ze Seinsheimu.10 Do spojení s Čechami se dostal 

na počátku 14. století nejznámější příslušník rodu ze Seinsheimu Erkinger, který se zúčastnil 

po boku českého krále Zikmunda Lucemburského křížových tažení proti husitům a rovněž ho 

                                                           
 

9
 OURODOVÁ, Ludmila. Schwarzenbergové 1615-1789. Vyd. 1. České Budějovice: Národní 

památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2009. [10] s. S. 14. 
10

 MARKUS, Antonín: Rod knížat ze Schwarzenberku. Druhé doplněné vydání. V Třeboni: Svaz 

českých úředníků a zřízenců knížete ze Schwarzenberku, 1936. 92-[II] s. S. 3. 
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i finančně podporoval v křižáckých taženích.11 Za tyto služby obdržel Erkinger od Zikmunda 

titul svobodného pána a roku 1422 získal do dočasného užívání statky Točník, Žebrák, 

Beroun, Kadaň, Žatec a dvůr v Libanicích. Zároveň obdržel v Bavorsku Erkinger hrad 

Schwarzenberg (odtud dnešní název rodu).12  Po jeho smrti 1437 byl jeho syny rod rozdělen 

na dvě rodové větve – hohenlandberskou (franckou) a stefansberskou (pozdější příslušníci 

rodu v českých zemích).13 I další potomci rodu věrně sloužili panovníkovi a dvoru a 

vyznamenali se nejen jako zdatní válečníci, ale i jako diplomaté a úředníci ve vysokých 

státních funkcích.  

      Nás bude ovšem zajímat linie stefansberská. Za tímto účelem se přesuneme do 17. století, 

k významné osobnosti hraběte a císařského tajného rady Jana Adolfa I. ze Schwarzenbergu 

(1615-1683). Tento zakladatel schwarzenberského panství v českých zemích byl díky svým 

neocenitelným diplomatickým a organizačním schopnostem, moudrosti, hospodářským 

znalostem, jazykovým talentem a politickou prozíravostí na dvoře římského císaře a českého 

krále Leopolda I. velmi oblíben (sloužil rovněž i jeho předchůdci Ferdinandu III. a jeho bratru 

Leopoldu Vilémovi). Dostalo se mu řadě vyznamenání a poct. Roku 1654 obdržel od císaře 

tzv. inkolát (právo nabývat a vlastnit zemské statky, patřit do jednoho zve dvou vyšších stavů 

a rovněž právo vykonávat zemský úřad) v českých zemích.14 Tímto právním krokem (nikoliv 

bezplatným - 607 zlatých a další částky zemským úředníkům) 

byl rod Schwarzenberků definitivně uveden do zemí Koruny české. Ziskem panství Třeboň 

(byť už ho měl Jan Adolf za své poskytnuté úvěry císaři Ferdinandovi a rovněž arcivévodovi 

Leopoldu Vilémovi v zástavě a obdržel ho darovací listinou roku 1660) a nákupem sousední 

Hluboké, vzniká základní kámen schwarzenberského dominia.15 Dne 14. července roku 1670 

byl Jan Adolf císařem povýšen do stavu říšských knížat a jeho panství do stavu „okněžněného 

hrabství“ a udělením „velkého palatinátu“ mohl Jan Adolf razit vlastní mince, povyšovat do 

                                                           
 

11
 JUŘÍK, Pavel. Jihočeské dominium: Rožmberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové a Buquoyové 

v jižních Čechách. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. 443 s. S. 120-121. 
12

 ŽUPANIČ, Jan, STELLNER, František a FIALA, Michal. Encyklopedie knížecích rodů zemí 

Koruny české. Vyd. 1. Praha: Aleš Skřivan ml., 2001. 340 s., [54] s. barev. obr. příl. S. 239.  
13

 JUŘÍK, Pavel. Jihočeské dominium: Rožmberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové a Buquoyové 

v jižních Čechách. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. 443 s. S. 121. 
14

 ZÁLOHA, Jiří: Schwarzenberský inkolát v Čechách. In: Obnovená tradice, Historický spolek 

Schwarzenberg, České Budějovice 1991, nepaginováno. 
15

 ZÁLOHA, Jiří: Schwarzenberský inkolát v Čechách. In: Obnovená tradice, Historický spolek 

Schwarzenberg, České Budějovice 1991, nepaginováno. 
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nižšího šlechtického stavu a další privilegia. Titul knížete směl prozatím užívat jen 

prvorozený potomek.16  

      Po jeho smrti se ujal vlády nad značně rozmnoženým majetkem jeho syn Ferdinand Vilém 

Eusebius (1652-1703). Tento barokní kavalír, údajně označovaný za nejkrásnějšího muže na 

císařském dvoře ve Vídní, kráčel v úspěšně v otcových stopách ve službě panovníkovi a 

vyznamenal se především při potlačování následků morové epidemie ve Vídni (1679-80), 

úspěšnou obranou Vídně proti Turkům (1683) a podobně jako otec výkonem nejvyšších 

dvorských úřadů (také díky vlastní promyšlené úvěrové činnosti) – mj. nejvyššího dvorského 

maršálka, císařského komořího, dolnorakouského vládního rady a prestižní funkce nejvyššího 

hofmistra císařovny Eleonory Magdalény Falcko-Neuburské, manželky císaře Leopolda I.17 

Roku 1688 mu byl z rukou španělského krále Karla II. „propůjčen“ Řád Zlatého rouna. 

Významné byly jeho rady v oblasti zahraniční politiky, kdy prosazoval spolupráci s Francií a 

válku s Tureckem. S vědomím důležitosti a významu své dynastie pokračoval v prozíravé 

dynastické politice. Výhodným sňatkem s velmi zámožnou hraběnkou Marií Annou ze Sulzu 

(21. května 1674) rozmnožil schwarzenberský majetek o říšské statky hrabství Sulz a 

landkrabství Kleggau, zakoupil další statky v Čechách, Bavorsku a ve Štýrsku. Jelikož byl 

hluboce věřící katolík, spatřoval v  majetku především požehnání od Boha, proto se cítil 

zavázán i církvi. Na svých panstvích založil četná farní, mešní a kaplanská nadání a síť špitálů 

a chudobinců.  

                                                           
 

16
  JUŘÍK, Pavel. Jihočeské dominium: Rožmberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové a Buquoyové 

v jižních Čechách. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. 443 s. S. 129. 
17

 JUŘÍK, Pavel. Jihočeské dominium: Rožmberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové a Buquoyové 

v jižních Čechách. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. 443 s. S. 130-133. 
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Neznámý malíř, Svatební portrét Ferdinanda Viléma ze Schwarzenbergu (1674)18 

      Rovněž razil vlastní minci a nesmíme podobně jako u ostatních příslušníku rodu 

opomenout i zálibu v umění, hudbě, módě, lovu (průkopníkem psího loveckého plemene 

Bígl)19 vášnivé sběratelství cenných uměleckých předmětů po celé Evropě.20 Vlastní 

celoživotní důslednost a obezřetnost projevil i při pořízení poslední vůle. Testament sepsal a 

dokončil těsně před svým náhlým úmrtím (na následky infekční choroby červenka) roku 

1703. V této rozsáhlé knize nabádá své potomky k přísnému udržování morálky ve prospěch 

rodu – v otázkách víry, sňatků, hospodaření se svěřeným dědictvím, výchově a celoživotnímu 

vzdělávání, hygieny, a dalších. Klíčovou části závěti bylo ustanovení o rozdělení rodového 

majetku mezi dva potomky, pokud se v jedné generaci rodu nachází dva schopní jedinci 

s ochotou spravovat svěřený majetek, což fakticky znamenalo vznik dvou rodových větví. 

Toto nařízení bude naplněno až o téměř sto let později – roku 1802 rozdělením majetku mezi 

bratry Josefa (primogenitura, tzv. hlavní, hlubocká rodová linie) a Karla (sekundogenitura, 

vedlejší tzv. orlická rodová linie).21 

                                                           
 

18
 GAŽI, Martin, ed. a BADALOVÁ, Marie. Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní 

historii. 2. vyd. České Budějovice: Halama ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním 

odborným pracovištěm v Českých Budějovicích, 2013. 735 s. Collectiones; sv. č. 2. s. 386. 
19

 JUŘÍK, Pavel. Jihočeské dominium: Rožmberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové a Buquoyové 

v jižních Čechách. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. 443 s. S. 134. 
20

 OURODOVÁ, Ludmila. Schwarzenbergové 1615-1789. Vyd. 1. České Budějovice: Národní 

památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2009. [10] s.S. 3-4. 
21

 MARKUS, Antonín: Rod knížat ze Schwarzenberku. Druhé doplněné vydání. V Třeboni: Svaz 

českých úředníků a zřízenců knížete ze Schwarzenberku, 1936. 92-[II] s. S. 3. Taktéž OURODOVÁ, 
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      Přestože se v harmonickém 24 let trvajícím svazku s kněžnou Marií Annou ze Sulzu 

narodilo podle některých pramenů 10 dětí, svého otce Ferdinanda přežil a tím i dědicem 

ohromného rodového majetku se stal Adam František. 

      Adam František Karel Eusebius (1680-1732) se narodil jako druhorozený syn knížete 

Ferdinanda a poměrně záhy, po náhlé smrti svého 14letého staršího bratra Adolfa Ludvíka 

roku 1690, se stal jediným dědicem rodu.22 Již ve 14 letech byl jmenován komořím následníka 

trůnu Josefa a v 18. roce života převzal po smrti své matky Marie Anny panství Sulz. V mládí 

postoupil za účelem vzdělání cestu do Prahy, Paříže a Říma, při níž načerpal řadu vědomostí a 

získal kromě patřičné aristokratické výchovy i množství užitečných kontaktů. Ve 22 letech se 

zúčastnil obléhání pevnosti Landava (Landau ve Falci) a nasbíral tímto vojenské ostruhy.23 Po 

předčasné smrti svého otce (1703) se ujal vlády nad rodovými statky a od roku 1712 se s ním 

shledáváme na císařském dvoře ve službách nového císaře, bratra předčasně zesnulého Josefa 

I., Karla VI. Již roku 1711 vykonával úřad nejvyššího dvorského štolby a později byl povýšen 

do funkce nejvyššího maršálka a dvorského rady – opět, jak už tehdy bylo zvykem, se to 

neobešlo bez poskytnutých úvěrů a darů.  

 

                                                                                                                                                                                     
 

Ludmila. Schwarzenbergové 1615-1789. Vyd. 1. České Budějovice: Národní památkový ústav, 

územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2009. [10] s. S. 3-4. Taktéž ZÁLOHA, Jiří: 

Schwarzenberkové na Českém Krumlově. In: Obnovená tradice 10/1994, Historický spolek 

Schwarzenberg, České Budějovice 1994, s. 2. 
22

 ZÁLOHA, Jiří: Pět barokních šlechticů v Českém Krumlově. In: BŮŽEK, Václav, KUBÍKOVÁ, 

Anna a ZÁLOHA, Jiří. Baroko v Českém Krumlově = Baroque in Český Krumlov = Barock in Český 

Krumlov. Třeboň: Carpio, 1995. 40 s. s. 15-16. 
23

 JUŘÍK, Pavel. Jihočeské dominium: Rožmberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové a Buquoyové 

v jižních Čechách. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. 443 s. S. 135. 
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Franz von Stampart, Portrét Adama Františka ze Schwarzenbergu (kolem 1730)24 

Roku 1712 ho můžeme spatřit jako doprovod do Frankfurtu nad Mohanem při příležitosti 

korunovace Karla na římského císaře a rovněž byl členem královského průvodu v Prešpurku 

při korunovaci císaře Karla uherským králem, za což byl odměněn Řadem Zlatého rouna (již 

ve Frankfurtu 29. března 1712).25 V osobním životě se musel podřídit nároky souvisejícími 

                                                           
 

24
 Ze sbírek Státního zámku Třeboň. In: GAŽI, Martin, ed. a BADALOVÁ, Marie. Schwarzenbergové 

v české a středoevropské kulturní historii. 2. vyd. České Budějovice: Halama ve spolupráci s 

Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích, 2013. 

735 s. Collectiones; sv. č. 2. s. 389. 
25

 MARKUS, Antonín: Rod knížat ze Schwarzenberku. Druhé doplněné vydání. V Třeboni: Svaz 

českých úředníků a zřízenců knížete ze Schwarzenberku, 1936. 92-[II] s. S. 21. 
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s dynastickou sňatkovou politikou svých předků. Proto dochází roku 1701 ke sňatku 

s nevěstou z významného českého rodu Lobkowiczů, Eleonorou Amálií (1682-1741). Tento 

vztah nebyl příliš idylický, neboť již po několika letech soužití došlo k vzájemnému odcizení 

a mnohaletému odloučení bez mužského potomka. Manželé se usmířili až po více než deseti 

letech - traduje se historka, že k usmíření došlo při příležitosti svatby jejich dcery Marie Anny 

(1706-1755) roku 1721 v Praze, když se Adam František náhodně setkal s Eleonorou Amálií 

na modlitbách v katedrále sv. Víta před hrobem sv. Jana Nepomuckého. Sv. Jan Nepomucký 

se stal patronem a „přímluvcem“ schwarzenberského rodu a je mu přičítáno i narození syna a 

dědice Josefa Adama, který zachránil Schwarzenbergy před vymřením po meči.26 Odkaz Jana 

Nepomuckého se velmi významně promítne ve schwarzenberském umění a architektuře. 

     Adam František se projevil rovněž jako velký rozmnožitel pozemkového rodového 

majetku nejen nákupem dalších statků (např. Protivín, Ohrada u Českých Budějovic, Dobr, 

Val u Třeboně, aj.)27, ale především ohromným dědictvím po smrti své tety Marie Ernestiny 

kněžny z Eggenbergu, vdovy po českokrumlovském knížeti Janu Kristiánu z Eggenbergu. A 

dědictví to bylo vskutku ohromné, Adam František přiřadil ke svému majetku panství Český 

Krumlov, Netolice, Prachatice, Volary, Vimperk, Chýnov, Orlík a další statky převážně 

v jižních Čechách. Tímto rozšířením se rodový majetek, až na drobné výjimky v pozdějších 

letech, ustálil a pomohl ke tvorbě pevného a souvislého územního pásu rodového dominia.28  

     Když ke knížecímu titulu byl přidán i titul vévodský (1723), dosáhl Adam František 

vrcholu své kariéry a výjimečného postavení mezi ostatními šlechtici.29  

     Z dnešního pohledu bychom mohli tohoto nového českokrumlovského vévodu označit za 

ideální prototyp barokního kavalíra. Proslul jako uměnímilovný mecenáš a stavebník. Jeho 

stavební mecenát je velmi bohatý a inspirativní. Zaměstnával ve svých službách řadu 

významných architektů tehdejší doby – Pavla Ignáce Bayera, Johanna Bernarda Fischera 

                                                           
 

26 ZÁLOHA, Jiří: Pět barokních šlechticů v Českém Krumlově. In: BŮŽEK, Václav, KUBÍKOVÁ, 

Anna a ZÁLOHA, Jiří. Baroko v Českém Krumlově = Baroque in Český Krumlov = Barock in Český 

Krumlov. Třeboň: Carpio, 1995. 40 s. S. 21. JUŘÍK, Pavel. Jihočeské dominium: Rožmberkové, 

Eggenbergové, Schwarzenbergové a Buquoyové v jižních Čechách. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. 443 s. 

S. 137. 
27

 ZÁLOHA, Jiří: Způsoby a nabytí schwarzenberských panství a statků. In: Obnovená tradice 7/1993, 

Historický spolek Schwarzenberg, České Budějovice 1993, s. 14-18. 
28

 MARKUS, Antonín: Rod knížat ze Schwarzenberku. Druhé doplněné vydání. V Třeboni: Svaz 

českých úředníků a zřízenců knížete ze Schwarzenberku, 1936. 92-[II] s. S. 21. Taktéž ZÁLOHA, Jiří: 

Způsoby a nabytí schwarzenberských panství a statků. In: Obnovená tradice 7/1993, Historický spolek 

Schwarzenberg, České Budějovice 1993, s. 14-18. 
29

 OURODOVÁ, Ludmila. Schwarzenbergové 1615-1789. Vyd. 1. České Budějovice: Národní 

památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2009. [10] s. S. 3-4. 
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z Erlachu, Josefa Emanuela Fischera z Erlachu a především dvorního stavitele Adama 

Františka, Antona Erharda Martinelliho.30 Z množství dochovaných architektonických 

památek uvedeme přestavbu zámku Hluboká nad Vltavou, výstavbu nového loveckého zámku 

Ohrada u Hluboké nad Vltavou pod vedením Pavla Ignáce Bayera v letech 1708 až 1713 

(původní rodový lovecký zámek Kratochvíle přestal vyhovovat dobovým potřebám, proto 

byla Adamem Františkem zadána výstavba zámku Ohrada), dostavbou roku 1716 koupeného 

zimního paláce ve Vídni – započato se stavbou roku 1697 Johannem Lucasem von 

Hildebrandt, dokončeno roku 1728 Johannem Bernardem Fischerem z Erlachu31, přestavba 

lázeňského komplexu v Libníči (Pavel Ignác Bayer, 1714-1720), aj.32 Kníže nezapomínal i na 

architekturu církevního rázu – nechal v letech 1728 až 1729 vystavět kostel s farou 

v Ondřejově a v českokrumlovském kostele sv. Víta nechal vybudovat kapli zasvěcenou sv. 

Janu Nepomuckému (která se později stala pohřebním úložištěm srdcí českokrumlovských 

vévodů).33 

     Stejnou pozornost věnoval Adam František také malířům. V jeho službách pracovali 

talentovaní umělci Jan Jiří Werle, který vyzdobil alegorickými freskami (dnes bohužel 

nedochovanými) velký sál na zámku v Hluboké nad Vltavou34, za které mu podle dochované 

korespondence mezi knížecím hejtmanem Václavem Antonínem Dvořákem knížeti bylo 

vyplaceno celkem 500 zlatých35, Daniel Gran, Peter van Roy36 a především geniální mistr 

jezdeckých a loveckých žánrových scén, štvanic, obrazů, lovecké zvěře, drobný šlechtic 
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 IVANEGA, Jan: Vrchnostenská sídla na panství Hluboká nad Vltavou za Adama Františka ze 
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 ZADRAŽIL, Pavel: Jihočeský malíř František Jakub Prokyš (1713-1791). Nepublikovaná 
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skotského původu, Jan Jiří Hamilton.37 Dále na knížecím dvoře nalezneme celou řadu 

truhlářů, tesařů, sochařů či jiných řemeslníků. Seznam zadavatelského odkazu knížete Adama 

Františka ze Schwarzenbergu v oblasti architektury, malířství, sochařství a přidružených 

řemesel je ohromný. 

     Osudnou zálibou knížete byl lov a parforsní hony. Tato záliba byla dle tehdejších 

dobových zvyklostí velmi oblíbená a žádaná nejen jako forma určité reprezentace vyšších 

společenských vrstev, ale lov byl považován za jistý druh sportu. Tuto vášeň rovněž sdílel i 

císař Karel VI. a následující příběh se stal knížeti osudným.  

      V červnu roku 1732 mělo v Českém Krumlově dojít na dlouho očekávanou císařskou 

návštěvu Karla VI. Císař se tu po návratu z léčení v západočeských lázních chystal před 

návratem do Vídně zastavit. Před plánovanou návštěvou si to část císařského doprovodu 

společně s knížetem namířila na hon na jeleny na císařském panství Brandýs nad Labem 

konaný 10. června 1732.   

       Účastníci se shromáždili ve zdejší honitbě, rozmístili se do křovin a čekali na příležitost k 

výstřelu. Nikdo si nevšiml, že císař a jeho nejvyšší podkoní byli postaveni asi 60 metrů proti 

sobě, takže pokud jeleni poběží předpokládaným směrem, budou střílet proti sobě. Už prvního 

jelena císař minul, ale u druhého zvířete byl úspěšnější. Jelena sice kulka opět minula, ale 

zasáhla Adama Františka levým bokem do těla, prošla střevy a pravou ledvinou až do tukové 

tkáně pod pravým bokem. Zraněný se zhroutil k zemi a hon byl okamžitě přerušen.  

        Císař svého činu velmi litoval, ale už se nedalo těžkému několika hodinovému utrpení a 

předčasné smrti knížete Adama Františka zabránit a dne 11. června kníže vydechl naposledy.38 

 

                                                           
 

37
 OURODOVÁ-HRONKOVÁ, Ludmila: Johann Georg de Hamilton ve službách Adama Františka 

 ze Schwarzenbergu. In: GAŽI, Martin, ed. a BADALOVÁ, Marie. Schwarzenbergové v české a 

středoevropské kulturní historii. 2. vyd. České Budějovice: Halama ve spolupráci s Národním 

památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích, 2013. 735 s. 

Collectiones; sv. č. 2. S. 229-250. 
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 ZÁLOHA, JIŘÍ.: Poslední hon Adama  Františka ze Schwarzenbergu. In: Obnovená tradice, 

Historický spolek Schwarzenberg, České Budějovice 1991-2, nepaginováno. 
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2. Josef Adam ze Schwarzenbergu 

 

 

Martin van Meytens, Portrét Josefa Adama ze Schwarzenbergu (1745)39 

                                                           
 

39
 Ze sbírek Státního zámku Hluboká, in: GAŽI, Martin, ed. a BADALOVÁ, Marie. 

Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii. 2. vyd. České Budějovice: Halama ve 
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      Josef I. Adam Johann Nepomuk Franz de Paula Joachim Judas Thaddaeus Abraham ze 

Schwarzenbergu (1722-1782) se narodil ve Vídni 15. prosince 1722. V dětství přišel tragicky 

o otce, ale osiřelému chlapci se jeho blízké okolí snažilo předčasně zemřelého otce Adama 

Františka nahradit. Sám císař se cítil vinen a odpovědný za smrt otce a trpěl velkou slabostí 

pro mladičkého knížete a velmi se zajímal o jeho osud a péči. Již jako desetiletému chlapci 

mu propůjčil Řád Zlatého rouna.40  

      Po dobu nezletilosti knížete spravovala rodový majetek jeho matka Eleonora Amálie 

společně s poručnickou radou. Roku 1742 kněžna matka umírá a mladý kníže se vzápětí žení 

s urozenou a půvabnou Marií Terezií z Liechtensteinu (1721-1753). Tuto manželskou 

můžeme směle označit jako ideální prototyp aristokratického rokokového páru. Mladí, 

s půvabem a urozeností, milovníci umění a oba společně ozdobou společenského života - 

především ve Vídni při dvorských slavnostech, plesech a návštěvách koncertů. Jejich 

manželství bylo neobyčejně šťastné a kněžna přivedla na svět 9 potomků, jako prvního roku 

1742 Johanna Nepomuka. Harmonie tohoto svazku netrvala ovšem dlouho, neboť mladá 

kněžna umírá roku 1753 ve Vídni na neštovice. Zarmoucený kníže se již nikdy poté neoženil 

a celou svou pozornost věnoval rozšiřování a zvelebování svých statků a intenzivní podpoře 

umění.41 

       Obdobně jako jeho rodoví předchůdci se kníže úspěšně etabloval ve dvorské kariéře. Na 

dvoře panovníků Marie Terezie Josefa II. zastával významné posty – tajného rady, nejvyššího 

dvorního maršálka a od roku 1776 nejvyššího hofmistra.42  

Kníže Josef Adam se podstatně zasloužil o zvýšení významu svého rodu, když mu byl roku 

1746 císařovnou udělen knížecí titul, vztahující se na všechny členy rodu Schwarzenbergů, od 

této doby mohly děti knížete a kněžny užívat podle francouzského vzoru hodností princů a 

princezen.43  

                                                                                                                                                                                     
 

spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Českých 

Budějovicích, 2013. 735 s. Collectiones; sv. č. 2. S. 391. 

ZÁLOHA, Jiří: Pět barokních šlechticů v Českém Krumlově. In: BŮŽEK, Václav, KUBÍKOVÁ, 

Anna a ZÁLOHA, Jiří. Baroko v Českém Krumlově = Baroque in Český Krumlov = Barock in Český 

Krumlov. Třeboň: Carpio, 1995. 40 s. S. 17. 
41

 MARKUS, Antonín: Rod knížat ze Schwarzenberku. Druhé doplněné vydání. V Třeboni: Svaz 

českých úředníků a zřízenců knížete ze Schwarzenberku, 1936. 92-[II] s. S. 25. 
42

 Tamtéž, s. 25. 
43

 ZÁLOHA, Jiří: Pět barokních šlechticů v Českém Krumlově. In: BŮŽEK, Václav, KUBÍKOVÁ, 

Anna a ZÁLOHA, Jiří. Baroko v Českém Krumlově = Baroque in Český Krumlov = Barock in Český 

Krumlov. Třeboň: Carpio, 1995. 40 s. S. 17. 
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      Knížete můžeme s jistotou označit jako hluboce vzdělaného a osvíceného muže, 

pečujícího nejen o své rodové dědictví, ale významným způsobem také o zlepšení sociálních 

podmínek svých zaměstnanců. Roku 1765 zřídil první penzijní fond v habsburské monarchii, 

určený úředníkům a dalším zaměstnancům na schwarzenberských statcích – fond zanikl až 

roku 1950 zestátněním a převedením do běžného státního důchodového zabezpečení.44  

  Josef Adam ze Schwarzenbergu byl typickým představitelem rokokové aristokracie, což se 

výraznou měrou projevilo i v zachovalém uměleckém odkazu a rázu krajiny Českého 

Krumlova a okolí. Miloval architekturu a výtvarné umění a hluboce se zajímal o stavitelství. 

Vedl velmi rozsáhlé a nákladné stavební podniky, jak můžeme usoudit podle dochované 

archivní dokumentace.45 Své zámky, zámečky a statky nechal přestavět a vyzdobit do 

rokokové podoby.  

      Zaměstnával na svém dvoře celou řadu umělců - vídeňského architekta Andreu 

Altomonteho46, jako sochaře a zahradníka absolventa vídeňské akademie umění Johanna 

Antona Zinnera. Pro výzdobu zámeckého divadla angažoval vídeňské dekoratéry Johanna 

Wetschela a Leo Maerkla.47 Maškarní sál na zámku vymaloval další z vídeňské školy umělců, 

Joseph Lederer. K nejvýznamnějšíma také nejoblíbenějším místním umělcům patřil bez 

pochyby František Jakub Prokyš48.   
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 ZÁLOHA, Jiří: Pět barokních šlechticů v Českém Krumlově. In: BŮŽEK, Václav, KUBÍKOVÁ, 

Anna a ZÁLOHA, Jiří. Baroko v Českém Krumlově = Baroque in Český Krumlov = Barock in Český 

Krumlov. Třeboň: Carpio, 1995. 40 s. S. 18. 
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 Viz účty a korespondence uložené ve Státním oblastním archivu Třeboň, pobočka  Český Krumlov, 

fondy Rodinný archiv Schwarzenbergů, Velkostatek Český Krumlov a Schwarzenberská ústřední 
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 Více viz STEINEROVÁ, Veronika: Andrea Altomonte. Architekt vídeňského pozdního baroka a 

jeho činnost na českých panstvích Schwarzenbergů. Diplomová práce, Ústav dějin umění, FF UK, 

Praha 2002, 104 s. 
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Nepublikovaná diplomová práce, Ústav dějin umění FF UK, Praha 1985, 318 s. 
48 Více viz ZADRAŽIL, Pavel: Jihočeský malíř František Jakub Prokyš (1713-1791). Nepublikovaná 

diplomová práce, Ústav dějin umění FF UK, Praha 1985, 318 s.  Taktéž RAJDLOVÁ, Lucie: Malíř 

František Jakub Prokyš, Českobudějovický malíř 18. století. Doktorská disertační práce, Ústav dějin 

křesťanského umění, KTF UK, Praha 2012, 302 s. Taktéž PAVELEC, Pavel: „Schwarzenberský“ 

malíř František Jakub Prokyš. In: Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii. Gaži, 

M. (ed.). České Budějovice 2008, s. 251-266. 
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      Nejvíce stavebních úprav nechal kníže provést v Českém Krumlově. Zde přestavěl kapli 

sv. Jiří, rokokově upravit zámeckou zahradu s hudebním altánkem a letohrádkem Bellaria49, 

zámecké divadlo50, nechal vystavět zimní jízdárnu, upravit interiéry zámku (např. sály 

Maškarní, Orientální, Zlatý, bylo vybudováno nové mezipatro, aj.). V okolí Českého 

Krumlova nechal kníže přebudovat pro svou milovanou choť stavení Kvítkův Dvůr a Červený 

Dvůr.51 Nesmíme opomenout stavby na ostatních panství – rozšíření zahradního paláce ve 

Vídni a výstavbu kostela v Postoloprtech.52 

      Kníže byl rovněž velkým milovníkem hudby, opery a divadla a také jejich velkým 

znalcem. Aktivně se v mládí věnoval především zpěvu a tanci (k těmto činnostem vedl 

později také svých devět potomků. Byl neobyčejně hudebně vzdělaný, pravidelně se zajímal o 

hudební život na evropském kontinentě a na svém dvoře provozoval vlastní šlechtickou 

kapelu, z níž později vznikla proslulá osmičlenná dechová harmonie. Praktické provozování 

šlechtické hudební kapely nebylo pro českokrumlovské panství novinkou, jelikož se s ní 

můžeme v tomto regionu setkat již na dvoře Rožmberků53 a především díky hudbymilovnému 

knížeti Janu Kristiánovi z Eggenbergu54. Prostřednictvím vlastní sítě agentů pořizoval po 

Evropě nákladné hudební nástroje, hudební skladby současníků, hudební literaturu a pořádal 

koncerty. Podobně jako jeho předkové měl zálibu ve společenském životě (důkazem množství 

okázalých plesů), v oblasti módy a lovu. Nezanedbatelnými částkami se kníže podílel také na 

provozování divadla a pořádání opery na svém panství. V několika inscenacích divadelních 

představení vystupovali dokonce členové knížecí rodiny.55 
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 Více viz VITÁSKOVÁ, Dana, ed. Bellaria: František Jakub Prokyš - rokokový malíř. České 
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     Rodové dědictví rozmnožil pouze nákupem Nového Hradu v oblasti severozápadních Čech 

(1767). Na sklonku života byl kníže nucen potlačovat projevy nespokojenosti poddaných 

(především na panství Vlčice v severovýchodních Čechách), čehož se zhostil s úspěchem.  

      Životní pouť štědrého mecenáše a milovníka umění, knížete Josefa Adama se uzavírá 17. 

února 1782 ve Vídni. Byl pohřben do vídeňské rodinné hrobky u augustiniánů a hlavou rodu 

včetně rodového majetku se stal jeho syn Johann Nepomuk.56     

3. Umělecký patronát knížete Josefa Adama na českokrumlovském panství 

 

      V následující kapitole budeme věnovat pozornost knížecímu uměleckému patronátu a 

několika představitelům z řad umělců, aktivně činných na panství českokrumlovském.  

      Jak již bylo v předcházející části uvedeno, kníže miloval umění, stavitelství, hudbu, lov a 

společenský život. Díky uvedeným zálibám a štědrosti soustavně a neúnavně zveleboval svá 

panství – především krumlovské. V této aktivní úloze předstihl i svého otce Adama Františka 

a k uskutečňování svých záměrů si kníže pečlivě vybíral schopné umělce, které za odvedenou 

práci štědře odměňoval. K těmto umělcům patřil talentovaný italský architekt Andrea 

Altomonte. 

3.1. Andrea Altomonte 

 

      V následujícím textu si stručně představíme tuto zajímavou osobnost. Andrea (Andreas) 

Felix Altomonte se narodil roku 1699 pravděpodobně ve Vídni (v literatuře se můžeme setkat 

s místem narození i s Varšavou)57 v rodině vyhledávaného malíře Martina Altomonteho58, 

zemřel taktéž ve Vídni 12. června 1780.59 Po studiích na vyhlášené vídeňské akademii 

výtvarných umění a několika úspěšně provedených zakázkách se dostal až do služeb 

císařského dvora a je veden jako dvorní malíř, stavitel, císařský divadelní inženýr a grafik. Ve 
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Vídni se rovněž seznamuje s mladým knížetem Josefem Adamem ze Schwarzenbergu a 

nastupuje roku 1745 do jeho služeb.  

      První jeho prací pro knížete byl návrh přestavby zimní jízdárny v Českém Krumlově. 

Stavba podle Altomontova schváleného projektu včetně výzdoby byla provedena zednickým 

polírem Franzem Fortinem, interiéry vyzdobil sochař Johann Anton Zinner a částečně štukatér 

Mathias André.60 Realizace stavby proběhla v letech 1744-47.61 Od roku 1746 Altomonte 

pracuje na stavbě kostela Nanebevzetí P. Marie na dalším schwarzenberském panství 

v Postoloprtech. Tuto církevní stavbu dokončuje roku 1753.62 Na místním zámku Altomonte 

rovněž upravil zámecký čestný dvůr. Současně Altomonte vypracoval návrh mariánské kaple 

v Jezeří, panství patřící rodu Lobkowiczů, čímž můžeme všestranného umělce označit i za 

dvorního architekta u rodu Lobkowiczů.63  

      Významným stavitelským počinem Altomonta byla přestavba letohrádku Bellaria 

(postaven 1706-8) v zámecké zahradě českokrumlovského zámku. Zde opět spolupracoval se 

štukatérem Mathiasem André (štuková výzdoba sally terreny), knížecím oblíbencem malířem 

Františkem Jakubem Prokyšem a se záhadnou postavou, malířem Josefem Ledererem. 

Altomonte původně barokní letohrádek roku 1748 zvýšil o horní patro a v letech 1755-57 celé 

stavbě vdechl rokokovou podobu.64 Došlo k výměně dřevěné galerie, úpravě fasád a výzdobě 

interiérů.65 Stavební operace byly pro knížecí pokladnu finančně náročné - z rozpočtu na léta 

1747-48 se setkáváme s vyplacenou částkou u zedníků 226 zl. 54 kr. a celkovou částkou za 

kompletní práci včetně materiálu 671 zl. 22 kr.66. Při druhé fázi přestavby letohrádku, 

uskutečněné v letech1755-57, dosáhla celková výše (započítána práce a materiál) částky 1159 
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zl. 15 kr. Tvůrce malířské výzdoby letohrádku, malíř F. J. Prokyš, obdržel ve dvou splátkách 

částku 600 zl.67  

      Podle návrhu Andrey Altomonteho provedli v 50. a 60. letech sochaři J. A. Zinner a M. 

Griessler ve spolupráci s kameníkem Planskerem výstavbu a výzdobu vodní kaskády s kašnou 

v zahradě českokrumlovského zámku.68 Touto knížecí zakázkou se Altomonte uplatnil jako 

šikovný architekt zahrad a kníže si ho natolik cenil, že byl shovívavý i k jeho občas 

přemrštěným finančním požadavkům.69 Vrchní a oblíbený dvorní stavitel sehrál klíčovou roli 

ve stálém souboru umělců, trvale pro knížete pracujících. Nalezneme zde knížecího políra 

Josefa Joana Fortiniho, kvalitního sochaře a zahradního inspektora Johanna Antona Zinnera, 

vystřídaného neméně zručným sochařem Josefem Mathiasem Griesslerem, dále štukatéra 

Mathiase André a knížecího chráněnce malíře Františka Jakuba Prokyše.70 Na dvoře knížete 

Josefa Adama působili za účelem množství zakázek jednorázově další umělci a řemeslníci, 

např. již zmíněný záhadný Josef Lederer, autor výzdoby v Maškarním sále (1747-48) a v salla 

terreně letohrádku Bellaria (1748).71 Celkové náklady přestavby původního Jeleního sálu na 

Maškarní se vyšplhaly do výše 2455 zl., z toho Josef Lederer obdržel za malbu ilusivní 

architektury s rozpustilými maškarními figurami 527 zl. 22 kr.72 Po provedení těchto 

objednávek stopy Josefa Lederera v pramenech mizí a nejsme o jeho dalších životních a 

tvůrčích osudech informováni. S nejvyšší pravděpodobností schwarzenberskou knížecí službu 

opustil. 
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3.2. František Jakub Prokyš 

 

      Velmi váženým umělcem na schwarzenberském dvoře byl malíř František Jakub Prokyš. 

Tento velmi talentovaný umělec regionálního charakteru se narodil (podle řady dochovaných 

záznamů) ve městě Slaný údajně roku 171373 a zemřel jako vážený měšťan Českých 

Budějovic 25. října 1791.74 První malířské zkušenosti získal pod pečlivou výchovou svého 

otce, rovněž malíře. Do jižních Čech přišel Prokyš při zakázce pro kanonii augustiniánů 

v Borovanech, kde působil od roku 1748. Zde uskutečnil realizaci nástěnných maleb 

v presbytáři a sakristii kostel Navštívení Panny Marie, nástěnných maleb a oltářního obrazu 

ve zdejší Škapulířové kapli a v roce 1764 portrét svého tehdejšího zaměstnavatele, 

uměnímilovného probošta Augustina Dubenského.75 Od roku 1748 žije již Prokyš v Třeboni, 

kde je uváděn stále ještě jako poddaný hraběte Františka Michala Martinice.76  

      Po vstupu do schwarzenberských služeb je sice knížetem roku 1752 propuštěn z 

poddanství, ale v dalších letech knížecí přízně stále využívá a pro knížete provádí celou řadu 

zakázek.77 Kníže Prokyšových schopností opakovaně využívá prací na nejvýznamnějších 

zakázkách v oblasti jižních Čech. Po splnění práce na zámku Hluboká (čištění a oprava 

obrazů) byl Prokyš pověřen malbou pro nově vystavěnou zámeckou zimní jízdárnu freskou 

dvou koní. Následovala roku 1752 Prokyšem provedená dekorativní výzdoba zahradního 

hudebního pavilonu, jehož klenbu vyzdobil alegoriemi čtyř ročních období a iluzivní 

architekturou s rokajovou dekorací.78 Prokyš v tuto dobu kromě knížecích zakázek pracoval 

na objednávkách církevních, městských či pro soukromé osoby, zaměříme se pouze na práci 
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pro knížete Josefa Adama. V letech 1754-57 Prokyš umělecky velmi zdařile provedl výzdobu 

letohrádku Bellaria  za vyplacený honorář 600 zlatých.79 Tuto technicky velmi náročnou práci 

můžeme považovat za malířovo vrcholné dílo, současně i za typickou ukázku rokokové 

malby.  

      Horní sál letohrádku vyzdobil Prokyš iluzivní architekturou s fiktivním výhledem do 

otevřeného nebe, to vše doplněno mytologickými výjevy scén z Ovidiových Metamorfos. 

Ve dvou sálech horního patra použil námětu výhledu do půvabné zahrady s procházející se 

urozenou rokokovou společností dam a kavalírů. Na nástěnných malbách můžeme rovněž 

zahlédnout pracující služebnictvo (např. zahradníka) zachycené autorem s jistou dávkou 

humoru a alegorie.80 Ve velkém sále letohrádku jsou vyzdobeny stěny iluzivní architekturou 

s odehrávajícími typickými rokokovými galantními scénami – v každé scéně se nachází pár 

charakterizující výmluvně určité specifické atributy, zpravidla atributy umění. Po detailnějším 

poznání zjistíme, že se jedná o tzv. kryptoportréty – tj. portréty postav, v nichž se v jejich 

tvářích nápadně zrcadlí podobnost s konkrétními osobami z Prokyšova blízkého okolí.  

Nalezneme zde kryptoportréty knížecího páru, knížecích umělců a řemeslníků.81 

       

      Po dokončení výzdoby Bellaria je Prokyš pověřen dalšími zakázkami. Nástěnná malba 

v nově vzniklém Orientálním kabinetu českokrumlovského zámku (1757), práce ve velkém 

sále zámečku Červený Dvůr – za provedení včetně příplatku vyplaceno knížetem celkem 255 

zlatých82- a v dalším období výzdoba v hospodářské usedlosti Kvítkův Dvůr (původně 

Pidikův Dvůr) darované roku 1750 knížetem své milované manželce kněžně Marii Eleonoře.83 

Kromě těchto uvedených a náročných zakázek provádí Prokyš pro knížete drobné malířské 

                                                           
 

79
 Viz poznámka 73. 

80
 VITÁSKOVÁ, Dana, ed. Bellaria: František Jakub Prokyš - rokokový malíř. České Budějovice: 

Foto Mida, 2008. 151 s. S. 13. 
81

 PAVELEC, Petr: „Schwarzenberský“ malíř František Jakub Prokyš. In: GAŽI, Martin, ed. a 

BADALOVÁ, Marie. Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii. 2. vyd. České 

Budějovice: Halama ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným 

pracovištěm v Českých Budějovicích, 2013. 735 s. Collectiones; sv. č. 2. S. 256-261. 
82

 RAJDLOVÁ, Lucie.: Malíř František Jakub Prokyš, Českobudějovický malíř 18. století. Doktorská 

disertační práce, Ústav dějin křesťanského umění, KTF UK, Praha 2012, s. 75. 
83

 VITÁSKOVÁ, Dana, ed. Bellaria: František Jakub Prokyš - rokokový malíř. České Budějovice: 

Foto Mida, 2008. 151 s. Bez uvedení strany. 



29 

práce ve výší desítek zlatých (např. čištění obrazů na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou, 

aj.).84  

      V 70. letech 18. století se koupí domu v Českých Budějovicích stává Prokyš 

českobudějovickým měšťanem a svou tvůrčí aktivitu zaměřil jiným směrem, k přerušení 

klientského svazku dochází definitivně až smrtí samotného knížete. 

      Tvůrčí a velmi bohatá spolupráce štědrého mecenáše Josefa Adama ze Schwarzenberga a 

jeho zaměstnance Františka Jakuba Prokyše (společně s architektem Andreou Altomontem) 

byla nejplodnějším, v hlubší míře zásadním podnětem stavebního a uměleckého rozvoje 

českokrumlovského panství v druhé polovině 18. století, jehož neobyčejné plody můžeme 

pozorovat dodnes.  
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4. Hudební aktivity Josefa Adama knížete ze Schwarzenbergu 

      Je prokázána významná  úloha hudebníků, zaměstnaných v hudebních souborech knížat ze 

Schwarzenbergu v průběhu 18. století. Tímto je také ukotvena stěžejní úloha pěstování hudby 

a pokračování provozování knížecí kapely a později dechové harmonie, o nichž bude 

v následujících kapitolách řeč. Můžeme zároveň pozorovat nejen tehdejší dobový zvyk 

movité šlechty v podobě její společenské reprezentace, ale především osobní zainteresovanost 

vládnoucích členů rodu. V dochovaných písemných zprávách knížecího solicitátora Jana 

Jakuba Müllera v archivních dokladech jsme poprvé roku 1707 informováni o existenci 

schwarzenberských hornistů Jana a Antonína (příjmení neznámá) na schwarzenberském 

dvoře, o částkách vyplacených na pořízení hudebních potřeb (2 mosazné nátrubky, 2 notové 

knížky a hudební nástroje zvané šalmaj), dále na uspokojení osobních potřeb (především 

oděvů – červené kožené kalhoty, nová obuv, punčochy) a v neposlední řadě taktéž za opravu 

používaných bot, praní prádla a léky.85 

      V další zprávě z roku 1714 je uvedena zmínka o tehdejší praxi v získávání kvalitních 

muzikantů do služeb knížete Adama Františka ze Schwarzenbergu, jehož pluk (z posádky 

v Kladsku) onoho roku v březnu pobýval ve Vídni. Jedná se o velmi zajímavou informaci. 

Kníže slyšel jednou hrát plukovního hornistu Františka Vondráčka, jenž byl knížeti doporučen 

pro svůj jedinečný přednes a okamžitě ho chtěl získat do svých služeb. Vznesl proto hraběti 

Gutensteinovi  – u kterého byl Vondráček ve službě – žádost, ve které ho žádal o uvolnění 

nadaného hornisty výměnou za jiného z vojáků svého pluku, dále s nabídkou darování 

pěkného koně nebo jiného daru. Hudebník Vondráček, značně nespokojen dřívější službou u 

barona Leopolda Schmida, z jehož poddanství roku 1712 prchl a při nedobrovolném a náhlém 

opuštění si místo nevyplacených peněz vzal 2 lesní rohy, vstoupil následně do pluku hraběte 

Gutensteina. Baron Schmid se ovšem Vondráčka nehodlal tak snadno vzdát a požadoval jeho 

návrat. Za účelem nalezení řešení této pikantní situace využil bezradný Gutenstein jako 

prostředníka velitele posádky v Kladsku Ebelina, který se měl s baronem Schmidem 

dohodnout na urovnání. Díky značnému společenskému postavení, vytrvalému zájmu a 

aktivnímu jednání knížete Adama Františka a již zmíněného solicitátora Müllera nakonec byl 

hornista Vondráček propuštěn z vojenské služby u hraběte Gutensteina a následně baronem 
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Schmidem (odškodněným 300 dukáty) 20. listopadu 1714 propouštěcím listem uvolněn 

z poddanství. Poté Vondráček se svou ženou vstoupili do služeb knížete Adama Františka,86 

odkud byl roku 1736 propuštěn z poddanství správkyní sirotčího majetku a kněžny-vdovy87  

po tragicky zemřelém Adamu Františkovi.88 Vondráčka i nadále můžeme spatřit na 

schwarzenberském dvoře, nejprve u zmíněné kněžny a poté u jejího syna knížete Josefa 

Adama. Kromě hry na lesní roh a dalších hudebních záležitostí hudebník vykonával 

komornické činnosti a spatříme ho při stolování u knížecí tabule, odjezdech a příjezdech 

knížecí vrchnosti, při slavnostních příležitostech, bohoslužbách, atd.89 Významným úkolem 

pro nadaného a u knížecího dvora oblíbeného hornistu bylo zajištění hudební produkce při 

slavnostním osvětlení vídeňského schwarzenberského paláce na počest zvolení Františka 

Štěpána Lotrinského římským císařem roku 1745. Z vyplacené částky uhradil Vondráček 

výdaje určené na odměny učinkujícím hudebníkům a zapůjčení tzv. „tureckých“ nástrojů. 

Dále je v souvislosti s výše uvedenou slavnostní událostí v archivních dokladech zmíněna 

částka 26 holandských dukátů (107 zlatých) určená do rukou dvorního císařského trubače 

Johannese (příjmení neznámé) na vyplacení služného dvěma trubačům a tympanistovi za 

předvedenou hru.90 Roku 1752 po odchodu do výslužby byla Vondráčkovi přiznána knížecí 

vrchností štědrá penze ve výši 450 zlatých ročně91 a po jeho smrti roku 1764 bylo jeho vdově 

vypláceno každým rokem 150 zlatých.92  

      V podrobnějším studiu archivní dokumentace v podobě knížecích účtů, soukromé 

korespondence a jiného materiálu první poloviny 18. století nalézáme řadu kusých či 

fragmentárních údajů o působení několika hudebníků na schwarzenberském dvoře. Ze zmínek 

dopisů z let 1720 a 1728 je doloženo působení trubačů Tomáše Vlacha a jeho nám neznámých 
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kolegů.93 Především je zajímavá informace o dvou trubačích, původně ve službách 

mimořádného rakouského velvyslance v Anglii Štěpána Viléma Kinského, jež si od něj kníže 

Adama František vyžádal, při čemž mu bylo kladně vyhověno. S nejvyšší pravděpodobnosti 

se jednalo o Jana Černohorského známého pod přezdívkou „Böhmischer Hansel – český 

Honza“.94 V dalším dokladu sepsaném těsně před smrtí knížete Adama Františka je 

rozhodnuto o vyplácení každoročního příplatku k platu v částce 75 zlatých hudebníkům 

Františku Vondráčkovi a Janu Černohorskému a pravidelně vyplácených na základě 

rozhodnutí kněžny – vdovy i po jeho smrti.95 Následně Jan Černohorský schwarzenberskou 

službu opouští a žádá vyplácení roční penze 525 zlatých a česká dvorská kancelář královská 

roku 1734 poručníkům neplnoletého knížete96 nařizuje její plnění.97 Oním zmíněným druhým 

trubačem byl Jan Andrýsek. Kromě trubky ovládal tento všestranný hudebník i hru na lesní 

roh a životní údaje jsou o něm zachyceny velmi kusé – roku 1752 odešel do penze a říjnu 

1764 umírá.98 

       Důkazem o používání jiných hudebních nástrojů na dvoře schwarzenberském je čtenáři 

loutnista Jakub Kohout, zaměstnaný ve službě knížete Adama Františka v letech 1722 až 

1732, kdy byl nečekaně propuštěn. Roku 1737 se obrátil se svou žádostí o místo (popř. o 

finanční podporu v případě odmítnutí) po zemřelém knihovníkovi na poručníka a kancléře 

Viléma hraběte z Kolovrat a po delší době byl kladně přijat aspoň otázce každoročního 

vyplácení 100 zlatých. Po nástupu mladého knížete Josefa Adama na pomyslný trůn hlavy 

rodu a převzetí povinností za správu ohromného dědictví, byl Kohout přijat i do knížecích 

služeb, v červenci roku 1750 penzionován roční penzí ve výši 200 zlatých.99 a roku 1762 
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umírá.100 Můžeme tedy tímto s určitostí uvést skutečnost, že na počátku vlády knížete Josefa 

Adama, tj. ve 40. letech 18. století působí na jeho dvoře tito hudebníci – dlouholetí a zavedení 

schwarzenberští hornisté Vondráček a Andrýsek, mladí hornisté František Šlechta a Matěj 

Procházka, loutnista Jakub Kohout, hudebník a zpěvák (tenorista) Matěj Gross a hudebník, 

komponista a varhaník Ferdinand Arbesser, jenž byl pověřen vedením knížecího souboru.101 

Tímto bylo potvrzeno významné společenské postavení Abessera mezi knížecími hudebníky, 

jelikož se staral o organizaci hudebních produkcí, pořizování hudebnin a komponoval.102 

     V první polovině 18. století byly hudební aktivity na zámku v Českém Krumlově závislé 

na přítomnosti vrchnosti, a přestože ta pobývala na českokrumlovském panství (zámku) 

v průběhu roku jen krátkodobě, hudební život zde v době jejích návštěv byl velmi rušný a 

bohatý.103  

      Dalším hudebníkem na schwarzenberském dvoře byl Josef Černohorský. Po studiu 

humaniorií hrazených českokrumlovskou nadací, mu bylo poskytnuto ubytování se stravou 

s ročním nájmem 57 zlatých a k tomu obdržel Černohorský nový oděv.104  

      Několikrát se v dokladech setkáme se s již zmíněným Matějem Grossem, který působil na 

knížecím dvoře v letech 1750-1757 jako zpěvák. O tom, jak se mladý kníže zajímal nejen o 

samotnou hudbu, ale také i o hmotné zabezpečení svých komorních hudebníků, dokládá i jeho 

vyřízení Grossovy žádosti o otop bytu a řešení svízelné situace. Kníže mu zařídil dříví a 

rovněž deputát ve formě 100 žejdlíků (přibližně 47 litrů) másla 55 pražských loktů (38 m) 

jemného plátna. Když zadlužený Gross prosil knížete Josefa Adama o odpuštění dluhu, bylo 

mu opět vyhověno a dluh pro údajnou chudobu prosebníka odpuštěn.105 Po několikaletém 

působení Matěje Grosse na českokrumlovském zámku došlo k jeho přeložení do Vídně, kde 
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roku 1772 tragicky zahynul po pádu z vozu a kníže přiznal vyplácení každoroční penze jeho 

vdově Alžbětě v částce 200 zlatých.106 

      V stručných zprávách soukromé korespondence s knížecím hudebním agentem 

Františkem Mühlpeckem jsou zachyceny pokusy o získání skromného hudebníka Strohbacha, 

ale k trvalejší spolupráci nebo vstupu hudebníka do schwarzenberských služeb nedošlo. 

Dočteme se pouze o drobné odměně (20 dukátů a tabatěrka) spokojeného Josefa Adama 

hudebníku Strohbachovi za jeho předvedenou hru.107  

      Na schwarzenberských panstvích dochází díky nařízení knížete i k jisté organizaci, 

stanovení pravidel a podpoře hlubšího zájmu o hudební kulturu. Roku 1762 vrchní 

českokrumlovský hejtman Burckard obdržel knížecí instrukce pro přijetí do knížecí služby, 

kde se uvádí, že přednost budou mít uchazeči s pěveckými schopnostmi nebo kteří umí 

ovládat jakýkoliv hudební nástroj.108 Tímto nařízením došlo po krátkodobé stagnaci 

hudebního života na přelomu 50. a 60. let k jeho opětovnému rozkvětu, jak budeme schopni 

v dalších desetiletích 18. století sledovat. Důkazem postupný rozvoj hudebních a divadelních 

aktivit na schwarzenberských panstvích, který vyvrcholí stavebními úpravami 

českokrumlovského zámeckého divadla, pořádáním okázalého operního představení v roce 

1768 a vyústěním pěstování hudby k založení dechové harmonie. Klíčovou úlohu tu sehraje 

uměnímilovný rokokový kavalír, mecenáš a hudební znalec Josef Adam, členové jeho rodiny 

a několik zaměstnanců knížecího dvora nejen ve Vídni, ale i na statcích rozlehlého 

schwarzenberského dominia. 

      Jak už bylo v předcházejících částech této práce uvedeno, požívali hudebníci, zaměstnání 

ve schwarzenberských službách značného společenského prestižního postavení a dostalo se 

jim práva a statusu zařazení do tzv. personál komory, což obsahovalo řadu početných výhod a 

nevýhod. Až do roku 1802 nosili knížecí zaměstnanci speciální komorní oděv, tzv. livrej. Poté 

jim byla hrazena částka 30 zlatých ve formě každoročního příspěvku, určeného na údržbu 
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livreje, obnovu poškozených součástek, popř. jejich náhradu za nové.109 Několik z vyvolených 

hudebníků doprovázelo knížete Josefa Adama na cestách i do Vídně. 

      Personální složení a potřeba pracovních míst (hudebníků) byla přirozeně přizpůsobena 

momentální situaci a požadavkům vrchnosti. Klasickým příkladem potřeb dvora bylo 

angažmá fagotisty Jana Vodičky, zprvu přebytečného sloužícího na panství Třeboň, který 

mimo prostý výkon komorníka, musel příležitostně i hrát. Až od roku 1766 je v pramenech 

uváděn jako stálý hudebník s roční mzdou 50 zlatých vyplácených hotově a k tomu 

s deputátem 2 sudů piv, (převedeno na současných 110 kg) pšenice, 8 strychů (okolo 550 kg) 

žita, 1 strychu a 2 čtvrtí (cca 100 kg) ječmene, 1 strychu hrachu, 30 žejdlíků (přibližně 10,5 

litrů) másla, 20 liber (11,2 kg) sýra, 30 žejdlíků soli (14 kg) soli a 8 sáhů dříví na otop.110 

Taktéž u hornisty Matěje Červenky a jeho kolegy Jana Jiřího Kunze,111 přijatých roku 1761.112 

      K důležitým osobnostem knížecího souborů patřil bezesporu Petr Bradáč, hornista a žák 

proslulého hornisty Josefa Matěje Matějky. Po delším čekání na osobní audienci u knížete 

Josefa Adama, byl společně s dalším nadaným muzikantem Josefem Fikarem (hornista, 

ovládající i hru na violoncello, housle a flétnu) příznivě knížetem uvítán na knížecím dvoře a 

od sklonku roku 1767 je oba nacházíme v dokladech mezi ostatními komorními hudebníky.113 

Celkový celoroční příjem výše uvedených hornistů činil 170 zlatých a 30 krejcarů, 

rozložených ze 14 zlatých v hotovosti vyplácených, dále ze stravy, obuvi a oděvu.114 Zde 

musíme podotknout, že částkou 170 zlatých a 30 krejcarů (vypláceno pololetně) byli 

odměňováni i ostatní členové souboru. Jsme informováni rovněž o datu a místě úmrtí Petra 

Bradáče – zemřel ve Vídni roku 1805.115 

      Skladba využití nástrojů byla na knížecím dvoře pestrá, byť značné oblibě se těšily 

nástroje dechové. Rok 1767 spatřujeme velmi zajímavým rokem bohatým na příchody nových 

postav. Stručné životní osudy hornistů Bradáče a Fikara charakterizované v předchozím 
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odstavci, doplní nástupy dalších hudebníků. O prvním z nich, hobojistovi Janu Šlechtovi, toho 

příliš nevíme, neboť v kapele působil velmi krátce (v rozmezí let 1767 až 1769) a pro 

nespokojenost samotného knížete jeho služby opustil, na jméno druhého hobojisty Jiřího 

Triebensee (1746-1813) v archivních dokladech, v literatuře a v hudební sbírce narazíme 

častěji.116 Oba, tedy Šlechta a Triebensee, prošli z knížecího záměru a tehdejší obvyklé praxe 

(zdokonalovat své hudebníky) několikaletou výukou u vynikajícího virtuóza ve hře na hoboj – 

a člena významné hudební dynastie Bessozi – drážďanského Carla Bessoziho.117 V průběhu 

pobytu na drážďanském saském dvoře došlo k nahrazení Šlechty dalším hobojistou Ludvíkem 

Partlem. Z účetního dokladu ústřední pokladny jsme také informováni o pravděpodobné 

částce nákladů na tuto výuku v celkové výši 2 500 zlatých – výše částky rozložena na gáži pro 

Bessoziho, dopravu, ubytování a stravu.118 Přestože měl v tomto období kníže Josef Adam ve 

svých službách několik nadaných instrumentalistů, nebyl nejspíš s jejich počtem spokojen a 

podnikal proto další opatření ke zlepšení situace.119 Tento problém byl zdá se vyřešen 

v červenci roku 1771 příchodem hornistů Jana Wenta a Ignáce Teimera,120 díky čemuž ze 

současných 8 hudebníků uvedených v předchozích řádcích – včetně Matěje Grosse,  který byl 

(díky časté zdravotní indispozici neschopen provozování hudby) alternován fagotistou Janem 

Vodičkou – vytvořilo přirozeným vývojem proslulou osmičlennou dechovou harmonii, páteř 

hudebních aktivit knížete Josefa Adama a později jeho následovníka syna Jana Nepomuka ze 

Schwarzenbergu. Ansámbl převážně vytvořený ze schwarzenberských vídeňských hudebníků 

a důležitý prvek častých a velkolepých slavností a hudební produkce na knížecím dvoře. 

Repertoár souboru, z velké části dochovaný v tzv. Schwarzenberské hudební sbírce obsahuje 

jedinečné skladby v mnohdy neobvyklém nástrojovém obsazení. 121 
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      Členové užívali titul knížecí komorní hudebník, směli vystupovat na koncertech 

císařského dvora či jiných institucí.122 Především Janu Wentovi (často uváděn s počestělým 

jménem Vent) bude věnována stručná kapitola této diplomové práce. 

      Zajímavé jsou jistě životní osudy a žádosti jednotlivých členů souboru a postoj knížete 

k hudebníkům, jež specifikujeme ve většině případů za vstřícný. Jiří Triebensee (někdy též 

uváděn pod jménem Johann Georg), stálý člen dechové harmonie, si knížeti postěžoval na 

nepříjemnou finanční situaci a kníže mu vyhověl. K současným 266 zlatým ročního platu bylo 

přidáno dalších 100 zlatých a zároveň v případě zdravotní indispozice nebo úmrtí 

Triebenseeho slib zajištění penze jeho choti a potomkům, za což mu vděčný hudebník slíbil 

věrnou a trvalou službu. Tento závazek ovšem nedodržel a roku 1783 schwarzenberský dvůr 

opouští a je přijat za dvorního muzikanta v císařské dvorní kapele.123 Na schwarzenberském 

dvoře se s ním krátce setkáme roku 1805 v úloze hudebního učitele na hoboj syna jiného 

hudebníka a člena hudebního schwarzeneberského dvora, hobojisty Josefa Teimera.124 

     Život a hudební kariéra druhého hobojisty Ludvíka Partla jsou méně dramatické. Narodil 

se na panství Hluboká nad Vltavou v rodině schwarzenberského baštýře a u knížecího dvora 

aktivně působil přes 30 let. Po jeho smrti 27. března 1797 byla každoročně jeho vdově 

vyplácena roční penze 150 zlatých a z knížecí pokladny finančně zajišťována výchova jeho 

potomků.125 

     Nákladný život hudebníků Jiřího Triebensee a Jana Wenta  (přestože měli více pohledávek 

a dalších zaměstnání vedl k jejich prosbám adresovaným schwarzenberské vrchnosti o 

zajištění penzí v případech stáří a úmrtí. Knížecí dvůr reagoval příznivě a kníže v listě z října 
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roku 1796 jim a jejich rodinám přislíbil, za podmínky spolupráce s knížecí kapelou, 

přiměřenou penzi, hrazenou z nadace Hudební společnosti (Musiksocietät).126 

      Vrátíme-li se k životním osudům dalších členů (hudebníků) knížecího dvora, opět jsme 

informováni o jejich existenci a životních podmínkách. Ignác Teimer hrál v dechové harmonii 

na lesní roh a v knížecích službách strávil až do svého odchodu do penze roku 1787 dlouhých 

33 let života. Po své smrti na sklonku let 1788/1789 zanechal po sobě 14 potomků, z nichž 3 

synové rovněž působili ve schwarzenberském dechovém souboru – Jan, Filip a František. 

Vdově Ignáce Teimera Veronice bylo (pravděpodobně po určitých opakovaných 

disciplinárních prohřešcích někoho z příslušníků rodiny) vyplácení penze odejmuto a po 

častých prosbách a stížnostech na nuzné poměry vrchnostenské kanceláři, kníže přikázal 

vyplácení služné mzdy po zemřelém muži až do roku 1799 a následný měsíční příspěvek 10 

zlatých.127 Rodinné vazby nalézáme přirozeně i ostatních hudebníků, např. Jiří Triebensee byl 

pravděpodobně otcem známějšího skladatele a hobojisty Josepha Triebensee (narozeného 

roku 1772 v Třeboni, někdy je též v několika pramenech uváděn rok narození 1760 ), který 

není znám působením ve schwarzenberských, ale přesto si zaslouží jistou pozornost. Ve hře 

na hoboj byl žákem u svého otce Johanna Georga a hudební kompozici studoval u Johanna 

Georga Albrechtsbergera. Často vystupoval jako sólista na koncertech nejstarší vídeňské 

hudební společnosti, tzv. Tonkünstler-Societät. V roce 1793 učinkuje jako druhý hobojista 

v divadle u Korutanské brány, o rok později se s ním můžeme ve Valticích v kapele knížete 

Liechtensteina. Po zániku jeho kapely, byl Triebensee přijat ve Vídni služeb hraběte 

Hunyadyho. Jako druhý hobojista se mimochodem zúčastnil premiéry Mozartovy opery 

„Kouzelná flétna“ v divadle Na Vídeňce ve Vídni. Je velmi známým díky dechovým variacím 

různých skladatelů a úprav Mozartových oper (Dona Giovanniho a Kouzelné flétny) pro 

dechové aranžmá. Byl zeťem Jana Nepomuka Venta.128 

      Blahosklonný kníže vyžadoval (dobová praxe závazku mezi vrchností a poddaným 

služebnictvem, zabraňují četným svévolným odchodům hudebníků do služeb jiné vrchnosti) 

od svých podřízených poslušnost a důvěru, jenž dokázal naopak patřičně ocenit. Toto jednání 
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knížete pocítil i první fagotista Václav Kautzner, který byl na základě knížecího rozhodnutí 

propuštěn z poddanství ovšem za podmínky věrné a poslušné služby Schwarzenbergům, 

odmítnutí nabídek ostatních vrchností a v případě potřeby hudebního doprovodu knížete při 

jeho častých přesunech. Kautzner byl za splnění těchto podmínek odměněn od roku 1780 

částkou 16 zlatých (navýšených z původních 14).129 

      Přirozeným vývojem dechové harmonie – ostatně jako u každé víceméně organizované 

společenské jednotky – je poměrně plynulá proměnlivost v personálním složení, způsobená 

odchody nebo úmrtím jednotlivých členů souboru. V následujícím stručném výčtu 

vyjmenujeme jména dalších, nově nastupujících postav. Fagotisté Leopold Procháska, Kryštof 

Sartori, Václav Oliva a František Teimer, již zmínění hobojisté Jan a Filip Teimerovi společně 

s Františkem Müllerem a všestranný hudebník Antonín Jüngling. Posledně jmenovaný byl 

díky svým skladatelským schopnostem vůdčí osobou souboru a vyšším knížecím 

úředníkem.130 Zároveň došlo roku 1780 k penzionování dlouholetého člena Jana Vodičky, 

jemuž byl po častých stížnostech na drahotu, splátky spojené s umořením úvěru na dům131 a 

na náklady spojené s výchovou syna, byl přiznán roku 1795 příspěvek 25 zlatých, určených 

na synova studia.132  

     Při studiu archivních dokladů a literatury se setkáme s hobojistou Janem Teimerem 

(činným v dechové harmonii od roku 1783, zemřel 1796), který je blíže uveden v knížecím 

dekretu ze dne 12. března 1785 v souvislosti s neposlušností při výkonu služby a nevhodnému 

chování.133 Zdá se, že Jan Teimer si vše vzal k srdci, polepšil se, v následujících letech, 
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ochotně a bez řečí. (4) Podepíše se svým bratrem Filipem Teimerem revers, který mu bude současně 
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požíval značné obliby u vrchnosti a díky svému kvalitnímu a mistrnému provádění skladeb 

získal uznání nejen u knížete, ale i u ostatních šlechticů, čímž získal knížecí cestovní povolení 

na pravidelné cesty po dalších panstvích za účelem předvádění své hry a k tomu náležející 

cestovné ve výši 200 zl a po jeho smrti byla jeho vdově každým rokem odesíláná částka 200 

zl na penzi.134 Druhý z bratrů (rovněž hobojista) Filip Teimer, vstoupil do dechové harmonie 

v roce 1783 a pocházel z Postoloprt. V citovaném reversu se společně s bratrem písemně 

zaručili, že soubor po dobu 6 let neopustí – v tomto období jim byl vyměřen plat 20 zlatých 

ročně se závazkem řádného plnění svých komorních povinností – a v případě vyvázání se 

z knížecích služeb, včasného informování vrchnosti.135 Poslední z bratrů František se rovněž 

reversem 9. ledna 1788 zavázal ke slibu dodržování určitých podmínek, podobných jako u 

svých sourozenců s dovětkem, že nebude žádat o zvýšení platu ve výši 16 zlatých a 

pravidelným splátkám dluhu 100 zlatých, sloužících k vyplacení se z vojenské služby.136  

      V srpnu 1780 vstoupil do knížecích služeb komorník, houslista, hráč na bassetový roh, 

taktéž kopista Ondřej Griessler s měsíčním platem 14 zlatých s příspěvkem na péči o livrej.137 

Stejný plat dostával rovněž fagotista Kryštof Sartori, František Oliva se v reversu zavázal 

k obdobným podmínkám jako bratři Teimerové a pobíral měsíčně 16 zlatých.138        

      Zajímavá je praxe získávání hudebníků pomocí krátkodobých výpomocí,139 byť tuto 

možnost uplatnil dvůr omezeně a v devadesátých letech 18. století se vrátil k osvědčenému 

postupu zaměstnávání stálých hudebníků. V dochovaných archivních dokladech z knížecí 

kanceláře a ze soukromé knížecí korespondence jsme informováni o četných krátkodobých a 

příležitostných výpomocích hudebníků z různých oblastí (na panstvích v Čechách, ve Vídni, 

                                                                                                                                                                                     
 

předložen.“ Viz Státní oblastní archiv v Třeboni, pobočka Český Krumlov, fond Schwarzenberský 
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atd.), kteří jednorázově doprovodili dechovou harmonii při řadě příležitostí a programů 

různého charakteru – hudební doprovod ke knížecí tabuli, k tanci, při bohoslužbách, aj. 

Setkáváme se zde se skupinou hráčů na dechové nástroje (Cimmler, fagotista Vocelka, 2 

nejmenovaní klarinetisté), houslista Kumper a českokrumlovský učitel a kantor Jan Ignác 

Čekal.140 Taktéž jsme informováni o krátkodobém angažmá všestranného hudebníka Františka 

Hirsche, když doprovázel knížete na několika cestách s odměnou 1 zlatého denně a 

bezplatného stravování. V dechové harmonii víceméně sloužil Hirsch jako záskok a roku 

1791 knížecí kapelu s osvědčením dvouleté služby opouští.141 Podobným případem bylo 

kratičké působení Františka Blüma, který záhy z dechové harmonie (po pouhých 2 měsících) 

odešel s dosvědčujícím doporučením.142  

      Úmrtím Františka Reitera roku 1796 vstupuje do knížecích služeb zkušený a zcestovalý 

hobojista Karel Reitter, též ovládající hru na anglický roh a housle s osvědčením angažmá v c. 

k. Národním divadle. Obdržel roční plat 300 zlatých, ale po dvou letech služby předčasně 

umírá. Kníže i zde, stejně jako v mnoha minulých případech zajistil jeho ženě Kateřině 

pravidelnou roční penzi v částce 100 zlatých po dobu vážného zdravotního stavu Reittera a po 

jeho smrti sníženou penzi 80 zlatých.143 

Nesmíme rovněž upřít knížeti Josefu Adamovi zásluhy o finanční a sociální zaopatření 

hudebníku a jejich rodinných příslušníků ve formě různých půjček, úhrad výdajů na výchovů 

talentovaných potomků hudebníků, penzí po odchodu hudebníka za kapely a vdovských penzí 

při úmrtí knížecího hudebníka. 

      Jak již bylo několikrát uvedeno na konkrétních případech, kníže projevoval zájem také v 

otázce osudů svých podřízených hudebníků, zajímal se o jejich rodinné poměry a především 

finanční situaci. Velkoryse zajišťoval pravidelné výplaty penzí hudebníkům, odcházejících do 

penze nebo jejich vdovám. Častokrát byl obesílán prosbami a žádostmi o zvýšení platů, 
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poskytnutí různých půjček, popř. zajištění rodinných příslušníků. Příkladem nám může 

posloužit situace hudebníka a chemika (!) Sebastiana Rotschmida ohledně čerpání zálohy na 

budoucí mzdu v částce 150 zlatých na zaplacení dluhů. Velmi prozíravé rozhodnutí knížete 

v této záležitosti: požadovaných 150 zlatých bylo vyplaceno manželce Rotschmida, z toho 50 

zlatých nenávratně ve formě ocenění za dobré služby. Ke stejné situaci s nižší částkou (100 

zlatých) došlo v roce 1807. Rovněž tak bylo Rotschmidovi vyhověno v otázce pozdržení 

splácení z důvodu neutěšené finanční situace.144 

      Díky častým zprávám písemných záznamů můžeme uspokojivě vyřešit problematiku 

získávání hudebníků či jiných služebníků dvora. Již v dřívějších dobách se uplatňovala 

obvyklá praxe využívání sítě tzv. agentů, pravidelně informujících důkladnými zprávami 

určitého žadatele „ o produktech na trhu“. Taktéž příslušníci rodu Schwarzenberků tuto 

metodu hojně uplatňovali. V dokumentech jsme seznámeni mimo jiné s agentem 

Marchandem, často tuto úlohu plnili vyšší úředníci knížecího dvora, např. správci panství, 

hejtmani (v dokladech se často vyskytuje jméno Jana Ambrožovského) hudebně vzdělaní 

komorní hudebníci a další.145 

      Důležitou úlohu plnilo provozování hudby k příležitosti pořádání častých plesů146 nejen 

pro dospělé, ale i pro příslušníky z řad mladé šlechty, zejména při dospívání knížecích 

potomků. Obzvláště mladí členové rodu si oblíbili balet a pantomimu. Kníže Josef Adam 

taktéž propagoval hudební vzdělání nejen u svých podřízených hudebníků, ale také v kruhu 

svých nejbližších, rodiny. V řadě dokumentů můžeme nalézt záznamy o účetních položkách, 

které nám sdělují výši odměn a charakter jejich plnění. Jednalo se o odměňování učitelů 

hudby, jež měli na starosti hudební vzdělávání knížecích potomků – zejména syna Jana 

Nepomuka a dcer Marie Terezie (1747-1788), Marie Arnoštky (1752-1801) a Marie Anny.147 

Obě dcery byly vyučovány ve zpěvu a hře na klavír učitelé Mayer s Urbanem148 a poté 

věhlasným hudebníkem a skladatelem Giuseppem Scarlattim, jehož příchod do Vídně je 
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datován rokem 1757 a jak je patrné z účtů knížecí dvorské pokladny, pravidelné honoráře mu 

byly vypláceny v dukátech. Tento skladatel vykonával příležitostně i další činnosti, např. zpěv 

(z účtu se dovídáme o vyplacení odměny ve výši 50 dukátů při zpěvu serenády dne 6. dubna 

1766), komponování instrumentálních skladeb a zejména oper. Nejvýznamnějším činem 

Scarlattiho ve spojení se Schwarzenbergy byla knížecí objednávka na zkomponování opery o 

dvou dějstvích „Dove é amore é gelosia“ (v překladu též známé pod názvem „Kde je láska, je 

žárlivost“). Veselá a živá opera složená roku 1768 na objednávku samotného knížete Josefa 

Adama (velkého ctitele komické opery italského stylu) nemohla přirozeně chybět při oslavě k 

příležitosti sňatku jeho syna prince Jana Nepomuka s Marií Eleonorou z říšského rodu 

Oettingen-Wallerstein. Touto komickou operou buffa byla opět zprovozněna divadelní scéna 

čerstvě zrekonstruovaného unikátního zámeckého divadla v Českém Krumlově.149 Druhou 

operu (tentokrát dramatickou) pro knížete složil Scarlatti na jaře roku 1767 s tehdejším 

oblíbeným námětem na téma antické mytologie. Opera, rovněž o dvou dějstvích, byla 

uvedena v knížecím Městském paláci ve Vídni pod vedením císařského dvorního hudebníka 

Josefa Trani a byla přijata se značným úspěchem. Její proslulý autor zemřel 17. srpna 1777.150 

      Z dochovaných pramenů můžeme stručně charakterizovat i technickou stránku a činnosti 

úzce souvisejícím s pěstováním hudby nejen na schwarzenberském dvoře, ale taktéž v širší 

hudební společnosti tehdejší doby. Nejprve se zaměříme na popis pořizování hudebnin na 

knížecím dvoře. Při důkladnějším studiu archivních pramenů z knížecích účtů a 

korespondence zjistíme, že obstarávání hudebnin a hudebních nástrojů mělo na starosti 

několik hudebníků v knížecích službách a to převážně Ludvík Partl, Ignác Teimer, Antonín 

Jüngling a další. Odměnou jim byl 1 dukát, vedoucí hráč (tzv. Vorgeiger) obdržel dukáty 2.151 

       Při důkladnější analýze výzkumu archivních dokladů si utvoříme obraz, jakým 

skladatelům a hudebninám byla na knížecím dvoře věnována pozornost, popř. které skladby 

byly interpretovány bez ohledu na zájem a žánr skladeb. Jednalo se zpravidla o opisy 

hudebnin, jak bylo v tehdejší hudební praxi šíření hudebnin obvyklé, neboť tento způsob je 
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rychlejší, pružnější a méně nákladnější. V častých případech se domníváme, že z pořízených 

opisů nebylo hráno (důkazem je zachovalost notového materiálu). A to z několika příčin. 

Pořízení a hudební životnost značného množství hudebnin bylo módní a často časově 

omezené nebo řada skladeb se hudebníkům nebo urozenému panstvu nelíbila. Samozřejmě 

nesmíme opomenout i jisté individuální pohnutky opisovačů skladeb (dodavatelů, 

očekávajících další zakázky). Níže uvádím stručný seznam několika dodavatelů hudebního 

notového materiálu schwarzenberského dvora v 18. století. (pro úplnost údajů neuvádím 

všechna jména, dodavatelů bylo velké množství nebo u některých nebyla jména uvedena).152 
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4.1. Seznam dodavatelů hudebnin dodávaných na schwarzenberský knížecí 

dvůr v18.stol. 

Jméno dodavatele   rok opisů   druhy skladeb, pozn. 

František Arbesser   1766-71      

Jakub Bauer    1767     

Josef Girssa    1785     

Josef Griessler   1782-95  opisy symfonií  V. V. Maška,

     druhé hlasy pro kontrabas, opisy                 

     skladeb Ignáce Pleyela, sonát,

     divertiment. aj. 

Champé   1761-68     

Antonín Jüngling   1784-85  opisy skladeb (tria) L. Koželuha,

     opisy skladeb (kvarteta) I.Pleyela 

Jakub Klein    1768 

Orthofer   1795 

František Seuche   1768 

Michael Steiner   1766 

Jan Vent (Went)   1771-90  především slavné úpravy 

     Mozartových oper (Figarova  

     svatba, Don Giovanni) pro 

     dechovou harmonii dodnes  

     interpretované, úpravy dechových

     smyčcových a dalších skladeb 

Jiří Triebensee   1793    

bratři Jan a Filip Teimerové  1793,1797 

Terezie Zissová   1761-68 
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      Dalším druhem nakupovaných hudebnin byly hudebniny tištěné a originály skladeb 

určených přímo knížeti (knížecímu dvoru) a knížecí kapele. K originálům skladeb zařadíme 

skladby oblíbeného hudebníka pro dechové nástroje a tympány Jiřího Družeckého, nám už 

dobře známého produktivního Jana Venta (zejména dechové parthie) nebo například skladby 

Pavla Vranického.  Mezi tištěnými skladbami nalezneme skladby tehdejších představitelů 

hudebního klasicismu bratrů Josefa a Michaela Haydna, W. A. Mozarta, hornisty Václava 

Pichla, Ignáce Pleyela, italských operních mistrů Giuseppa Scarlattiho, Tommasa Traetty a 

dalších. Neocenitelným zdrojem a úložištěm obrovského množství skladeb 18. a 19. st. 

nesmírné ceny je nám dochovaná organizovaná tzv. Schwarzenberská hudební sbírka 

umístěná ve Státním oblastním archívu Třeboň v pobočce na zámku Český Krumlov. Díky 

nákupu a pravidelném pořizování komorních hudebníků, pozůstalosti biskupa Arnošta ze 

Schwarzenbergu a dalších příslušníků rodu, můžeme využívat výše zmíněnou hudební sbírku 

do současnosti.153 

      V problematice pořizování hudebních nástrojů a různých doplňkových instrumentů byla 

opět užívána obvyklá tradice. Nástroje pro hudebníky zaměstnané na knížecím dvoře (někdy i 

pro hudebníky na výpomoc) byly zpravidla pořizovány ve Vídni. V účtech nalézáme časté 

zmínky o nákupech, opravách nebo dokonce i výrobě na zakázku o dechových (fagoty, 

hoboje, klarinety, anglické, basetové a lesní rohy, klarinety, aj.), žesťových (tuby, pozouny, 

trubky, a další), smyčcových (housle, violy, basa, aj.) nástrojích, pořízování klavírů, 

nepostradatelných doplňků k nástrojům (příkladem náhubky, aj.), taktéž informace o 

půjčování nástrojů k větším hudebním produkcím, zprávy o ladění klavírů, dokupování strun, 

atd.154 Při nákupech a opravách bylo využíváno služeb několika dodavatelů, vídeňských firem 

nebo soukromých výrobců, vyrábějících hudební nástroje. Na tomto místě můžeme uvést 

jména některých z nich: Matěj Rokobauer (fagoty), Maxmilián Střítezský (cremonské housle), 

Josef  Loydolt (violoncello), Josef  Leichnahm (lesní rohy), Antonín Kerner (lesní rohy), 

vyhlášený drážďanský výrobce hobojů a sám vynikající hobojista Carlo Besozzi (neapolský 

rodáka a člen významné italské hudební dynastie. Jeho interpretační schopnosti byly zřejmě 

                                                           
 

153
 Více deponováno v Státní oblastní archiv v Třeboni, pobočka Český Krumlov, fond Hudební sbírka 

154
 Státní oblastní archiv v Třeboni, pobočka Český Krumlov, fond Schwarzenberský rodinný archiv, 

sign. F. P. d/24 a také fond Ústřední pokladna, účty proměnlivě z různých let. 



47 

výjimečné, neboť už od roku 1755 věku pouhých 17 let patřil k předním členům 

Drážďanského dvorního orchestru)155 a další.156 

      Dnes můžeme několik unikátních kusů hudebních nástrojů spatřit v zámeckých sbírkách 

v Hluboké nad Vltavou a v Českém Krumlově, např. velký stříbrný lesní roh s loveckými 

žánrovými výjevy a schwarzenberským rodovým znakem (roku 1730 upraven a pozlacen za 

27 zl. Michaelem Leichamschneiderem) umístěný dnes ve sbírce na zámku v Hluboké nad 

Vltavou a později zařazen do tzv. schwarzenberského fideikomisního stříbra (se zákazem 

prodeje nástroje). Dalším praktickým znatelným důkazem jsou rovněž varhany s manuálem 

z roku 1755 v českokrumlovské zámecké kapli, dodnes dochované mosazné trubky z roku 

1752 a další exponáty.157 

      Při častých odchodech hudebníků z knížecí služby docházelo většinou k odkoupení jejich 

hudebních nástrojů knížetem (tímto bylo v podstatě zaplaceno za nástroj dvakrát, jednou za 

pořízení, podruhé po odchodu hudebníka z knížecí služby, odkoupený nástroj byl opět 

využíván nástupci). Příkladem je prodej lesního rohu Janem Wentem knížeti za 5 dukátů roku 

1783 po odchodu ze souboru.158 

     Hudba byla pěstována nejen v zámeckých interiérech, na nádvořích, ale zejména v 

kombinaci venkovního prostředí a drobné urbanizace k tomuto účelu vybudovaných 

užitkových objektů (např. zahradní altány, chalupy, atd.) a v malebném přírodním prostředí 

(např. prostory českokrumlovského zámeckého parku, a další), kde hudba zvukomalebně 

rezonovala s okolím. Jak již bylo dříve upřesněno, knížecí dvůr se často společně se 

služebnictvem a hudebníky přesouval po různých oblastech svého dominia a pravidelně 

pobýval ve svém paláci ve Vídni. Redutní sál vídeňského schwarzenberského paláce či jeho 

nádvoří byly po několik desetiletí častým svědkem pořádání koncertů a módních hudebních 

akademií, jehož publikum se skládalo (podle dochovaných dokladů a literatury) především 

z návštěvníků široké šlechtické společnosti. Na hlavním nádvoří schwarzenberského paláce ve 

Vídni se uskutečnilo představení Scarlattiho opery „Armida“, jehož provedením a 

                                                           
 

155
 BURNEY, Charles. Hudební cestopis 18. věku. 1. vyd. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1966. 

427 s., [23] s. obr. příl. Hudba v zrcadle doby; sv. 4. S. 284-293. 
156

 ZÁLOHA, Jiří: Hudební život na dvoře knížat ze Schwarzenbergu v 18.století. In: Hudební věda 

XXIV/1987, s. 59-60. 
157

 Tamtéž. 
158

 Státní oblastní archiv v Třeboni, pobočka Český Krumlov, fond Schwarzenberský rodinný archiv, 

sign. F. P. d/24. 
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nazkoušením byl pověřen dirigent a hudebník Josef Trani a libreto svázal ve 200 exemplářích 

knihař Trattner.159 

      Zásluhy knížete Josefa Adama můžeme spatřit i v oblasti organizace společenského 

hudebního života nejen na vlastních statcích, ale i ve Vídni. Významně se přímo podílel ve 

svém vídeňském paláci na prvním provedení Haydnových světově proslulých oratorií 

„Stvoření“ a „Čtvera ročních dob“. Kníže Josef Adam rovněž zastával v letech 1778 až 1782 

funkci protektora ve spolku vídeňských hudebníků Wiener Tonkünstler Societät160, jež 

samozřejmě různými způsoby podporoval a projevoval mimořádný zájem i o hudebníky 

z různých oblastí Evropy. Stejnou filantropickou činností se vykazoval i jeho syn Jan 

Nepomuk, který se pravidelně účastnil hudebních produkcí společnosti přátel umění z řad 

šlechty Gesselschaft der Asoziirten s vůdčí osobností tehdejšího osvícenského vídeňského 

života, osobním lékařem Marie Terezie (a současně prefektem spolku) Gottfriedem van 

Swietena. Hlavním úkolem tohoto uskupení byla především propagace a šíření klasické 

hudby, pořádání koncertů a hudebních akademií a finanční podpora hudebníků. Hudební 

produkce se konala ve Velkém sále dvorní knihovny a z výnosů byly spolufinancovány stavby 

veřejně prospěšných objektů ve Vídni (např. špitálů, aj.).161 

      Smrtí Josefa Adama knížete ze Schwarzenbergu (zemřel roku 1782 ve věku 60 let), 

nebyla přerušena činnost dechové harmonie ani rodových hudebních tradic. V jeho stopách 

pokračují jeho následovníci (knížata syn Jan Nepomuk a později vnuk Josef) a kromě hudby 

reprezentativní, především komorní a dechové dochází k rozvoji hudby lovecké, jelikož je 

známo, že k zálibám schwarzenberských knížat patřil i lov. Jejím hlavním představitelem byla 

především dynastie Antonů, Anton a Eduard. Jednalo se o vynikající interprety loveckých 

skladeb a fanfár určených pro lesní a parforsní rohy.162 

                                                           
 

159
 Tamtéž. 

160 Podrobně Haydn-Verein - Wiener Tonkünstler-Societät [online][2014-07-22]. Dostupné z: 
https://www.wien.gv.at/kultur/archiv/geschichte/zeugnisse/haydnverein.html. 
161

 ZÁLOHA, Jiří: Hudební život na dvoře knížat ze Schwarzenbergu v 18.století. In: Hudební věda 

XXIV/1987, s. 59-60. 
162

 ZÁLOHA, Jiří: Skladatelé Ondřej a Eduard Antonové a schwarzenberská lovecká hudba. In: 

Hudební věda II/1971, s. 248-250. 

https://www.wien.gv.at/kultur/archiv/geschichte/zeugnisse/haydnverein.html
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      Ačkoli zánikem knížecího souboru dechové harmonie roku 1802163 nedošlo na dvoře 

knížat ze Schwarzenbergu k založení jakéhokoliv hudebního uskupení, zájmová posloupnost 

jednotlivých majitelů panství v oblasti pěstování hudby zůstala nepřerušena a nadále se na 

dvoře můžeme setkávat s dalšími generacemi hudebníků, pěvců a ostatních umělců. 

       Při shrnutí poznatků získaných na základě studia archivního materiálu a literatury je 

výstižně zdůrazněn fakt značného rozvoje hudebního života na schwarzenberském panství, 

zejména jeho vrchol ve druhé polovině 18. století zřízením souboru dechové harmonie, 

založené přirozeným vývojem plynulých aktivit a osobního zájmu vládnoucího knížete Josefa 

Adama. Tento velmi aktivní a všestranný milovník umění sehrál klíčovou úlohu v utváření 

společenského života nejen ve Vídni, ale i na svém panství českokrumlovském. V dokladech, 

účtech a soukromé korespondenci jsme pečlivě informováni o významné společenské úloze 

knížecích hudebníků na dvoře, o jejich životních osudech, kariérách, finanční stránce peněžní 

a naturální, téměř každodenní hudební produkci schwarzenberského dvora a o divadelních 

aktivitách s konstatováním, že smrtí štědrých a velkorysých knížat Josefa Adama a jeho 

následníka Jan Nepomuka a zánikem schwarzenberské dechové harmonie došlo k značnému 

utlumení provozování hudby na knížecím dvoře rodu Schwarzenbergů, nikoli k přerušení 

tradice, pokračující i v následujících staletích. V závěrečném seznamu hudebníků ve 

schwarzenberských službách si opět připomene se stručnou charakteristikou hudebníky ve 

schwarzenberských službách v průběhu 18. století.164 

 

 

                                                           
 

163
 HORYNA, Martin: Hudba v minulosti Českého Krumlova a některé charakteristické rysy pěstování 

hudby v Čechách v období 1500-1800. In: GAŽI, Martin a PAVELEC, Petr. Český Krumlov: od 

rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví. Vyd. 1. České Budějovice: Národní 

památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2010. 1039 s. Collectiones; 3. 

S. 636. 
164

 Doplňující poznámka autora. U některých údajů nelze přesně specifikovat, protože nebyl uveden 

anebo nenalezen záznam. Údaj nahrazen otazníkem. Děkuji za pochopení. 
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4.2. Seznam hudebníků působících ve schwarzenberských službách 

Jméno    rok (léta působení, zmínka)  vyplaceno pozn. 

         (ročně) 

           u A.F. 

Jan a Antonín  ?   1707    ?     hornisté 

František Vondráček   1714-1736   75 zl  hornista 

Tomáš Vlach    1720    ?  trubač 

Jan Černohorský   1728    75 zl  trubač 

           u J.A. 

Jakub Kohout    1722-1732,   100 zl  loutnista

     od 1737do 1750  200 zl penze 

? Andrýsek    působil již 1743  ?  hornista 

František Šlechta   taktéž    ?  hornista 

Matěj Procháska   taktéž    ?  hornista 

Matěj Gross  taktéž až 1757   ?  hudebník,  

        tenorista 

(odpuštěna knížetem řada dluhů, po jeho smrti 1772 dostává vdova Alžběta roční penzi 200 

zl) 

Ferdinand Arbesser   taktéž    ?  varhaník 

      Od 1747 svěřeno vedení domácí hudby, tj. vedení, opatřování hudebnin, organizace 

hudebního života a komponování (ve schwarz. sbírce uvedeno jeho 16 církevních skladeb 

datovaných 1741 až 1755) 

? Strohbach    krátkodobá epizoda 20 dukátů, tabatěrka   neuvedeno 

Jan Vodička    1763, od 1766   50 zl lokaj, fagotista 
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Matěj Červenka   od 1761   ? lokaj, hornista 

Jan Jiří Kunst (Kunz)   taktéž, od 1778 penze  ? lokaj, hornista 

 (oba působili též ve službách syna knížete Jana Nepomuka) 

Petr Bradáč    od prosince 1767  14 zl. měsíčně (stravné, 

obuv a oděvy, celkem vše jako všichni ostatní v částce 170 zl. 30 krejcarů ročně, vypláceno 

pololetně)  

          poddaný, hornista 

Josef  Fikar    taktéž    170 zl 30 kr    poddaný,

           hornista 

Jan Šlechta    od 1767-1769   170 zl 30 kr poddaný, 

           hobojista 

Jiří Triebensee   od 1767-1769 do 1783 266 zl poddaný, hobojista 

     (od 1780 zvýšen plat o 100 zl) 366zl 

Ludvík Partl   od 1769   170 zl 30 kr poddaný, 

        hobojista 

     (díky knížecí nespokojenosti vůči Šlechtovi přijat Partl) 

Jan Went    od července 1771do 1783 170 zl 30 kr hornista 

(od 1784 příležitostná spolupráce s knížecí dechovou 

harmonií, uzavření smlouvy na dodávání skladeb pro 

dechové nástroje složené výhradně jen pro knížete jeho 

soubor s roční gáží 100 zl) 100 zl 

Ignác Teimer    taktéž    170 zl 30 kr hornista 

      Výše uvedených 7 hudebníků včetně Matěje Grosse (díky časté zdravotní indispozici 

nebyl schopen provozování hudby) byl alternován fagotistou Janem Vodičkou, tvořilo 

osmičlennou dechovou harmonii. 

Jan, Filip a František Teimerové synové Ignáce Teimera 
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Václav Kautzner  od 1776 14 zl měsíčně  fagotista 

            (od 1780 zvýšen plat na 16 zl měsíčně)   

        192 zl 

Leopold Procháska  ?    ?   fagotista 

Jan Teimer   od 1783   20 zl měsíčně  hobojista 

        240 zl 

(díky svému kvalitnímu a mistrnému provádění skladeb oceněn nejen u knížete, ale i u 

ostatních šlechticů, odměnou knížecího cestovního povolení na pravidelné cesty po dalších 

panstvích za účelem předvádění své hry a cestovné ve výši 200 zl) 

Filip Teimer   taktéž    20 zl měsíčně  hobojista 

        240 zl    

František Müller  ?    ?   hobojista 

Kryštof Sartori  od 1785   stejný plat  fagotista 

        jako ostatní 

        tj. 168 až 240 zl 

Václav Oliva   ?    ?   fagotista 

František Teimer  od 1788   16 zl měsíčně  fagotista 

        192 zl 

Antonín Jüngling ?    ?  vedoucí souboru 

 

Ondřej Griessler od 1780   14 zl měsíčně  

     168 zl 

sluha, houslista a hráč na basetový roh 
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František Oliva  od 1785   16 zl měsíčně  fagotista 

        192 zl 

 

František Hirsch  pouze v 1787   1 zl denně a strava  

(krátkodobá výpomoc v případě indispozice či úmrtí někoho ze 

stálých členů souboru, hrál na několik nástrojů – fagot, hoboj, 

aj.) 

František Blüm (Blym) 1789/1790   (plat neuveden, patrně stejný jako 

u ostatních členů souboru, lze tedy předpokládat 16 zl měsíčně po několik měsíců činnosti 

v souboru)       16 zl měsíčně    několik nástrojů 

Karel Reitter   od 1796 do 1798  300 zl  

hobojista, houslista, hráč na anglický roh 

Šebastián Rotschmid  zmínka v dokladech 1797 150 zl   ? 

Willibald Lother  zmínka v dokladech 1801 ?   ? 
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4.3. Životní osudy Jana Venta 

      Jedním z vysoce kvalitních hudebníků pracujících ve službách knížete Josefa Adama byl 

bezesporu Jan Nepomuk Vent (1745 Divice u Loun – 1801 Vídeň). Tento rodák venkovského 

muzikanta z Divic u Loun působil do počátku 70. let v kapele hraběte Jana Pachty z Rájova 

na jeho panství v Cítolibech. Zde vykonával mladý Vent službu ve hře na několik nástrojů, 

zejména na hoboj a patrně i housle, ale zdejší prostředí drobného panství ho profesně a 

existenčně nenaplňovalo. Proto se rozhodl opustit kapelu hraběte Pachty z Rájova a vydal se 

do centra evropského hudebního života – do Vídně, kde se zřejmě setkal s knížetem Josefem 

Adamem ze Schwarzenbergu a vstoupil do jeho služeb.165 Ve schwarzenberské dechové 

harmonii byl pověřen výkonem hry na různé dechové nástroje (především na hoboj), dále 

komponováním a obstaráváním opisů skladeb a hudebnin. Za tyto služby byl knížetem štědře 

odměňován.166 Roku 1783 z dechové harmonie odchází, stává se hobojistou v císařské 

komorní kapele a následně členem císařského dvorního orchestru. Proslul rovněž ve hře na 

anglický roh a příležitostně působil také v divadelní kapele. Ovšem kulturní styky se 

schwarzenberským knížecím dvorem úplně nepřerušil, jak jsme informování o spolupráci za 

finanční odměnu 100 zlatých ročně,167 kdy dodával na knížecí dvůr svá díla – 6 skladeb pro 

dechovou harmonii, věhlasné úpravy oper pro dechové nástroje, několik kvartetů a dalších 

drobných skladeb.168  

      Jan Nepomuk Vent byl díky příznivým profesním okolnostem velmi dobře honorován, 

jeho celkové roční příjmy dosahovaly pravděpodobné výše až 900 zlatých.169  

                                                           
 

165
 Dostupné na webu souboru Česká dechová harmonie [online][cit.2014-04-10]: 

http://www.cwh.cz/pagenahr.html 
166

 Státní oblastní archiv v Třeboni, pobočka Český Krumlov, fond Ústřední pokladna, účet 1771 
167

 Státní oblastní archiv v Třeboni, pobočka Český Krumlov, fond Schwarzenberský rodinný archiv, 

sign. F. P. d/24. 
168

 Podrobněji viz obsahu knížecího listu. Cituji „Protože vládnoucí kníže Schwarzenberg vyjádřil 

svou úplnou spokojenost se skladbami, které Went dosud dodal pro jeho komorní hudbu, pozůstávající 

z osmi dechových nástrojů, a souhlasil s tím, aby Went pro ni dodával za roční odměnu 100 zl. další 

skladby, zavazuje se Went, že každoročně dodá pro dechovou harmonii 6 skladeb, které budou určeny 

jen pro knížecí rod, jakož i úpravy oper. Pokud sám složí kvarteta a kvinteta a kníže by o ně měl 

zájem, dodá je dobře opsané a bez nejmenší chyby. Jestliže na přání knížete upraví pro celý orchestr tu 

či onu operu, dodá práci zvláště dobrou. Konečně zůstává kněžně na vůli, které kusy dá podle svého 

vkusu provozovat.“ S podpisem Jana Wenta jako císařského dvorního hudebníka. Citace a výstižný 

překlad dopisu použit (na základě listu uvedeného v pozn. 3) ze studie ZÁLOHA, JIŘÍ: Hudební život 

na dvoře knížat ze Schwarzenbergu v 18.století. In: Hudební věda XXIV/1987, s. 51. 
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      Jeho vynikajících schopností si v dopise nakladatelům Mozartova díla všimla vdova po 

tomto hudebním géniovi Konstance, ostatně Wolfgang Amadeus Mozart a Jan Nepomuk Vent 

byli dlouholetí přátele, o čemž svědčí dochovaná korespondence.170 Vent byl rovněž vítaným 

hostem ve šlechtických palácích, kde se s nejvyšší pravděpodobností setkával s velikány 

tehdejšího pulzujícího hudebního života císařské Vídně – s Josephem Haydnem, Christophem 

Willibaldem Gluckem, Antoniem Salierim a Ludwigem van Bethovenem.   

      Zmínili jsme jeho skladatelské schopnosti a opisy jeho skladeb – symfonií, dechových 

skladeb a komorní hudby, které se dnes nacházejí v řadě hudebních sbírek v archivech po celé 

Evropě. Např. ve Vídni, v Drážďanech, Řezně, Petrohradu a přirozeně i ve schwarzenberské 

hudební sbírce deponované v Českém Krumlově.171  

      Mozartovu hudbu Jan Nepomuk obdivoval, měl ji důkladně nastudovanou a proslulá jsou 

Ventova přepracování Mozartových oper Únos ze Serailu, Figarovy svatby, Dona 

Giovanniho, Cosi fan tutte a Kouzelné flétny pro dechový oktet, jež vyšla na CD nosičích.172 

Vent byl rovněž sám vynikajícím komponistou pro dechové nástroje, zejména autorem celé 

řady dechových trií, loveckých partit a parthií a známy jsou i jeho skladby pro smyčcové 

nástroje. Nemáme ovšem zmínky o autorství opery. 

      Ventova profesní dráha dosáhla vrcholu v časech, kdy mezi jeho posluchače patřili císaři 

Josef II. (vládl 1780 – 1790) a jeho bratr a nástupce Leopold II. (1790 – 1792). Vent je proto 

zářným příkladem hudebníka a skladatele, jenž se ze skromných rodinných poměrů 

vypracoval až do funkce císařského dvorního úředníka. V archivních dokladech a literatuře 

mu náležitou pozornost věnoval především odborník na hudbu cítolibské šlechtické kapely 

hraběte Pachty z Rájova muzikolog Zdeněk Šesták, jehož neocenitelný odkaz o výše 

uvedeném zámeckém souboru je v současnosti nenahraditelnou inspirací v oblasti 

problematiky šlechtických kapel. Sám Šesták označuje Jana Nepomuka Venta za cítolibského 

hudebníka i po jeho odchodu do schwarzenberských služeb a později do Vídně, jelikož jeho 

hudební výchovu a ranou profesní dráhu formovala kapela cítolibská (obdobně jako dalších 
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členů tohoto souboru, otce a syna Kopřivů a Galliny).173 Životní pouť Jana Nepomuka Venta 

se ve Vídni roku 1801 naplňuje a mistr umírá ve Vídni.174  
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5. Zámecké barokní divadlo v Českém Krumlově 

 

      Zámek Český Krumlov ve svých útrobách skrývá jedinečné barokní divadlo s pohyblivou 

scénou světového významu. Divadelní budova se zde nachází na nejzápadnějším pátém 

zámeckém nádvoří a z Horního hradu k němu vede třípodlažní krytá chodba tzv. Plášťový 

most, který se nachází na mohutných pilířích, které vyplnily původní ve skále vylámaný 

hradní příkop. Tato stavba, která svým odvážným architektonickým řešením dává zdejšímu 

zámku punc jedinečnosti, obsahuje ve svém nejspodnějším podlaží chodbu propojující 

Maškarní sál se zámeckým divadlem. 

      Divadelní tradice na Českém Krumlově sahá přinejmenším do 80. let 15. století kdy   

rožmberský kancléř Václav z Rovného opsal od Itala Leonarda Bruniho komedii "Polixena", a 

roku 1497 na zdejší dvůr uvedl holandského humanistu Jacoba Cantera, který napsal oslavnou 

hru "Rosa Rosesnsis". K významnějšímu rozkvětu divadelního umění došlo v 2. polovině 16. 

století na dvorech posledních příslušníků roku červené pětilisté růže tj. bratrů Viléma a Petra 

Voka z Rožmberka. Pro dvůr nejpřednějšího českého rodu s četnými společenskými, 

kulturními i politickými styky s nejpřednějšími osobami z domácího a zahraničního prostředí 

byla dramatická představení při nejrůznějších příležitostech téměř samozřejmostí. Nemalou 

zde sehráli studenti jezuitské koleje, kteří například dramatickým představením "Euripus, 

aneb o marnostech všech věcí" otevírali 16. 5. 1588 svoji nově vybudovanou 

českokrumlovskou kolej. Také rukopisný katalog knihovny Petra Voka z počátku 17. století 

vyjmenovává mimo klasických autorů řeckých i římských také soudobá dramatická díla v 

latině, němčině a snad i češtině.175 

      První zmínka o existenci dřevěného divadla s pohyblivou scénou spadá do roku 1613, kdy 

se nacházela ve zdejší jezuitské koleji.176 Po skončení třicetileté války přišel opět čas, aby 

život zdejšího (nyní již eggenbergského) dvora ozvláštňovala dramatická představení pro 

zámeckou společnost. Jezuity a jejich studenty, kteří svými hrami sledovali převážně 

výchovné a církevně výkladové cíle nahrazuje cílený zájem tří generací knížat Eggenbergů o 
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klasické i soudobé světské hry. V jejich knihovně se jich nacházelo na 600 ve všech 

kulturních jazycích tehdejší Evropy. Pravidelné cesty Eggenbergů a jejich dvora na panství 

Gradisca nedaleko Benátek přinášely nejen nákupy nejnovějších italských operetních 

novinek, ale také četné návštěvy knížecí rodiny, dvorských úředníků, ba dokonce i nižšího 

služebnictva v předních benátských divadlech. Nejen odtud proudil mohutný inspirační proud 

až do prostor českokrumlovského zámku, tak vzdálenému od slunné Itálie. Vztah knížecí 

rodiny k tomuto druhu umění se zhmotnil také v samotném stavebním řešení zámku. 

Uměnímilovný kníže Johann Christián z Eggenbergu nechal roku 1675 zbudovat v Jelením 

sále stálou divadelní scénu, avšak nedlouho poté, bylo to v letech 1680-1682, zřídil na pátém 

nádvoří samostatnou divadelní budovu, která sloužila především tomuto druhu umění. Stavbu 

navrhli a provedli italští stavitelé Giacommo Antonio de Maggi a Giovanni Maria Spinetti, 

dekorace pro 16 proměn maloval salzburský malíř Johann Martin Schaumberger a mašinerii 

(jevištní techniku a mechaniku) zhotovil Laurentius Khünmüller. Působila zde  stálá herecká 

skupina, v které se během let 1675-1691 vystřídalo na dvacet členů.177 Soubor ozvláštňovali 

baletní tanečníci, případně výjimečné a kuriózní osoby, jakým byl například kastrát Maisl, 

kterému kníže umožnil studovat v Benátkách a vystupovat nejen při domácích produkcích, ale 

i na jiných scénách.178  

      Další oživení zájmu o divadelní umění přichází s druhou generací nových pánů, knížat ze 

Schwarzenbergu. Před polovinou 18. století se jednalo nejspíše jen o nenáročná představení v 

provizorních prostorách Zrcadlového (1735) a Zlatého sálu (1745).  V druhé polovině 18. 

století se však s takovým stavem kulturně nadprůměrně vzdělaný kníže Josef Adam ze 

Schwarzenbergu nespokojil a jeho velkorysá přestavba zámeckého areálu se citelně dotkla i 

divadelní budovy, která prošla nákladnou stavební úpravou v letech 1765-66 (patrně podle 

plánů vídeňského divadelního inženýra Andrey Altomonta). Došlo vybavení novou 

mechanikou, dekoracemi a dalším příslušenstvím divadelní scény. Unikátní techniku na 

výměnu kulis a ostatních dekorací zhotovil vídeňský tesař Lorenz Makh. Malby na stěnách i 

dekorace stropu, opony a kulis zhotovili rovněž vídeňští malíři Hans Wetschel a Leo Märkl. 
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Vzorem pro tyto úpravy jim složilo dílo slavného divadelního architekta Giuseppe Galli 

Bibieny. U několika scénických dekorací (například sál, chrám, vojenský tábor, atd.) 

posloužily jeho grafické návrhy v díle "Architetture e Prospettive" jako přímé předlohy.179 

       Více jak dvě desetiletí přinášela inovovaná barokní zámecká divadelní scéna umělecké 

zážitky svým divákům. Perspektivní, pohybové a světelné principy barokního iluzivního 

divadla jitřily fantazii diváků, před kterými se v tajuplném pološeru osvětlovaném pouze 

svíčkami měnily nedostatečně osvětlené scény, odrážela zrcátka a zlacené prvky, aby spolu s 

výkony živých herců a jiných komediantů zprostředkovávaly neopakovatelný divadelní 

zážitek v nitru diváků. Pevnou součást tehdejší divadelní praxe tvořil i hudební doprovod, po 

kterém se zachovala hudební sbírka o několika tisících položkách. Repertoár 

schwarzenberského divadla zahrnoval operu, činohru i balet od autorů jako Giuseppe 

Scarlatti, Nicolo Piccini, Antonio Salieri, Florian Leopold Gassman, Vojtěch Jírovec a 

dalších. Divadelní fond z této doby se dochoval téměř kompletní a nepoškozený až do 

dnešních dnů, neboť v následujících staletích již nedocházelo k modernizaci a rekonstrukcím. 

Právě v autentičnosti tkví jedinečnost zdejší zámecké divadelní scény.180 O jednotlivých 

součástech tohoto fondu a podobě divadla bude ještě řeč. 

      19. století zjevně znamenalo výrazný úpadek divadelního života co do kvantity i kvality 

předváděných inscenací. Od roku 1814 se divadlo pronajímalo různým divadelním 

společnostem, které kočovným způsobem objížděly příhodné "štace" v zemi, případně i 

místním ochotníkům. Průměrně však šlo o pouhá tři představení ročně, vesměs nevysoké 

úrovně. Roku 1897 došlo k uzavření divadla z požárních a bezpečnostních důvodů a ve století 

následujícím posloužila zdejší zámecká scéna pouze pro několik ojedinělých představení 

(1903, 1906) a souvisleji až v rozmezí let  1958-66, kdy sloužila v rámci Jihočeských 

divadelních představení.181 Havarijní stav divadelní budovy i jejího inventáře, konstatovaný v 

roce 1964, vedl o dva roky později k definitivnímu uzavření této jedinečné divadelní scény. 

Od roku 1966 až do dnešních dnů probíhají restaurátorské práce na obnově tohoto unikátu, ale 

zdaleka ještě nejsou ukončeny. Na podzim roku 1997 došlo k zahájení zkušebního 

                                                           
 

179
 SLAVKO, Pavel, FLAŠKOVÁ Zdena:  Zámecké divadlo v Českém Krumlově. [fot. Věroslav 

Škrabánek]. 3. vydání. Český Krumlov: Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, 1999., s. 2-

3 a 10. 
180

 Tamtéž, s. 3-11. 
181

 Tamtéž, s. 8-9. 



60 

návštěvnického provozu v prostorách divadla a rozvíjel se i výzkum v oblasti dobové 

divadelní praxe.182 

      V současné době se odhaduje, že je již ošetřeno, zrestaurováno a zkompletováno více jak 

80% z celého divadelního inventáře. Filozofií obnovy divadla není jeho kompletní 

rekonstrukce, ale snahou je divadelní fond jako celek restaurovat a konzervovat. Jedině tak 

bude moci být zachována maximální míra autenticity scény a všech jejích součástí, které ve 

svém celku tvoří tento unikátní prostor. Největší překážkou při takovémto přístupu k obnově 

divadla je mimořádný objem dochovaného divadelního inventáře a časová, technologická i 

finanční náročnost tohoto postupu. Hlavní postupy spočívají na důsledném studiu písemných 

a hmotných pramenů (vlastní inventář, analogie z dobových jiných scén), původní techniky i 

rukopisu řemeslné práce. Tento přístup je uplatňován jak při obnově celku, tak i u 

jednotlivých detailů a proto je divadlo dodnes zachováno z téměř 80% ve svém originálním 

stavu z doby obnovy divadelní scény za umělecky založeného knížete Josefa Adama ze 

Schwarzenbergu v 60. letech 18. století. Dokončení obnovy závisí především na postupu 

badatelských a restaurátorských prací i na množství financí.183 

       Současná prohlídková expozice "Zámecké barokní divadlo" je v současné době 

využívána jako funkční divadelní muzeum. Návštěvníci v průběhu prohlídky navštíví prostor 

hlediště s původními dřevěnými lavicemi, dobovou iluzivní nástěnnou malbu, švédský systém 

osvětlení, prostor orchestřiště s unikátním oboustranným notovým pultem pro muzikanty a 

rovněž prostor dolní mašinérie, vybavený sadami posuvných rámů, lanovody a rumpály.184 

      Zámecké divadlo je samostatně stojící zděná barokní budova přibližně obdélného 

půdorysu s hlavním vchodem na východní straně, tedy od hlavních zámeckých budov. Z 

tohoto směru k ní šikmo přiléhá i tzv. Plášťový most, jehož spodní chodba umožňovala 

pohodlný přesun knížecí rodiny i dalších diváků přímo z Maškarního sálu do knížecí lóže v 

prvním patře a hlediště diváků v přízemí. Větší (západní) polovinu plochy přízemí divadla 
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vyplňuje jeviště, orchestřiště pro hudební doprovod, mašinérie, dekorace a nutné zázemí v 

podobě dvou šaten atp. V jihovýchodním rohu hlediště se nacházejí točité schody vedoucí na 

balkon v úrovni prvního patra. V jeho středu nad hlavním vchodem je situována honosně 

zdobená knížecí lóže s fialovým baldachýnem, která je dostupná po dřevěném schodišti a 

chodbě vedoucí podél severní obvodové zdi prvního patra. V úrovni mezi přízemím a prvním 

patrem se nachází ještě vlastní plocha jeviště se soustavou posuvných a odklápěcích desek a 

čtyřmi propadly. zde se odehrával vlastní děj inscenovaných dramat v příhodných dekoracích 

pohybovaných důmyslnou dřevěnou mašinérií ukrytou nejen pod jevištní podlahou, ale i ve 

stěnách za dekoracemi  pohybovanými pomocí soustavy kladek, rumpálů a dalších 

mechanických zařízení v horním provazišti, které zabírá prostor nad celou plochou jeviště.185  

       K obdivuhodnému divadelnímu fondu patří nejen budova a její zmíněné součásti, ale i 

nutné dobové doplňky jako dekorace, kostýmy, rekvizity, osvětlovací, hasicí a signalizační 

technika. Provoz divadla si nelze představit bez bohaté sbírky vzorů kostýmů, scénických 

aranžmá, plánů, poznámky a popisky na mašinérii, kulisách atp. Zdejší divadelní fond čítá 

množství původních předmětů, které po svém použití již nebyly nikdy upraveny a dochovaly 

se tak do dnešních dnů ve takřka netknutém stavu. Celkem se jedná o 13 základních 

scénických obrazů s možností řady kombinací a variant (11 zadních prospektů, 40 sufit, 250 

postranních kulis, opona). Dále se dochovalo přes 570 ks kostýmů a kostýmových doplňků, 

přes 100 kusů rekvizit, přes 50 efektových strojů (nejznámějším je stroj napodobující zvuk 

bouřky) a více jak 200 osvětlovacích těles a další desítky a stovky předmětů technického 

zázemí zámeckého divadla (stupínky, žebříky, kování, konvice, olejničky, bedny, závěsná 

zařízení atp.). V orchestřišti je také dochován původní liniový oboustranný notový pult pro 

hudebníky. K provozu zámecké divadelní scény se váží i četné písemné prameny cca 2400 

svazků libret, scénářů a textů komedií, dramat i baletů ze 17. - 19. století a přibližně 300 

partitur, particell a jiných notových záznamů ze stejného období. Pro obnovu zámecké 

divadelní scény v původním barokním lesku i jako zdroj poznání jeho provozu slouží i další 
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písemnosti nashromážděné v českokrumlovském archivu a zámecké knihovně jako inventáře, 

účty, pokyny, korespondence, portréty mecenášů a jiná dokumentace.186 

      Význam zdejšího zámeckého divadla spočívá především v autentickém dochování 

naprosté většiny výše představených součástí původního barokního divadla. Je jedním z 

nejstarších divadel zámeckého typu zachovaných ve střední Evropě a díky téměř intaktními 

dochování celého divadelního fondu právem patří mezi nejkomplexněji dochované barokní 

divadelní scény na světě. V Evropě se nachází několik dalších divadel ze stejné doby,187 

ovšem ty pozbyly původní jevištní techniky, kulis, kostýmů, rekvizit či osvětlení. V Evropě se 

tak nachází jediná srovnatelná divadelní scéna ve švédském královském paláci v 

Drottningholmu, kde se tak jako na českokrumlovském zámku dochovala původní divadelní 

budova, jevištní technika, technické vybavení, kulisy, rekvizity i kostýmy a repertoár rovněž z 

druhé poloviny 18. století.188  

      Prostor zámeckého barokního divadla v Českém Krumlově nelze vnímat pouze optikou 

úžasné architektury a uměleckého řemesla. Je také úžasným autentickým prostorem, kde se 

desetiletí zhmotňovaly zájmy a snahy eggenbergských a schwarzenbergských knížat o hudbu, 

divadlo, tanec i jiná umění. 
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6. Rod Scarlattiů a krumlovské hudební aktivity Giuseppe Scarlattiho 

      V 60. letech 18. století přichází na schwarzenberské panství knížete Josefa Adama italský 

operní komponista Giuseppe Scarlatti (1718 – 1777). Tento rodák z Neapole byl členem 

proslulé skladatelské rodiny, jejíž slávu založil Giuseppův prastrýc Alessandro Scarlatti (1660 

– 1725), jeden ze zakladatelů neapolské operní školy.189 

      Neapol se v 18. století stala pulsujícím centrem uměleckého života Evropy. Vedle slavné 

malířské školy, k níž náleželi např. Giovanni Battista Caracciolo, Bernardo Cavallino, Luca 

Giordano či Mattia Preti 190 se tento kulturní rozkvět projevil také v hudební oblasti. 

Neapolská operní tvorba dovršila barokní formu, překročila její zenit a podnítila tím i vznik 

nových operních forem.191 Charakteristickým znakem neapolské opery byl kult virtuozity, tj. 

virtuozita árií, často bez dramatického zdůvodnění a z toho vyplývající radostná 

bezstarostnost, až frivolnost tvorby. V kontrastu s touto skutečností vznikala v této době velmi 

hodnotná libreta. Toho důkazem je literární dílo básníka Pietra Metastasia, zhudebněné 

například Mozartem či Gluckem.192 V době své největší slávy určovala neapolská opera ráz 

operní tvorby mnoha zemí Evropy. Dělo se tak prostřednictvím kočujících operních 

společností, které na svých cestách zavítaly i do českých zemí. Italští pěvci zde dosáhli 

velkých úspěchů, a to nejen v Praze, ale také na venkovských sídlech české šlechty.193 

K významným představitelům neapolské operní školy patří např. Francesco Giuseppe 

Bianchi, Domenico Cimarosa, Francesco Durante, Orazio Giaccio, Felice de Giardini, 

Francesco Grillo, Leonardo Leo, Francesco Mancini, Giovanni Battista Pergolesi, Antonio 

Sacchini, Tommaso Traetta, Niccolo Antonio Zingarelli.194 

      Do tohoto výčtu rozhodně náleží i osobnost výše zmíněného Alessandra Scarlattiho, 

autora více než 60 oper - vesměs typu opera seria, přibližně 700 drobných kantát, 200 mší a 

12 symfonií. Již jako devatenáctiletý dosáhl v roce 1679 prvního úspěchu operou „Gli e qui 
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 BURNEY, Charles. Hudební cestopis 18. věku. 1. vyd. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1966. 

427 s., [23] s. obr. příl. Hudba v zrcadle doby; sv. 4. S. 231-236. 
193

 ČERNÝ, Jaromír et al. Hudba v českých dějinách: od středověku do nové doby. 2., dopln. vyd. 

Praha: Supraphon, 1989. 483 s., [32] s. obr. příl. S. 173-176. 
194 

ŠAFAŘÍK, Jiří. Dějiny hudby. Praha: Votobia, 2002-2006. 3 sv. S. 173-177. 

http://www.visual-arts-cork.com/history-of-art/neapolitan-school.htm


64 

voci nel sembiante“ a stává se dvorním kapelníkem královny Kristiny Švédské žijící v Římě. 

V letech 1684 – 1702 působil ve službách neapolského místokrále, poté komponoval opery 

pro Ferdinanda III. Medicejského ve Florencii. Působí rovněž jako kapelník ve službách 

kardinála Ottoboniho v Římě, následně pobýval v Benátkách a Urbině, aby se roku 1708 

vrátil do Neapole. Poslední roky svého života strávil v Římě, kde vytvořil své nejznámější 

opery – Telemaco, Marco Attilio Regolo, La Griselda. Dráze úspěšných operních komponistů 

se věnovali také dva synové Alessandra Scarlattiho – Pietro Filippo a Giuseppe Domenico.195  

Pietro Filippo Scarlatti (1679 – 1750) komponista, sbormistr a varhaník, nedosáhl věhlasu 

svého otce ani mladšího bratra. Nicméně mnohé jeho kantáty, či drobné skladby pro cembalo 

se hrají dodnes. Je autorem jediné opery – „Clitar“ z roku 1728. Partitura se do dnešních časů 

nedochovala. Větší část svého tvůrčího života strávil v Neapoli, kde zastával funkci varhaníka 

královského dvora.196 

      Giuseppe Domenico Scarlatti (1685 – 1757), mladší syn Alessandra, zahájil svoji kariéru 

jako sbormistr a varhaník. V roce 1708 se seznámil s Georgem Friedrichem Händelem, se 

kterým udržoval styky i nadále, zvláště během společného působení v Londýně. O rok později 

vstoupil v Římě do služeb polské královny Marie Kazimíry, jež „věčné město“ zvolila za 

místo svého exilu.  V Římě Domenico také zastával funkci kapelníka u sv. Petra. Krátce 

působil v Londýně, následně zakotvil jako vychovatel Jana V. Portugalského a později i jeho 

dcer. Po sňatku své svěřenky Marie Barbary, dcery portugalského krále s následníkem 

španělského trůnu Ferdinandem VI., odjel Domenico do Madridu, kde ve věku 72 let zemřel. 

Zkomponoval více než 500 skladeb starosonátovou formou, což jsou jednověté skladby 

s dvěma kontrastními tématy.  Snad nejznámější skladbou Domenica Scarlattiho je tzv. 

„Kočičí fuga“; základní hudební motiv prý „zkomponovala“ kočka, jež přeběhla přes 

klaviaturu.197  
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7. Giuseppe Scarlatti 

       Giuseppe Scarlatti se rozhodl nastoupit profesní dráhu svého slavného strýce Domenica a 

prastrýce Alessandra a pokračovat v rodinné tradici. Narodil se v Neapoli v roce 1718, od 

roku 1739 působil v Římě, následně ve Florencii a Lucce. Po krátkém pobytu ve Vídni se 

vrátil do Itálie; z Benátek se vydal do Španělska, poté žil v rodné Neapoli, posledních dvacet 

let svého života strávil střídavě v Benátkách a ve Vídni. V hlavním městě habsburské říše se 

seznámil s knížetem Josefem Adamem ze Schwarzenbergu a vstoupil do jeho služeb. Stal se 

učitelem hudby členů knížecí rodiny – princezen Marie Teresie a Marie Arnoštky, později též 

kněžny Marie Eleonory ze Schwarzenbergu.
198

 

 

       Giuseppe Scarlatti, autor tří desítek oper, byl svým podporovatelem Josefem Adamem 

pověřen úkolem zkomponovat u příležitosti oslav sňatku knížecího syna Jana Nepomuka ze 

Schwarzenbergu (1742 – 1789) s Marií Eleonorou Oettingen-Wallerstein (1747 – 1797) 

komickou operu (operu buffu) s názvem „Dove è amore è gelosia“. Tento veselý hudební kus 

dirigoval při slavnostní premiéře v zámeckém divadle v Českém Krumlově dne 24. července 

1768 sám autor. Krumlovské divadlo bylo v letech 1765 – 1766 z podnětu knížete Josefa 

Adama vybaveno novým zařízením, dekoracemi a pozoruhodnou technikou na výměnu kulis.  

Libreto opery je dílem Marca Coltelliniho, který si získal respekt uměleckého světa coby 

libretista proslulých komponistů Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna, Christopha 

Willibalda Glucka, Floriana Leopolda Gassmanna, Johanna Adolpha Hasse či Tomassa 

Traëtty. Scarlattiho krumlovská opera buffa, koncipována pro čtyři hlasy. Její charakteristika 

a operní představení uskutečně 24. července roku 1768 bude předmětem drobné 

charakteristiky v další kapitole.  
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7.1. Představení opery „Dove è amore è gelosia“ 

Opera byla složena Giuseppem Scarlattim (Neapol 1718 – Vídeň 1777) na libreto Marca 

Coltelliniho (1724 – 1777), který byl rovněž autorem libreta k další Scarlattiho opeře 

„Armida“, složené rovněž na objednávku Josefa Adama knížete ze Schwarzenbergu pro jeho 

rezidenci ve Vídni. Kníže, jenž trpěl zálibou v komickém žánru, si přál od Scarlattiho lehké, 

živé, komické dílo s oblíbeným námětem plným zápletek, převleků a lásky, jak bylo v období 

druhé poloviny 18. století obvyklé, což mu oba zmínění umělci splnili. Původní název opery 

je, jak bylo obvyklé mnohem delší, přirozeně musí obsahovat věnování a ho zde interpretuji 

v plném znění: „Dove e amore e gelosia Intermezzo a quattro personaggi posto in musica per 

commandamento di Sua Altezza il signor principe di Schwarzenberg Dal signor Giuseppe 

Scarlatti. Nell´estate dell´anno 1768 (Parte prima, Parte seconda)“.
 199

 Už z názvu je patrné, 

že se tedy jedná o komickou operu buffa o dvou dějstvích, v níž vystupovaly 4 postavy (4 

hlasy), 2 postavy žen a 2 postavy mužů. Celý děj opery je prodchnut jednoduchou zápletkou – 

zkouškou věrnosti, založené na vyjádření hloubky lásky proti intenzitě žárlivosti.  Hlavní 

duchovní myšlenkou je životní ponaučení divákům a posluchačům říkající, že dámy jsou 

zoufalé buď proto, že je jejich partner žárlivý buď příliš, anebo naopak málo, a rozhodnou se 

dát mu lekci
200

 a konečným vyústěním dějové linie je smířlivé konstatování zakotvené 

v samotném názvu díla o skutečnosti, že kde se nachází žárlivost, musí být i láska, neboť 

žárlivost je dcerou lásky. Scénograficky je opera rozdělena na 10 scén a jedno velké, 

závěrečné sborové finále.
 201

 Role opět charakteristické, neboť zde vystupují zástupci šlechty 

(markýza, hrabě) a prostých vrstev (komorná a sluha) společnosti a opera je psána pro 2 

soprány a 2 tenory.
202

 

      Díky bohatým záznamům archivních, literárních
203

 a turistických pramenů (popř. 

internetových zdrojů) jsme poměrně dobře seznámeni se stavebními úpravami 
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českokrumlovského zámeckého divadla (v němž se představení konalo), stejně tak o 

slavnostech a provedení opery. Můžeme si učinit představu o zahájení slavností příjezdem 

kočárů za doprovodu hudebních oslavných fanfár na dva lesní rohy, dva fagoty a čtyři 

hoboje.
204

  

 

      Samotné operní představení se uskutečnilo v nově upraveném zámeckém divadle 

v Českém Krumlově dne 24. července 1768 a bylo určeno užšímu okruhu členů knížecí 

rodiny a jejich pozvaných hostů, kteří se po konci opery dočkali přídavku v podobě baletu.
205

 

 

      Pikantní záležitostí bylo zejména původní obsazení rolí, jelikož v úloze markýzy Clarice 

zpívala knížecí dcera Marie Terezie, role komorné Vespetty se ujala choť samotného 

skladatele známá operní pěvkyně Antonia Lefebvre-Scarllati, hraběte Orazia zpíval hrabě 

Salbourg  a sluhu libretista Marco Coltellini. Opera pro velký úspěch byla přednesena o dvě 

léta později roku 1770 ve vídeňském Schönbrunnu, a to pod názvem „L’amor geloso“ při 

příležitosti oslavy výročí svatby toskánského Velkovévodského páru Leopolda a Marie Luisy, 

který právě ve Vídni pobýval.
206
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8. Schwarzenberská hudební sbírka 

      Schwarzenberská hudební sbírka, uložená v současné době ve Státním oblastním archivu 

Třeboň pobočkou v Českém Krumlově, je svého druhu (přirozeně jsme informováni o 

několika dalších podobného druhu, nacházejících se nejen ve středoevropské lokalitě) sbírek 

unikátním pramenem zámecké hudební kultury a jedním z příkladů zobrazující hudební 

aktivitu Schwarzenberské knížecí dynastie 18. a 19. století. V dnešní podobě, veřejnosti 

přístupné, se začala formovat až v průběhu druhé poloviny 18. století soustavným 

shromažďováním dostupného hudebního materiálu na popud vládnoucích knížat Josefa 

Adama a jeho nástupců a jejich komorních hudebníků, ale jednoznačně nejbohatší a 

nejpestřejší je její jádro vytvořené ne přelomu 18. a 19. století houževnatou sběratelskou 

činností bratrů Arnošta a Josefa ze Schwarzenbergu.207  

Nejvíce se o vznik hudební sbírky zasloužila početná skupina lidí - ať už hudebníků knížecího 

dvora či příslušníků schwarzenberského rodu, kteří kdysi kupovali noty nebo je dávali 

opisovat z přirozené záliby i pro potřebu svých hudebníků, a po čase je ukládali do archivu.208        

      Věnujme pozornost velkému obdivovateli hudby a amatérskému skladateli knížeti 

Arnoštovi ze Schwarezenberku, který rovněž proslul jako mecenáš drobných skladatelů z 

okruhu žáků a ctitelů Michala Haydna.209 Narodil se roku 1773 jako třetí syn prince Jana a 

princezny Marie Eleonory hraběnky původem z říšského rodu Oettingen-Wallerstein. Jak už 

bylo u řady významných šlechtických rodů historickým dynastickým zvykem, byl Arnošt 

předurčen kněžské dráze. Již v dětském věku roku 1782 se stal kanovníkem dómu v Kolíně 

nad Rýnem, následovalo kanovnictví v belgickém Lutychu a poté v Salzburgu.210 Absolvoval 

studia teologie na univerzitě ve Vídni a řadu let žil na zámku Aigen poblíž Salzburgu, jenž 

učinil svou sídelní rezidencí a zároveň střediskem místního kulturního a společenského 

života.211 

      Na tomto zámku pravidelně docházelo k návštěvám mnoha významných hostů řad umělců 

a pěstovala se tu hudba. Roku 1795 byl Kryštofem hrabětem Migazzim odměněn první 
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tonsurou a nadále pokračoval ve funkci kanovníka, jeho duchovní kariéra se ale stále 

rozvíjela, když ho salzburský arcibiskup Hyeronymus Colloredo212 (nechvalně známý 

nadřízený již zesnulého Wolfganga Amadea Mozarta) roku 1807 vysvětil na kněze. 

Nevyššího vrcholu své kněžské dráhy dosáhl Arnošt roku 1819, když nastupuje na uvolněný 

biskupský stolec v uherském Raabu (Györ). Nadále ovšem udržoval čilé společenské styky se 

svým okruhem utvořeným na zámku Aigen a velmi často pobýval v Salzburgu. Jeho zdejší 

osvícení přátele se pokoušeli o vytvoření hudební akademie za účelem pořádání koncertů, ale 

kromě sepsaných organizačních pravidel nejsme doposud o provozu tohoto spolku uspokojivě 

informováni.213 O čem jsme ale jistě informováni, jsou značné Arnoštovy finanční výdaje na 

vydržování vlastního dvora a následné finanční tísni, do které se díky tomu dostal – značné 

množství darů za protislužby při jmenování biskupem, nákupy drahých darů a úhrada 

rozmanitých poplatků spojených s výkonem úřadu biskupa.214 Výši jeho dluhů ve výši 200 

tisíc zlatých prozradila až jeho nečekaná smrt 21. května 1821.215 

      Roku 1822 došlo ke držbě jeho majetku, jehož součástí byly mimo jiné hudební nástroje –

dvě cella, jedna kytara a dva klavíry. Arnoštem pečlivě po léta shromažďovaná sbírka 

hudebnin byla společně se zámkem Aigen odkoupena jeho bratrem, českokrumlovským 

vévodou Josefem. Josef za hudební sbírku zaplatil 2000 zlatých a taktéž se postaral o 

vyrovnání Arnoštových dluhů.216 

       S hlubším zaměřením na několikrát zmiňovanou sbírku (nalézající se za Arnoštova života 

na zámku v Aigen a biskupském sídle v Raabu) musíme uvést, že se jednalo především o 

dědictví po matce. Cesta, jakou se ostatní hudebniny dostaly do Arnoštovy sbírky, je 

neznámá, ale předpokládá se tehdejší obvyklá praxe nákupů,opisů či věnováním skladeb 

různých dobových skladatelů z několika oblastí Evropy a Josef ze Schwarzenbergu do ní 

uložil 18 Arnoštem zkomponovaných drobných děl. Již v této době ale byla tato sbírka u 
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vzdělané veřejnosti známá a kníže Josef Schwarzenberg ji nechal uložit do svého paláce ve 

Vídni.217 

      K přesunu sbírky (společně nahromaděných hudebnin ze zámku Aigen a z biskupské 

rezidence v Raabu) do Českého Krumlova došlo roku 1837, kde ji nalezneme v pozdějších 

úpravách a reorganizaci dodnes. 

      K jedné z prvních reorganizací došlo v letech 1890 – 1891 při příležitosti pořádání 

hudební výstavy ve Vídni. Ze spolupráce pražského univerzitního profesora Quido Adlera a 

knížete Adolfa Josefa ze Schwarzenbergu byl připraven výběr navrhovaných skladeb na tuto 

výstavu. Sbírka byla urovnána a na lístcích uveden autor, původní název skladby, obsazení, 

počet zachovaných hlasů, vydavatel, deskové číslo tisku, popř. další údaje.218 Celkem 7087 

položek, ovšem při konání výstavy bylo použito 128 hudebních skladeb a archivních 

dokumentů. Původní Arnoštova sbírka byla obohacena pozůstalostí dalších zemřelých 

Schwarzenbergů (např. předsedy vlády Felixe Schwarzenberga (1800-1852). 219 

      Destrukcí schwarzenberského paláce na Neumarktu ve Vídni došlo k přesunu  

schwarzenberského archivu a v jeho spojení se zámeckou knihovnou v Českém Krumlově 

v jeden celek, čímž vznikl ústřední schwarzenberský archiv, v němž je hudební sbírka 

uložena.220   

 

      Ústřední archiv společně s hudební sbírkou přežil v první polovině 20. století přechod 

rodových archivů do státní správy a po vleklých jednáních do roku 1936 zůstal nadále 

v držení rodu Schwarzenbergů na zámku v Českém Krumlově, aby se roku 1956 stal součástí 

Státního oblastního archivu Třeboň.221 

Hudební sbírka doznala během 20. století několika proměn a obohacení o další hudební 

produkci. Roku 1926 přidal jihočeský archivář Vladimír Hašek velké množství skladeb 

z jihočeských kostelů.222 Za mnohé také vděčíme svědomité práci a záchraně hudebnin ze 
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sběru papíru, uložení hudebnin po hornické kapele v Černé v Pošumaví, po Schwarzenbercích 

a po pěveckém spolku ve Chvalšinách týmu českokrumlovských archivářů ve složení 

Vladimír Hašek, František Navrátil, Václav Türk, Jiří Záloha – k zachránění hudebnin ze 

sběru papíru, uložení hudebnin po hornické kapele v Černé v Pošumaví, po rodu 

Schwarzenbergů a po pěveckém spolku ve Chvalšinách.223 

  

      Významným činem bylo provedení revize archivu roku 1963 historikem Jiřím Zálohou, 

které vydal zprávu, k ní pak roku 1967 dodatek.224 Dnes je hudební sbírka – obohacena o další 

množství cenných hudebnin a originálů rukopisů italských oper z konce 17. století, skladeb 

16. a 17. století a skladbám věnovaným příslušníkům schwarzenberského rodu - od roku 1990 

přístupna široké badatelské veřejnosti.225 

8.1. Současný stav zámecké hudební sbírky 

      Dnešní stav současného zpřístupnění schwarzenberské hudební sbírky jako jednotného 

celku byl v rané fázi uspořádán již v letech 1890-1891při příležitosti konání hudební výstavy 

ve Vídni ve fromě „starého katalogu hudebního sbírky“ jako výsledek badatelů Jakuba 

Květoň, Josefa Salaby a Emanuela Mukuschowicze a po reorganizaci archivářem  Jiřím 

Zálohou  je uspořádána jako inventární dokument ústředního schwarzenberského archivu 

deponovaného na českokrumlovském zámku.226 Pro upřesnění obsahuje sbírka (uspořádaná ve 

formě katalogu v několika svazcích) hudebních jednotek (skladeb) přes 6 500 kusů, z toho 

453 skladeb Mozartových  - zařazených do speciálního uspořádaného svazku (227) několik 

stovek děl operních autorů 18. a 19. století, jejichž originály či rukopisy byly ve sbírce 

vloženy. 
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      Teoretickou a obsahovou problematiku hudební sbírky a hudební dokumentace dochované 

z Českého Krumlova stručně charakterizovali roku 1935 především Emilián Trolda228 a 

v době poválečné podrobně Jiří Záloha229. 

       Pokud upřesníme přesné rozdělení, tak se zpravidla setkáme s tímto členěním určeným 

původně podle obsahu a stránek uložených skladeb:230 

 

8.2. Obsah hudební sbírky:
231

 

 

Inhalt (Obsah)             Seite (Stránka) 

  

Arien (Árie)         1 

Quartetten, Quintetten und Finalen (Kvarteta, kvinteta a finále)                    18         

Duetten (Dueta)          29 

Terzetten (Terceta)         49 

Opern, Cantaten, Oratorien (Opery, kantáty a oratoria)     73 

Arien aus dem Wochenblatte (Árie z týdeníku)       85 

Duetten aus dem Wochenblatte (Dueta z týdeníku)      95 

Terzetten, Quartetten aus dem Wochenblatte (Terzeta, kvarteta z týdeníku)           101 

Innhalt verschiedener Sammlungen (obsah různých sbírek)      103 

Lieder – později dopsáno mit Klavierbegleitung (písně, s doprovodem klavíru)         113 

Geselschaftliche Lieder mit Begleitung (společenské písně s doprovodem)     147 

Geselschaftliche Lieder ohne Begleitung (společenské písně bez doprovodu)  157 

Kirchengesang (chrámové skladby)          167 

 

      Je známo, že hudební skladby byly uloženy do 32 malých skříněk (K1 – K32) a dvou 

velkých skříní (KI a KII), z čistě praktických důvodů, kolik se jich do skříní vešlo (bez ohledu 
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žánr skladeb). K původnímu očíslování skladeb (současné signatury) patřilo číslo skříně a 

skříňky. Tímto způsobem došlo k určení dnešních signatur položek. Opět můžeme vyslovit 

uznání Jiřímu Zálohovi k  uspořádání hudebnin ze zmíněných skříněk do krabic a usnadnění 

vyhledávání (bez signatur) podle zadání jména autora skladby a uvedení typu skladby.232 
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Závěr 

      Na dvoře Josefa Adama knížete ze Schwarzenbergu jsme se na základě dostupných 

archivních, literárních a dalších zdrojů rozdílného charakteru přesvědčili v několika 

kapitolách o jeho značné, bohaté  a podnikavé aktivitě a trvalém uměleckém odkazu.  Dospěl 

jsem k závěru o hlubokém vnitřním a osobním zájmu českokrumlovského vévody zejména 

v oblasti hudby, jak je doloženo uvedenými záznamy finančních investic a výdajů z účtů 

knížecí Ústřední pokladny a soukromé rodinné korespondence schwarzenberského dvora (a 

jeho vrchnostenské úřednické mašinérie), uložených ve fondu Schwarzenberského rodinného 

archivu Státního oblastního archivu v Třeboni na pracovišti na zámku v Českém Krumlově.  

      Zároveň bych k předešlému tvrzení přidal i poznatek a odpověď na otázku, zda považovat 

uskupení hudebníků organizovaných ve službách schwarzenberského dvora za složku 

šlechtické zámecké kultury, ba přímo šlechtickou kapelu a jak velký vliv toto uskupení 

hudebníků mělo na vnější okolní spočetnost a na hudebníky samotné uvnitř tohoto uskupení. 

Záznamy z dokladů a literatury nám uvedené otázky vstřícně odpovídají, ale především 

bychom si měli přitom též uvědomit skutečnost, že literární prameny české hudební 

historiografie o problematice šlechtických kapel 17. a 18. století mají už vytvořenou svojí 

tradici a terminologii a s tím i související obtíže vnitřního výzkumu těchto složek a tímto i 

řada problematických a nevyřešených otázek. Jednou z těchto otázek je definice pojmu 

kapely, tj. přesné a jistě doložitelné určení, kterou složku lze považovat za kapelu a kterou 

nikoli. V této otázce jsem na základě pramenů a archivního materiálu schopen tvrdit, že 

schwarzenberská dechová harmonie tuto definici šlechtické kapely jako pravidelného 

organizovaného souboru pravidelně hrazeného svým majitelem (v tomto případě Josefem 

Adamem a jeho následovníky) splňuje a naplňuje a na příkladech některých schopných 

hudebníků, zaměstnaných ve schwarzenberských službách 18. století můžeme zaznamenat 

význam a důležitý vliv organizované knížecí hudební jednotky v podobě dechové harmonie 

jako knížetem (velkoryse) dotované hudební složky v problematice šlechtické hudební kultury 

a provozu kapel v hudebních dějinách 2. poloviny 18. století. Musíme ovšem s jistým 

uspokojením a nadějí upřesnit, že výzkum v oblasti šlechtických kapel období 

pobělohorského stále není uzavřen.  

       Neocenitelným faktem v kontextu šlechtických kapel na území českých dějin je u 

schwarzenberské dechové harmonie poznatek, že je poměrně neobvyklé, ale o to 
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významnější, díky značné pomoci archivní pramenné, částečně literární a audiovizuální 

materiální základny provést rekonstrukci složení dechové harmonie, její financování, osudy 

jejích členů a hudební produkci (byť se zde uplatňovala metoda přehrávání opisů získaných 

skladeb celoevropského repertoáru). Musíme především upřesnit, že zde hovoříme o typu tzv. 

„lokajské šlechtické kapely“ (až na několik výjimek), jejíž členové měli na starost vedle 

komornických (byť značné omezených) povinností pěstování a provozování hudby u dvora a 

museli být patřičně hudebně vzděláni. Byli ovšem zaměstnáváni zpravidla kvůli hudebním 

schopnostem a talentu. V případě několika nadaných a schopných jedinců harmonie (např. 

Triebensee, Went, Jan Teimer, a další) jsme informováni o jejich rozvíjejících se hudebních 

kariérách. Můžeme se rovněž s vysokou pravděpodobností domnívat, že zároveň uskupení 

hudebníků zaměstnaných v knížecích službách a dechová harmonie plnily reprezentativní 

funkci hudební složky, která suplovala funkci chybějícího hudebního centra (císařského dvora 

ve Vídni) v jistých regionech (např. v Českém Krumlově). K tomu ale třeba dodat, že knížata 

schwarzenberská (často ve Vídní pobývající) – podle dobové praxe, vnitřních osobních zálib a 

možnostem jednotlivých urozených jednotlivců – neváhala sama štědře vynakládat vysoké 

finanční prostředky (byť se mi nepodařilo přesně určit díky značnému množství a zároveň 

roztříštěnosti záznamů v archivních pramenech, v jak vysokém objemu za určitá časová 

období, což považuji za cíl svého dalšího výzkumu) a rovněž se velmi zajímala o osudy svých 

podřízených hudebníků a jejich rodin. 

      Nelze opomenout důležité záznamy a poznatky o divadelních aktivitách a hudební sbírce, 

protože jsou neoddělitelnou složkou úzce související s organizací a společenským životem 

dvora Josefa Adama knížete ze Schwarzenbergu a dalších členů dynastie. 

      V závěrečném shrnutí bych chtěl efektivně na základě záznamů archivního materiálu 

zdůraznit důležitou, v řadě případů klíčovou roli osvíceného muže, velkorysého mecenáše 

umění (především hudby) a hudebního znalce Josefa Adama knížete ze Schwarzenbergu, jeho 

aktivitu, osobní zájem a podle dochovaných zpráv i vřelý vztah k umělcům a k umění 

samotnému. Němým přesto viditelným svědkem odkazu Josefa Adama knížete ze 

Schwarzenbergu je příroda, dochované stavby, knížetem darovaný ráz krajiny a zejména 

v oblasti hudby další důkaz do problematiky šlechtických kapel a představ o hudebním životě 

urozených vrstev určitého období. 
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