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Anotace 

Zámek Zákupy pod vlivem Ferdinanda V 

Tato bakalářská práce se zabývá Ferdinandem V. a jeho vlivem na Zámek Zákupy, jež je 

hlavním objektem mého zájmu. Protože Ferdinand V. měl pro Zákupsko zásadní význam, 

věnovala jsem se částečně i jeho životu a vládě. Byl posledním korunovaným českým králem 

a právě zámek Zákupy si zvolil za svou hlavní, letní rezidenci. Aby zámek správně 

reprezentoval jeho osobu a postavění, byl upraven významnými umělci a řemeslníky své 

doby. Ve své práci se zaměřuji na původní stav, přestavbu, vybavení a výzdobu zámku. 

 

Anotace 

Chateau Zákupy under influence of Ferdinand V 

This bachelor’s thesis focuses on Ferdinand V. and his reign on chateau Zákupy, which is the 

main subject of my interest and of this work. Because Ferdinand V. had a major importance in 

the Zákupy region, I dedicated part of this work to his life and reign. Ferdinand V. was the 

last crowned Czech king and he chose chateau Zákupy as his major summer residence. As the 

chateau was supposed to represent his person and status properly, it was rebuilt by significant 

artists and craftsmen of its time. This work is focusing on the original state of the chateau 

Zákupy, its reconstruction, equipment and decoration. 
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Úvod 
 

Cílem bakalářské práce je zmapovat úpravy na zámku Zákupy, jejichž objednavatel byl 

Ferdinand V. 

Císař Ferdinand I., řečený Dobrotivý, označován jako Ferdinand, toho jména v pořadí V., 

český a uherský král. V dlouhé řadě příslušníků rodu Habsburků sotva najdeme panovníka, 

který by se dočkal tak různorodého hodnocení jako císař Ferdinand, přestože nosil rakouskou 

císařskou korunu téměř čtrnáct let. Ve stínu svého otce, „dobrého císaře Františka“ a svého 

nástupce, dlouho vládnoucího císaře Františka Josefa, prožil z pohledu historiků na 

habsburském trůnu nezajímavý život. Nevedl žádnou válku, nevybojoval žádné bitvy, z 

hlediska evropské politiky nevykonal nic mimořádného. I přesto byla doba jeho vlády pro 

Rakousko velmi šťastnou mírovou epochou.1 

 

Byl to nenáročný, skromný člověk a jeho dobrosrdečnost mu vynesla už za života přídomek 

„Dobrotivý“. Bohužel ho sužovala epilepsie, což mohlo být důvodem negativního hodnocení, 

jež se o něm šířilo.  

S myšlenkou Ferdinandova nástupnictví to bylo dlouho nerozhodné. Když měl období bez 

epileptických záchvatů, jeho povznesení na trůn připadlo v úvahu. Zatímco po některém 

z kolapsů tomu bylo zase naopak. 

Nástupem vlády císaře Ferdinanda I. se habsburská absolutistická monarchie dostala do 

zjevné vnitřní a dynastické krize. Vládcovi intelektuální schopnosti však naprosto 

nepostačovaly nárokům kladeným na panovníka. Za císaře vládla tzv. státní konference, jíž 

tvořil kníže Metternich, hrabě František Antonín Kolovrat a nejmladší bratr zesnulého císaře 

Františka Josefa I, arcivévoda Ludvík. V praxi se jednalo o triumvirát stárnoucích mužů, 

jehož neschopnost byla umocňována jejich vzájemnými neshodami.2  

Dne 2. prosince 1848 byl proti své vůli sesazen z trůnu a v arcibiskupském paláci v Olomouci 

abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I. 

Ferdinand patřil do habsbursko-lotrinské dynastie. Byl to v zemích habsburské monarchie 

pátý a zároveň poslední český královský panovnický rod. Tuto zcela novou éru rodu založil 

poslední vévoda František Štěpán, pozdější císař František I. lotrinský-rodu lotrinských 

vévodů, který se oženil s dědičkou habsburského rodu Marií Terezií roku 1736. Habsbursko-

                                                           
1
 HHHOLLER 1998, 5 

2
 VEBER 2009, 379 
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lotrinská dynastie je dnes jedinou žijící větví dynastie Lotrinků. Vlastní habsburská dynastie 

vymřela v roce 1740, smrtí posledního mužského potomka rodu, císaře Karla VI. Nástup jeho 

dcery Marie Terezie jako dědičky a spoluzakladatelky habsbursko-lotrinské dynastie řešila 

Pragmatická sankce. 

V období let 1780 - 1806 pocházeli z této dynastie císaři Svaté říše římské, od roku 1804 do 

roku 1918 pak užívali titulu rakouských císařů. Kromě Rakous, Čech, Moravy i Slezska, 

vládli jako dědicové Habsburků také v Uhrách. V letech 1765 - 1860 panovali také ve 

velkovévodství toskánském s jednoceném s Itálií3 Vzhledem k dějinnému významu 

Habsburků a velikosti jejich rodových držav, dalece přesahujícím lotrinskou dynastii, jež do 

té doby sehrávala v evropských dějinách úlohu spíše marginální, bývá označení habsbursko-

lotrinská dynastie často zkracováno jako Habsburkové. 

Za dominantu dnešního Českolipska jistě můžeme považovat hrad Bezděz. Ačkoliv se jedná o 

hrad původně královský, nebyl kromě bezdězského panství panovnický majetek v severních 

Čechách nijak rozsáhlý, ba lze říci, že téměř žádný. Ostatně ani samotný Bezděz v rukou krále 

dlouho nezůstal. Situace se změnila až na počátku 19. století, kdy zde získal rozsáhlá panství 

do soukromého držení panovnický rod Habsbursko-lotrinský, takže se i tato končina, od 

Vídně značně vzdálená, stala hostitelkou mnoha nejvyšších osobností.  

Panství toskánských vévodů v Čechách zdědil jako své osobní vlastnictví vládnoucí císař a 

poslední korunovaný český král Ferdinand V.4 

Zákupy vlastnil od roku 1847 a využíval je jako letní rezidenci. Lidé měli tuto trochu 

komickou figurku rádi, někdejšímu panovníkovi neřekli jinou než Ferdáček. Zákupy na jeho 

přítomnosti vydělaly. Zámek bylo třeba pro Ferdinandův trvalejší pobyt nákladně upravit a 

přestavět.5  

Zákupský zámek mu patřil až do jeho smrti, tedy 27 let. Jezdíval na něj kočárem z Ploskovic, 

z Prahy buď kočárem, či později, od roku 1867, vlakem. Samostatně občas i jeho manželka, 

sardinská princezna Marie Anna Karolína, ovšem ta trávila daleko více času v slunné Itálii. V 

Zákupech na svém novém sídle pobýval excísař poprvé v květnu 1851 a mnohokrát za ním 

přijeli i další členové rozsáhlého příbuzenstva. Naposledy na svém zámku pobýval v roce 

1874.6 

                                                           
3MAŠEK 1999, 88 
4
 ASCHENBRENNER 2006, 5 

5
 ČECH/DAVID/SOUKUP 2009, 198 

6
 ASCHENBRENNER 2006, 8 
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Po smrti Ferdinanda V. v roce 1875 se stal zámek v Zákupech již jenom občanským sídlem 

členů císařské rodiny. Zánikem rakousko-uherské monarchie v roce 1918 přešel společně 

s ostatními císařskými statky do vlastnictví československého státu.7  

 

Práci jsem rozdělila do čtyř kapitol. První je věnována osobnosti Ferdinandovi V. 

Dobrotivému. Ve druhé kapitole se pokusím zmapovat historii zámku Zákupy, kdo byli jeho 

dřívější majitelé a jaké změny na sídle provedli. Ve třetí kapitole se pokusím nalézt odpovědi 

na otázku, jaké úpravy na zámku provedl. Ve čtvrté kapitole zaměřím svou pozornost na 

osobnosti, které na zámku přispěli svým uměním.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 POSPÍŠILOVÁ 1990, 11 
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1 Život Ferdinanda V. Dobrotivého 
 

Ferdinand se narodil 19. dubna 1793 ve Vídni, jako druhé dítě Františka I. krále uherského a 

českého, který byl zároveň jako František II císař rakouský. Jeho matkou byla druhá manželka 

Františka, Marie Terezie Neapolská-sicilská. 8  

 

1.1 Rodina 
Ferdinandův otec nastoupil 1. března 1792 na trůn jako císař František II. 6. června 1792 byl 

korunován na uherského a 9. srpna 1792 na českého krále.  Nebyl mužem velkých, do 

budoucnosti směřujících vizí, ale byl poctivý, kladl důraz na spravedlnost, měl silnou vůli, 

vytrvalost a schopnost vlastního úsudku. To museli při mnoha sporných otázkách brát na 

vědomí nejen rádci, ale dokonce i vlivný kníže Metternich, který řídil zahraniční politiku.9 

Metternichovský režim sledoval jediný hlavní cíl. Potlačit jakýkoli projev odporu a zabránit 

reformám, jež by ohrozily císaře a jeho stát. Během své třiačtyřicetileté vlády František 

vybudoval společně se svými rádci systém opírající se o mocný policejní aparát. 10 Jeho 

hlavním úkolem bylo, kontrolovat celý veřejný život a zasahovat i do poměrů privátních, 

systémem špiclů, kontrolou korespondence a podobně. Logický důsledek takového systému 

pak pochopitelně byla nedůvěra a strach. Špatně placení úředníci měli strach rozhodovat a 

raději odpovědnost přenášeli na své nadřízené. Vzdělaní a přemýšliví lidé vzbuzovali u státu 

podezření, že by mohli šířit nebezpečné názory. Univerzity byly podrobeny státnímu dozoru a 

nenavazovaly styk se zahraničními školami. Není divu, že politická úroveň rakouských 

občanů byla velice nízká. Tento systém udržoval chod státního aparátu, než nakonec vyšla 

jeho nemohoucnost najevo.11 Protože od svého strýce Josefa převzal František pouze 

absolutní způsob vlády, který nevedl k vývoji kupředu, František vtiskl svým způsobem 

života, dbát pouze o rodinné blaho, pečeť celé jedné epoše, které se později začalo říkat 

biedermeier.12 

Ženy v této době hrály nezastupitelnou roli. Navíc císař bez manželky nevydržel nikdy moc 

dlouho. František byl celkově čtyřikrát ženatý. První manželka Alžběta Vilemína, byla dcerou 

vévody Fridricha Eugena Württemberského. V době sňatku jí bylo dvacet jedna let. Po dvou 

                                                           
8
 WEISSENSTEINER 2005, 68 

9
 WEISSENSTEINER 2005, 22 

10
 ČORNEJ/ČORNEJOVÁ/PARKAN/KUDRYS 2010, 146 

11
 BĚLINA 1997, 72 

12
 ČECHURA/HLAVAČKA/MAUR 1994, 174 
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letech porodila první dítě a dala za narození dcerky svůj život. Děvčátko, které se jmenovalo 

Ludovika, po půl roce zemřelo. Sedm měsíců po smrti první manželky už stál znovu před 

oltářem. 

Druhá manželka byla Marie Tereza Neapolská-Sicilská dcera Ferdinanda I. z rodu Burbonů, 

prvního krále Království obojí Sicílie.13 Druhé manželství našlo své štěstí. Z tohoto svazku 

vzešlo třináct dětí. Jen pár dětí dosáhlo dospělosti. Prvním dítětem nebyl vytoužený syn, 

udržovatel rodu a korunní princ, nýbrž děvče. Marie Ludovika se narodila 12. prosince 1791, 

známá též jako Marie Louisa.14 O dva roky později se narodil Ferdinand I. Následovali: 

Karolina Leopoldina 1794, Karolina Ludovika 1795, Leopoldina 1797, pozdější císařovna 

brazilská. Marie Klementina 1798, druhý syn Josef František 1799, dále dcera Karolina 

Ferdinanda 1801, budoucí královna saská. Třetí syn František Karel 1802, Marie Anna 1804, 

čtvrtý syn Jan Nepomuk 1805 a Amálie Terezie 1807.15 

 Porod vždy postupoval podle pravidel dvorního ceremoniálu. V této době byl nadměrně 

vysoký počet mrtvě narozených dětí a rovněž živě narozených dětí s poškozením mozku. 

Velmi rozšířená byla obzvlášť forma násilným zákrokem vyvolané epilepsie.16  

Historikové opakovaně zdůvodňovali osud císařských dětí blízkým příbuzenstvím rodičů. 

Marie Terezie byla dvojnásobná přímá sestřenice svého manžela. Proto jim přisuzovali vinu 

na tom, že někteří císařovi synové a dcery byli duševně omezení nebo epileptici.  

Život druhé manželky Františka a matky Ferdinanda V., vyhasl při narození dvanáctého 

dítěte, které zemřelo při porodu. Onemocněla tuberkulózním zánětem pohrudnice, potratila a 

ve třiceti čtyřech letech zemřela.17 Marie Terezie byla bezstarostně veselé a optimistické 

povahy a rychle se sžila s vídeňským dvorským prostředím. Její spontánní radost se nenechala 

zaplašit častým úmrtím vlastních dětí, nejistou budoucností duševně opožděného následníka 

trůnu Ferdinanda či následujícími válečnými katastrofami. Plnila státnické povinnosti, starala 

se o svou královnu-matku, ale do skutečné politiky se nikdy nepletla. Byla pochována 

v kapucínské hrobce nedaleko Hofburgu.18 

Sedm měsíců po smrti Marie Terezie se František I. oženil potřetí. Tentokrát si manželku 

zvolil sám zcela podle vlastního vkusu. Protože první dvě manželství byla spíše politickým 

tahem. Rozhodl se pro sestřenici Marii Ludoviku z rodu d´Este. Dynastické úvahy nehrály 

                                                           
13

 PRASCHL – BICHLEROVÁ 1997, 16 
14

 HOLLER 1998, 14 
15

 ČECHURA/MIKULEC/STELLNER 1996, 128 
16

 HOLLER 1998, 14 
17

 PRASCHL – BICHLEROVÁ 1997, 17 
18

 ČECHURA/HLAVAČKA/MAUR 1994, 177 
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vůbec žádnou roli, byla to svatba z lásky. Svatba se konala 6. ledna 1808 ve Vídni. Ludovika 

byla o dvacet let mladší než její manžel. Byla mimořádně duchaplná, přitažlivá žena, která 

vyrostla v Miláně. Z jejího rodného města jí společně s celou rodinou vyhnal v roce 1796 

Napoleon. Tento zážitek z dětství zanechal v její duši hluboké stopy. Myšlení a city Ludoviky 

ovládala hluboká nenávist k Francouzům a za nejvyšší politický cíl svého života pokládala boj 

proti muži, jenž jí vzal domov. Ihned se ztotožnila s hnutím obnovy v podunajské monarchii, 

které se v době jejího sňatku právě plně rozvíjelo. Hrabě Stadion v ní pro svou věc našel u 

císařského dvora nadšenou spolubojovnici a přímluvkyni. V dubnu 1808 doprovázela 

císařovna manžela na cestách. V Prešpurku, kde František zahájil zasedání uherského říšského 

sněmu, byla Ludovika korunována na uherskou královnu. Svou osobností ohnivé Maďary 

okouzlila. Při korunovačním ceremoniálu se stala drobná událost. Císařovnu při korunovaci 

v okamžiku, kdy přicházela k oltáři, postihla slabost. Marie Ludovika trpěla totiž plicní 

chorobou.19 Naproti tomu jí ve srovnání s ostatními manželkami císaře byla přisuzována 

nejvyšší inteligence. Byla jeho početným dětem laskavou matkou, se zájmem se ujala jejich 

výchovy a starala se především o to, aby se neduživý a ve svém vývoji pokulhávající 

následník trůnu Ferdinand dostal do rukou správného učitele. Díky jejímu vlivu se z téměř 

beznadějného dítěte stala normální dospělá osobnost. Pomineme-li jeho tělesné utrpení, byl 

psychicky zdráv. Během následujících studií, ve kterých ho nevlastní matka provázela, 

dohonil, co zameškal, a vyvinul se z apatického dítěte ve veselého, šťastného dospělého 

člověka.20  Císařovna se stala dobrým duchem císařské rodiny. Často musela vystupovat jako 

prostředník mezi málokdy snášejícími bratry císařem Františkem a arcivévodou Karlem. 

V otázkách nejvyšší politiky se spíše přikláněla ke švagrovi Karlovi. Její zdravotní stav se 

obvykle zlepšoval v letních měsících v Itálii nebo v Karlových Varech a Teplicích, kde se 

seznámila s tajným radou sasko-výmarského vévody Johannem Wolfgangem von Goethem. 

Je zajímavé, že o schůzkách s von Goethem, se v korespondenci z lázní nikdy nezmínila. 

Zemřela na souchotě 7. dubna 1816 ve svých dvaceti devíti letech při léčebné cestě na jih 

v Palazzo Canossa ve Veroně. Nezanechala po sobě žádné vlastní děti a je pochována ve 

vídeňské kapucínské hrobce.21 

Po krátké době smutku po zemřelé třetí manželce se císař v listopadu 1816, sedm měsíců po 

smrti Marie Ludoviky, oženil s princeznou Charlottou Bavorskou. V době svatby 

s rakouským císařem jí bylo dvacet čtyři let, čímž byla na tehdejší dobu stará nevěsta. Měla za 

                                                           
19

 WEISSENSTEINER 2005, 32 
20

 PRASCHL – BICHLEROVÁ 1997, 16 
21

 ČECHURA/HLAVAČKA/MAUR 1994, 178 
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sebou mimořádně nešťastné manželství s korunním princem, pozdějším králem Vilémem I 

Württemberským.22 Ten se ale zamiloval do jiné ženy a přemluvil papeže Pia VII., aby jeho 

první manželství prohlásil za neplatné. Císař František mezitím dosáhl věku osmačtyřiceti let. 

Nová císařovna se láskyplně starala o nemanželské děti. Marie Luisa byla provdána za 

francouzského císaře Napoleona I., který žil ve vyhnanství. Všichni její sourozenci se 

v manželství chovali naprosto spořádaně a počestně. Marie Luisa byla jediná, která 

vyprodukovala bezpočet afér a skandálů. Karolina Augusta se zajímala o politické a sociální 

problémy, i tehdejší literaturu. 

Dne 2. března 1835 ve věku 67 let zemřel František první rakouský. Karolina se přestěhovala 

do Salcburku, kde se věnovala péči o mládež a chudé.23 

 

1.2 Dětství a výchova 
Ferdinand Karel Leopold Josef František Crescentius se narodil 19. dubna kolem sedmé 

hodiny večerní ve vídeňském Holburgu. Pokřtil ho arcibiskup Christian hrabě Migazzi u 

Augustiniánů.24 

Narození dítěte císařskému páru nebylo zcela bez komplikací. Syn již po narození nebyl zcela 

v pořádku. Dítě mělo nepřirozeně velkou hlavu a příliš krátké ruce a nohy. Není známo, zda 

to císařský otec vzal na vědomí, nebo to prostě ignoroval. Sám císař František rozeslal mnoho 

oznámení o radostné události. Spravil všechny o porodu císařovny a o narození zdravého 

prince.25 Jako příčiny jeho „degenerace“ byly vždy uváděny po celá staletí uzavírané sňatky 

mezi příbuznými uvnitř rodu. 

 

Průběh šestinedělí měl svá přesná pravidla, stanovena Marií Terezií. Ferdinand ale nebyl 

zcela normální dítě ani tělesně, ani duševně. Už jako batole mnoho stonal, míval epileptické 

záchvaty a často byl v ohrožení života. Přes všechny snahy ošetřujícího personálu se vyvíjel 

velice pomalu. Slabému dítěti, jež začalo pozdě chodit i mluvit, by nutně náležela patřičná 

zdravotní a pedagogická péče, ale o ní v tehdejší době nemohlo být přirozeně ani řeč. 

Vychovatelé i rodiče byli bezradní. Nikdo nevěděl, jak zacházet s umíněným, neklidným a 

jindy zase zcela apatickým chlapcem. Císař po vzoru svého otce, toskánského velkovévody a 

pozdějšího císaře Leopolda II., vypracoval pro své děti výchovné předpisy. U nejstaršího syna 
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se ovšem nedaly uplatnit, protože Ferdinand zůstával ve vývoji daleko za svým věkem a 

všechny tradiční a osvědčené výchovné metody selhávaly. Někteří historikové tvrdí, že na 

chlapce toho bylo požadováno příliš mnoho. Na druhou stranu se zjistilo, že císařský osobní 

lékař dr. Andreas von Stifft zakázal, aby pacient byl jakkoli tělesně i duševně namáhán. Za 

škodlivé považoval dokonce procházky a hru v šachy.26  

Ferdinanda izolovali, do desátého roku svěřovali pouze do péče ženského personálu. 

Opatrovnice chlapce ale příliš rozmazlovali. Ferdinand si neměl s kým hrát, protože jeho 

sourozenci s výjimkou Marii Louisy byli o řadu let mladší. Bratři a sestry se mu posmívali, 

když zalézal do koše na papír a kutálel se v něm po pokoji. Byla to prý jeho nejmilejší zábava. 

Vychovatelé ho nechali dělat, si co chtěl. Podle tehdejšího stavu vědy bylo potřeba udržet 

pacienty v naprostém v klidu, aby zabránili epileptickým záchvatům. Od tohoto postupu se 

naštěstí při další výchově korunního prince upustilo. V dubnu 1802 rodiče svěřili 

Ferdinandovu výchovu muži jménem Franz Maria Steffaneo-Carnea. S jeho jmenováním 

nastal v chlapcově životě zásadní obrat. Nebyl to vzdělaný pedagog, ale měl přirozený 

vychovatelský talent, neboť za pět let učinil následník trůnu po tělesné i duševní stránce 

podstatný pokrok. Sestavil chlapci denní rozvrh s přiměřeným poměrem mezi studiem a 

volnem a navrhl vyvážený plán výživy. Do pokoje dostal stupínky, na kterých musel trénovat 

chůzi do schodů a vymyslel speciální cviky na posílení svalstva paží.27  

Dalšími úkoly vychovatele bylo, zbavit se strachu z hluku. Když se někde ozval výstřel 

z pušky nebo oslavné salvy, princ se otřásal hrůzou, což bylo pro budoucího panovníka a 

velitele vojsk samozřejmě ostudou. Dále princ nerad pobýval mezi lidmi a v rozhovoru 

projevoval značnou rozpačitost a roztěkanost.  

Brzy se dostavily první plody jeho výchovy. Celý rok se Ferdinand s velkým úsilím učil 

udržet v jedné ruce sklenici s pitím a nalít si u stolu jednou rukou z karafy. Celý rok musel 

korunní princ na schodech cvičit, aby dokázal vyjít a sejít po hradním schodišti. Dva roky 

cvičení bylo třeba k tomu, aby se arcivévoda naučil nosit břemena, otvírat a zavírat dveře 

pokojů. Vychovatel uváděl, že se Ferdinand v letech 1802 až 1807 těšil dobrému zdraví a 

povyrostl o 9 vídeňských coulů (23,67 cm.). Také lekce v jezdecké škole byly korunovány 

úspěchem.28 

Dobré výsledky tělesného zdokonalování byly pro následníka trůnu jistě zajímavé, ale 

mnohem důležitější byla v té době jeho schopnost duševního zatížení a aktivity. Ferdinandovi 
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dopisy byly plné kaněk, ale jsou psány jeho rukou. Steffaneo-Carnea prováděl jen opravy 

slovosledu a pravopisu. Ukazují velmi dobře čitelný a pravidelný rukopis, který si Ferdinand 

uchoval celý život. V jeho dopisech lze pozorovat od jeho desátého roku nápadně obratný 

způsob vyjadřování, který v žádném případě nepřipomíná duševně zaostalé dítě.  

Měl mírnou povahu, dobrou paměť a vysloveně toužil po vědění. Když se naučil koncipovat a 

psát dopisy, vychovatel přistoupil k uskutečňování další části svého výchovného plánu. 

Ferdinand se začal učit cizím jazykům a to italštině, francouzštině, latině, němčině a 

maďarštině. Musel si osvojit i znalosti z oblasti historie, zeměpisu, botaniky, mineralogie, 

matematiky a dalších oborů. Dostával dokonce hodiny tance, i když Carnea dbal na to, aby ho 

nepřetěžovali. Měl i hudební nadání, hrál na trubku a na klavír.29 

Navzdory všem intrikám a nezdarům, k nimž pochopitelně rovněž docházelo, se vychovatel 

přísně držel svého výchovného programu. Výsledkem bylo, že z duševně a tělesně zaostalého 

dítě udělal mladého muže, jenž byl schopen jednat do značné míry sám. 30 

Ruku v ruce s teoretickým vojenským vzděláváním musela jít i praxe. Ta však narážela na 

problém, protože budoucímu polnímu maršálovi selhávali nervy. V prosinci 1806 se na louce 

v Simmeringu konalo cvičení těžkého dělostřelectva. Steffaneo-Carnea se na toto vojenské 

představení přijel podívat se svým svěřencem. Aby si následník trůnu zvykal na výbuchy a 

posiloval nervy. Nakonec vychovatel napsal dopis císaři, že jeho syn překonal sám sebe a 

dokonce po chvíli sám velel střelbě.31  

Císař doufal, že mu bude moci udělit hodnost generála. Náhle Ferdinandovi však generálská 

hodnost začala připadat přece jen poněkud nebezpečná.  

Politická situace si v listopadu 1805 vyžádala evakuaci císařských dětí z hlavního města, 

neboť Napoleon mířil do Vídně. Vydali se směrem na východ, nejdříve do Erlau, dále se 

vydali na cestu do Lvova. Po určité době došlo ke stabilizaci fronty, odpadla nutnost dalšího 

útěku a děti zůstali v Košicích. Teprve v dubnu 1806 se vydaly na zpáteční cestu do Vídně.  

Už v Košicích projevil Ferdinand známky své dobroty a mimořádné účasti s bídou svých 

bližních. Z dopisů následníka trůnu vyplývá, že se dobrovolně zavázal pomáhat městským 

chudým a mírnit nejkrutější bídu. Pomohl mnoha lidem, což dokazuje kniha výdajů, kterou si 

sám vedl. Po návratu domů, 19. dubna 1806 se ve Vídni život a výuka vrátila do starých 

kolejí. Letní měsíce strávil Ferdinand zčásti v Laxenburgu, z části v Badenu. Rodiče neustále 
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cestovali a děti byly často samotné. Císařovna vydala své pokyny a příliš se nestarala o 

pokroky synů a dcer. 

 

1.3 Nevlastní matka a Erberger 
V roce 1806 byla císařovna Marie Tereza Neapolská, Františkova druhá žena, již po třinácté 

těhotná. Porod se očekával na jaře příštího roku. Brzy po Novém roce císařovna těžce 

onemocněla tuberkulózním zánětem pohrudnice. Osobní lékař nechal císařovně často pouštět 

žilou. Došlo k předčasnému porodu. 6. června přivedla na svět děvče, které 5 dní na to 

zemřelo. Zcela vyčerpaná matka jí následovala 12. dubna ve svých 34. letech.  

Vychovatel Ferdinanda byl bez udání důvodu propuštěn. Matčina smrt znamenala pro celou 

rodinu šok. Během posledních hodin jejího života se musely unavené děti ve vedlejším pokoji 

celou dobu modlit. Nevíme, jak se dopívající Ferdinand duševně vyrovnal s matčinou smrtí a 

s odchodem vychovatele. V následujícím období nedostával intenzivnější výchovu neboť 

Steffanea-Carnea nikdo nenahradil. Císař měl jiné starosti než se starat o slabomyslného 

nejstaršího syna a další, rovněž nepříliš nadané děti. 32 

Když si František vzal Marii Ludoviku, sice se musela šetřit kvůli plicní chorobě, ale přesto 

ihned začala s láskou a oddaností pečovat o výchovu manželových dětí. Ferdinandovi 

nakonec opatřila nového vynikajícího vychovatele Josefa Erberga. Ten navázal na úspěchy 

svého předchůdce. Chlapcově zálibě v botanice vyšli vychovatelé vstříc a nechali ho vyučit 

zahradníkem. Potom mu byl zakoupen zámek v Trnavě. V habsburské rodině bylo totiž 

zvykem, že každý budoucí císař byl vyučen některému řemeslu.33  

Kdykoliv to bylo jen trochu možné, císařovna se účastnila výuky nevlastního syna. Když 

nebyla s dětmi a to bylo kvůli jejím pobytům v lázních často, musel jí Erberg denně posílat 

důvěrné písemné zprávy o výchovných opatřeních a Ferdinandově chování. Tento vychovatel 

přistoupil k práci cílevědomě. Podporoval Ferdinandův kreslířský talent, zařídil hodiny šermu 

a hry na klavír. Nutil následníka trůnu psát nevlastní matce dopisy francouzsky. Po celý den 

ho zahrnoval prací. 

Jeho výchovné metody začaly postupně přinášet výsledky. Ferdinand rostl, lepšil se jeho 

vzhled a značně pokročil v jízdě na koni. Přicházely však i neúspěchy, které vychovatel těžce 

snášel. Především mu dávaly zabrat nepravidelné epileptické záchvaty jeho svěřence.34      

Stal se svědkem náhlého Ferdinandova výbuchu zuřivosti. Není známo, zda k němu došlo 
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k návaznosti na jeho epilepsii. 11. srpna 1809 spadl při jezdeckém výcviku z koně, ale ani se 

příliš nelekl. Ani císařovnu příhoda zvlášť nevyděsila. O čtyři dny později došlo k dalšímu 

sporu s Ferdinandem, který se zdráhal řešit své početní úlohy. Císařovna ho v přísném 

zacházení podporovala. Koncem srpna Erberg hlásil, že Ferdinand už je schopen jezdit na 

koni bez sedla a vyrost tak, že by potřeboval novou garderobu. Občas se vyskytovaly dny, 

kdy muselo docházet k malým projevům vzpurnosti, ale bohudík nebyly výstupy tak prudké 

jako dřív. 13. září 1809 však došlo k události, která Ferdinanda velmi ovlivnila a hodně 

znamenala pro jeho budoucnost. S Erbergem si vyjeli na koni. Ferdinandův kůň se splašil a 

řítili se přes dlouhou pláň. Teprve po dlouhé době vojáci koně zastavili. Společně při cestě 

zpátky Ferdinand vysvětlil vychovateli, že ho kůň zbavil strachu a bázlivosti.35 

Císař bral na vědomí kladný vývoj svého nejstaršího syna s potěšením. Dospěl k přesvědčení, 

že Ferdinand navzdory všem svým slabostem a nemocen bude jednou moci nastoupit po něm 

na trůn. Chodili spolu na hon a společně spolu podnikali výlety na koních. Následník 

uskutečnil v roce 1812 na otcovo přání také cesty do Čech, na Moravu a do Slezska.36 

Po návratu do Vídně, obdržel bývalé komnaty svého otce ve Švýcarském traktu Hofburgu. 

Císařovna doporučila vychovateli, aby se následník trůnu neukazoval na veřejnosti. Byla toho 

názoru, že výchovný program není ukončen. Vychovatel psal císařovně, že Ferdinand teď 

častěji přijímá dámské návštěvy a velmi způsobně rozmlouvá s hraběnkami. Jeho vzhled se 

zlepšuje a stále mu přibývá sil. Má rád, když může ukázat, co umí. Od 8. října 1809 není k 

dispozici korespondence mezi Erbergem a císařovnou, protože nevlastní matka byla na blízku 

svému nevlastnímu synovi.37 

 Ferdinand byl na tom natolik dobře, že ho otec po konečném vítězství nad Napoleonem vzal 

s sebou do Francie. Teprve v listopadu se vrátil po namáhavé cestě domů do Vídně. Následník 

trůnu byl svěřen do rukou učitelů a sám sobě. Po šesti letech však Erberg duševně onemocněl, 

a tudíž ho z místa vychovatele propustili. Bylo to právě v době Vídeňského kongresu roku 

1815.38 

Nevlastní matku už nespatřil. Marie Ludovika podlehla 7. dubna 1816 ve Veroně těžké 

chorobě. Není známo, jak se následník trůnu vyrovnal se smrtí nevlastní matky a svého 

vychovatele. Neexistují o tom žádné písemné doklady.39 
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Možná že Rakousko vděčí za svou nejklidnější, nejtvořivější a nejšťastnější dobu – dobu 

biedermeieru- z velké části svobodnému pánu Erbergovi, který svou důslednou výchovou 

stvořil z opožděného dítěte pozdějšího císaře Ferdinanda, jehož poddaní a současníci 

vyznamenali přídomkem „Dobrotivý“. Kdyby se, bylo postupovalo podle intencí císaře 

Františka, učitelů a dvorních lékařů, nepochybně by v historii Rakouska žádný císař 

Ferdinand neexistoval. Musel by strávit život v Hofburgu nebo jiném zámku ve společnosti 

ošetřovatelů a dohlížitelů. Mladý arcivévoda vděčil za všechno své nevlastní matce a 

Erbergovi. Ten vedl prince intuitivně podle dnešních psychologicko-pedagogických poznatků. 

Epileptické onemocnění samozřejmě zapříčinilo určité trvalé „zvláštnosti“, jichž se Ferdinand 

nedokázal zbavit.40 

 

1.4 Korunovace a manželka 
Zdravotní stav byl natolik stabilizován, že Ferdinand běžně jezdil na koni, podnikal i delší 

cesty po monarchii a vystupoval v rámci habsburské rodiny na veřejnosti. Teprve v roce 1830 

se ale jeho otec rozhodl, že jej veřejně označí za svého následníka. V té době mu bylo 37 let a 

jeho oficiální vyhlášení následníka trůnu mělo utvrdit principy, na nichž byla dosud 

monarchie založena. Právo prvorozeného syna na trůn, podpořené staletou vírou v Boží 

prozřetelnost, zaštítěné řadou zákonů, mezi nimi hlavně pragmatickou sankcí. Po vzniku 

Rakouského císařství, nesmělo být zpochybněno Ferdinandovo nástupnictví. Ani tehdy, když 

byl po ruce schopnější mladší bratr. I zde je třeba hledat vliv kancléře Metternicha.41  

V září 1830 byla ohlášena Ferdinandova korunovace uherským králem. Obřad trval celé 

hodiny a měl povahu státního aktu, na němž nesměla chybět dvorská nádhera. Ferdinand na 

uvítací projev kardinála Ladislause Pyrkera odpověděl maďarsky. To vyvolalo u přítomných 

maďarských hodnostářů nadšení a provolávali slávu. Přesto komoří zanechal zprávu, že 

čerstvě zvoleného krále postihla nevolnost, takže ho museli odvést do vedlejšího pokoje. 

Korunovací na uherského krále tak bylo oficiálně potvrzeno Ferdinandovo nástupnictví po 

císaři.42 

Po prvním kroku z dosavadního života ve stínu následoval druhý. Budoucí rakouský císař se 

musel oženit. Najít pro něj ženu, nebylo tak jednoduché. Císař a kancléř se začali rozhlížet po 

nějaké nevěstě, ale možnosti byly omezené. Nakonec jejich volba padla na Marii Annu 

Karolínou Piu Savojskou. Narodila se 19. září 1803 v Turíně. Byla dcerou piemontského a 
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sardinského krále Viktora Emanuela I. a Marie Terezie z modenské větve d´Este. Nebyla 

hezkou princeznou, stejně jako ženich nebyl krásným princem. Měla neobyčejně vyvinutý 

talent špatně se oblékat a odrazovat nápadníky. Princezna byla doporučena kancléřem 

Metternichem, který tímto sňatkem sledoval posílení rakouských pozic v severní Itálii. Marie 

Anna přijela do Rakouska v roce 1831 a Ferdinand jí jel naproti. Když viděla poprvé svého 

budoucího manžela, byla v šoku z jeho vzhledu. Pochopila, že se stala obětním beránkem ve 

velké politické hře.43 

Svatba se odehrála okamžitě po příjezdu do Vídně.  Není známo, co se odehrálo o svatební 

noci. Nespíš, Ferdinand manželského života nebyl schopen. Manželství tak zůstalo zcela 

bezdětné, přesto že Marie Anna děti zbožňovala. Ženichovi bylo tehdy 38 let a nevěstě 27. Na 

sňatek to byl u ženy tehdy velmi vysoký věk. Zřejmě se předpokládalo, že vstoupí do kláštera. 

Marii Anně se dostalo slušného všeobecného vzdělání a uměla velmi dobře francouzsky. 

Nejvíc se ale věnovala náboženství a měla skvělé vlastnosti. Povahu měla mírnou, dobrotivou, 

nezištnou a soucitnou.  

V prvních pár měsících se následník trůnu v manželství cítil dobře. Avšak jak vyplývá ze 

zprávy císařova osobního lékaře, v květnu 1831 dostal těžký epileptický záchvat. Manželství 

bylo pokládáno za poměrně šťastné, klidné, bez skandálů. Trpělivá Marie Anna se stala 

Ferdinandovou věrnou ošetřovatelkou, naučila se rychle reagovat, když Ferdinanda přepadl 

epileptický záchvat. I v nejtěžších chvílích nacházela útěchu v hluboké zbožnosti, ale život po 

boku nemocného manžela si vyžádal vysokou cenu. Marie neměla pevné zdraví a bývala 

často chorá. Před šedivými a únavnými všedními dny utíkala do lázní v Čechách nebo za 

sluncem do Itálie.44 

V létě 9. srpna 1832 byl na Ferdinanda v Badenu nedaleko Vídně, kde se s ženou zdržoval, 

spáchán pokus o atentát. Na jedné z jeho četných vycházek do okolí na něj vystřelil 

propuštěný voják Franz Reindl. Chtěl se tak pomstít za nevyřízené žádosti o finanční 

vyrovnání po propuštění z armády. Naštěstí Ferdinanda zasáhl jen do ramenních vycpávek 

jeho kabátu. Sice vyvázl bez zranění, ale utrpěný otřes způsobil prohloubení rodové nemoci. 

Marie Anna soucitně sledovala nejstrašnější záchvaty u postele nemocného a zřejmě doufala, 

že manžela z utrpení brzy vysvobodí milosrdná smrt. Lékaři už se vzdali veškeré naděje a 

kněz mu udělil poslední pomazání. Přes všechny negativní prognózy lékařů se Ferdinand 

následujícího roku uzdravil. Organismus oslabený neustálým pouštěním žilou si zřejmě našel 

nějaký vnitřní zdroj energie. Po tom všem Marie Anna pochopila, že v budoucnu bude spíše 
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chůvou a řádovou sestrou než císařovnou.45 V březnu 1838 dostal Ferdinand poslední 

epileptický záchvat a od té doby jich zůstal ušetřen. Těšil se pak až do konce života poměrně 

dobrému zdraví.  

 

1.5 Smrt císaře a nový císař 
Už od října 1834 císaře Františka trápila bronchitida. Koncem roku se u něj vyvinul zánět 

pohrudnice a nakonec zápal plic. I přes tělesnou sílu nedokázal nemoc překonat a 2. března 

1835 zemřel. Po třiačtyřicetileté vládě, poznamenané strašnými zkouškami jak v oblasti 

veřejné, tak v jeho soukromém životě. Ještě na smrtelné posteli dal Metternich podepsat císaři 

dva politické testamenty pro svého syna. První z nich pověřil Ferdinanda úkolem osvobodit 

církev od kontroly, kterou na ni uvalil Josef II. Druhým se mladému císaři ukládalo, aby 

neměnil nic ze základů státu. Se všemi domácími záležitostmi se měl radit s arcivévodou 

Ludvíkem. Především měl spoléhat na Metternicha. Podle slov císaře Františka: „mého 

nejloajálnějšího služebníka a přítele.“ V této době měl Metternich svého rivala Kolowrata a 

podle Františka měli spolu řídit záležitosti říše v permanentní státní konferenci, pokud by 

Ferdinandovi ve výkonu moci bránila nemoc. Přesto však Františka v jeho úmyslu zvolit 

Ferdinanda nástupcem podporoval. Nebyla totiž k dispozici žádná lákavá alternativa. 

František Karel, Ferdinandův mladší bratr, sice nebyl slabomyslný, avšak k vládnutí se 

nehodil o nic víc než Ferdinand. Ve skutečnosti měl ovšem Metternich pragmatičtější 

motivaci. Šlo o trik skutečného diplomata. Vedle císaře neschopného vládnout by se totiž 

Metternich stal opravdovým představitelem habsburské monarchie.46  

Císařova smrt se jeho poddaných téměř nedotkla. To nejhorší a nejmrzutější pro ně bylo, že se 

v době masopustu musely rušit všechny zábavy a plesy. Novému panovníkovi bylo tehdy 

čtyřicet dva let. Vídeňané k němu měli náklonnost kvůli jeho lidským vlastnostem. Přes jeho 

duševní stav se jeho otec vždy choval k arcivévodovi Ferdinandovi jako k následníkovi trůnu. 

Velmi se snažil dát mu uspokojivé vzdělání. Nový císař byl však považován mnohými za 

nicku. Přesto se jevil jako milý muž a nekonečně dobrý, čímž si vysloužil jméno 

 „Dobrotivý“. 47 

Jednou z prvních povinností nového panovníka se mělo podle starých zvyklostí stát 

podstoupení korunovačních obřadů. V jednotlivých královstvích monarchie, které by jej 

legitimně uvedly na trůn těchto zemí. Uherským králem byl již pět let. Zbývala česká a 
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lombardsko-benátská koruna. Rakouští stavové pouze skládali panovníkovi přísahu věrnosti. 

Ve své nové, panovnické roli přijel Ferdinand poprvé do Čech na podzim 1835. Na zámku 

v Teplicích se setkal s ruským carem Mikulášem I. a pruským králem Bedřichem Vilémem 

III. Samozřejmě za přítomnosti knížete Metternicha, kde projednali společný postup proti 

povstalcům na území rozděleného Polska. O rok později rakouské vojenské oddíly, 

následované pruskými i ruskými jednotkami, na Krakovsku účinně zasáhly a obnovily 

z hlediska mocností narušený klid.  

Od 4. do 13. října 1835 Ferdinand a Marie Anna pobývali v Praze. Českým vlastencům se stal 

Ferdinandův Výjezd do Čech záminkou k přivítání nového panovníka na trůně. Očekávali od 

něj posílení svého vlivu v rámci monarchie a snad i postupné zrovnoprávnění češtiny 

s němčinou. Na základě žádosti českého zemského sněmu rozhodli, že bude možné, aby 

Ferdinand v září 1836 oficiálně a se všemi náležitostmi přijal českou královskou korunu. 

České země tvořily nedílnou součást habsburských panství kontinuálně od roku 1526. Praha i 

celá země se výrazně měnila. Velký důraz kladl na budování nových komunikací, které měly 

usnadnit rozvoj průmyslu a zjednodušit a urychlit dopravu lidí i materiálu. Byly vypracovány 

seznamy osob, které bylo žádoucí do Prahy na korunovaci pozvat. Důraz se kladl na 

zastoupení cizích panovnických rodin a zahraničních diplomatů. 48  

7. září 1836 nastal den korunovace českým králem. Korunovační klenoty tehdy byly ve 

svatovítské katedrále uloženy teprve po několik posledních desetiletí. Obřad se odvíjel podle 

starobylého korunovačního řádu ve svatováclavské kapli. Poté 12. září, následovala 

korunovace Marie Anny na českou královnu. Během pražského pobytu se královský pár 

zúčastnil mnoha plesů, divadelních představení, výletů a ohňostrojů.49 
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1.6 Vláda Ferdinanda V  
Jak si přál císař František ve své závěti, byla skutečná vláda svěřena jakési regentské radě. Ta 

dostala v prosinci 1836 jméno Státní konference. Byla řízená arcivévodou Ludvíkem, měla tři 

stálé členy: arcivévodu Františka Karla, knížete Metternicha a hraběte Kolowrata. Přes 

Metternichovy pokusy zasáhnout do vnitřních záležitostí, si v této oblasti zachoval hlavní 

slovo Kolowrat, takže reakční rakouská politika, známá jako Metternichův systém, byla ve 

skutečnosti dílem jeho rivala. Univerzity byly podřízeny autoritě rektorů, kteří byly 

jmenovány vládou. Cenzura vykonávala přísnou kontrolu nad všemi publikacemi. Církvi, 

tvrdě zasažené josefinismem, se postupně navracela část jejího vlivu, do té míry, že se 

účastnila vedení společnosti. Od konce třicátých let devatenáctého století se Rakousko měnilo 

pod prvními vlivy průmyslové revoluce. Vídeňská buržoazie projevuje málo zájmu o 

politický život a dává před ním přednost uměleckým aktivitám provozovaným v rodině.50 

Roku 1838 pozval svou sestrou Marií Louisu na svou korunovaci v Miláně 6. září. Cestoval 

spolu s manželkou po Itálii. Později se císařovna vydala do Itálie sama, protože zimní klima 

ve Vídni jí nesvědčilo.  

Ferdinand 12. ledna 1837 nařídil vystěhování zillertalských protestantů, kteří trvali na svém 

vystoupení z katolické církve. Jejich žádost císař zamítl. Roku 1839 došlo k prvnímu pokusu 

o stanovení věkové hranice dělníků na dvanáct let a omezení denní pracovní doby na třináct 

hodin. Tento záměr však zaměstnavatelé jednomyslně odmítli. Teprve za tři roky zlomil jejich 

odpor. Rok 1845 začal enormním zdražením potravin, k tomu se přidružila velká 

nezaměstnanost a dělnické nepokoje na předměstích. V říjnu vypukly opět hladové nepokoje. 

Obyvatelstvo bylo stále přesvědčeno, že jejich problémy a bídu nemá na svědomí císař. Ten 

byl totiž ztělesněním dobrotivosti, nýbrž jeho ministři a pochlebníci.51 Ve vzduchu byla cítit 

politická bouře. Císař se v té době věnoval svým koníčkům a o společenských procesech a 

sociálních problémech ve své obrovské říši neměl ani zdání.  

 

Bouře vypukla 13. března 1848. Cílem bylo zbavit se roboty a dalších feudálních povinností. 

V počáteční fázi revoluce, dělníci a rolníci přijali intelektuály za své vůdce a z toho potom 

pramenila ona zdánlivě vyspělá povaha národních programů. Revoluce ve Vídni přišla na 

řadu jako poslední a byla ze všech nejvážnější. Říšská vláda se snažila s revolucí vyjednávat. 

Metternich 12. března vykonal svůj poslední státnický akt, když navrhl, aby byli delegáti 

z provinčních sněmů svoláni k zasedání generálních stavů. Tento program byl však zastaralý, 
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neboť šlechta neměla sílu čelit revoluci. Revoluční nálada v hlavním městě donutila císaře 

Ferdinanda I., aby kancléře Metternicha propustil ze svých služeb. Dvorské úřady byly 

přeměněny na ministerstva, do čela vlády se dostal hrabě Kolowrat, ministrem vnitra se stal 

Franz von Pillersdorf. Císař Ferdinand I. slíbil vypracování ústavy, svolání zákonodárného 

sboru a vyřešení robotní otázky. Spolu s těmito sliby byla zrušena cenzura a zavedeny některé 

občanské svobody. 52 Byly vypsány volby do ústavodárného říšského sněmu, začal jednat o 

ústavě a zrušení poddanství v Rakousku. Názory a postoje nebyly jednotné, poslanci ze všech 

koutů monarchie se nedokázali shodnout ani na podstatných věcech. Jediné, na čem se 

nakonec shodli, bylo zrušení roboty a poddanství 7. září 1848. 

Do Svatováclavských lázní v Praze byl svolán sněm, ze kterého byla odeslána petice císaři do 

Vídně jazykové zrovnoprávnění češtiny s němčinou, státoprávní požadavky – uznání a 

upevnění zemí Koruny české, rozšíření občanských svobod, zřízení samospráv ve městech a 

obcích. V dubnu vznikl 100 členný Národní výbor, který se stal reprezentantem národních 

požadavků vůči Vídni. Na počátek června byl do Prahy svolán všeslovanský sjezd, měl být 

protiváhou frankfurtského sněmu, jeho předsedou byl zvolen Palacký. V Manifestu 

evropským národům proklamovali právo všech národů na svobodu a vyjádřili touhu Slovanů 

žít s ostatními národy v míru. V Praze propukla revoluce v červnu 1848. Císařská vojska 

zahájila vojenské operace. Praze přispěchalo na pomoc i obyvatelstvo z Čech. Bojovalo se na 

barikádách, císařská vojska měla převahu a během pár dnů byla revoluce v Praze poražena.53 

V říjnu vypukla nová vlna bouří ve Vídni, císařský dvůr odjel do Olomouce. Říšský sněm se 

přesunul do Kroměříže, kde povstalci dále pracovali na nové ústavě.  

 

1.7 Abdikace a konec života 
Ferdinandův vztah k Vídeňanům byl jednou provždy zásadně narušen. Ještě dnes se spekuluje 

o tom, co se odehrálo za kulisami dvora. Předmětem úvah císařské rodiny byly nepochybně 

dvě záležitosti. První bylo zavedení konstituce, ale s touto vládní formou by bylo možné, aby 

se někdo dostal dost blízko a mohl využít císařovy dobroty a vydírat ho. Za druhé byl císař 

natolik zkompromitován, že nebylo možné začít znovu. K zachování dědictví předků byla 

zapotřebí silná ruka. K rezignaci na trůn ho přiměl odpor jeho poddaných a mnohá zklamání 

tohoto roku. Pokud mělo skutečně dojít k Ferdinandově rezignaci, ve prospěch jeho synovce, 

bylo nutné provést abdikaci panujícího císaře a krále Ferdinanda i nástup Františka Josefa na 
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trůn v utajení. Neboť obojí by se odehrálo bez souhlasu Uher a za obejití a opovrhnutí 

uherskými zákony. Právně by tedy neexistoval panovník. Když k této situaci skutečně došlo, 

reagovali Maďaři okamžitě. Prohlásili, že se cítí zproštěni všech povinností a oznámili svržení 

habsburské dynastie. Tato událost se setkala v celé Evropě s velmi pozitivní odezvou. 2. 

prosince 1848 byly v Olomouci zveřejněny tři manifesty. Jeden o Ferdinandově rezignaci, 

dále oznámení o zřeknutí se trůnu jeho bratra, arcivévody Františka Karla, jemuž podle 

posloupnosti náležel. Nakonec vyhlášení plnoletosti Františka Josefa.54 Slavnostní akt proběhl 

v trůním sále biskupské rezidence v Olomouci, jímž začala v dějinách nová éra. Starý císař 

přečetl listinu, v níž byly shrnuty důvody jeho odstoupení. Následovalo prohlášení Františka 

Josefa nového vládce. Mladý panovník přistoupil ke strýci a poklekl před ním.  

Starý císařský pár po skončení ceremoniálu a rozloučení nastoupil do kočáru. Poté vlakem 

odjeli do nového bydliště, na Pražském hradě.  

Ferdinand Dobrotivý se zde věnoval reprezentačním povinnostem. Se svou ženou měli na 

pražských Hradčanech k dispozici nespočet služebnictva. Teprve 4. února 1850 oficiálně 

oznámil, že si jej zvolil za své trvalé sídlo. 55 

Pražský hrad se mu stal doživotní rezidencí společně s jeho panstvím na Zákupech a 

Ploskovicích. Císař se moc nezajímal o události velkého světa. Věnoval se zálibám a 

intenzivně se staral o zemědělské usedlosti. O jeho pokrokovém duchu svědčí skutečnost, že 

nechal v zákupech i v Ploskovicích zřídil koupelny a zbudovat ručně ovládaný výtah. 

Ferdinand se věnoval velkorysé charitativní činnosti v Praze. Jen díky němu je na Hradě 

dochováno tolik nábytku a uměleckého řemesla z 19. století. Což tvoří jeden ze základů 

sbírek Pražského hradu. I v ostatních jeho rezidencích se na něho dochovalo hodně památek. 

Až do konce života se věnoval poslechu hudby a předčítání literatury. Letní měsíce trávil na 

svých zámcích v Čechách.  

Zákupy se předal Napoleon II. svému synovi Františku Josefu Karlovi, přezdívému Orlík. Po 

jeho smrti Zákupy zdědila Ferdinandova sestra Marie Louisa. Dne 18. prosince 1847 zemřela 

a panství toskánských vévodů zdědil Ferdinand V.56 

Ferdinand od roku 1852 pořádal každoročně dvorní ples, ale sám měl raději menší, intimnější 

společenské kroužky, do nichž zval umělce a vědce. V létech pražského pobytu začala 

císařovna stále častěji postonávat. Mívala stále intenzivnější stavy slabosti a doktoři jí 

doporučili  posilující mořské lázně na jihu. Roku 1858 bylo Ferdinandovi už 65 let, a proto 

                                                           
54

 HOLLER 1998, 160 
55

 WEISSENSTEINER 2005, 93 
56

 SOJKA 2012, 4 



25 
 

v tomto roce sepsal závěť. Obsahovala kromě jiného i ustanovení, že veškerý movitý i 

nemovitý majetek toskánských statků v Čechách s panstvími Buštěhrad, Zvolenoves, 

Tachlovice, Police, Ploskovice, Zákupy, Kácov, královské Poříčí je dědictvím vládnoucího 

císaře Františka Josefa. Statek Ploskovice dostane k doživotnímu užívání císařovna. Kromě 

toho obdrží Ferdinandova žena 200 000 zlatých v hotovosti, obligace a roční rentu 120 000 

zlatých. Dokonce myslel i na personál pražského dvora.57 

Na jaře roku 1874 onemocněl Ferdinand těžkým zápalem plic, který ho stál mnoho sil. Léto 

nemohl trávit na venkovských statcích, nechodil na procházky a nehrál už ani na svůj 

milovaný klavír. Místo toho si nechával oblíbené skladby hrát od profesora pražské 

konzervatoře. Přitom buď ležel v posteli, nebo seděl v pojízdném křesle. Ošetřující lékaři 

nařídili naprostý zákaz návštěv kromě nejbližších příbuzných. 29. června císaře přepadl těžký 

záchvat kašle a krátce na to ztratil vědomí. Císař ještě jednou nabil vědomí, právě ve chvíli, 

kdy již mohl přijmout papežovo požehnání. Císař náhle na to zemřel 29. června 1875 ve věku 

82 let. Tělo zesnulého převezli v nádherné rakvi do Vídně. Po pohřebních obřadech ho uložili 

do kapucínské hrobky.  

Ferdinand I. stál v čele velké říše třináct let. Jako panovník jistě nebyl mužem na svém místě. 

Ale po moci netoužil, neusiloval o slávu a za jeho vlády se nevedla žádná válka. Konstelace 

zahraniční politiky přispěla k tomu, že dobu jeho vlády lze hodnotit jako dobu klidu.58 
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2 Historie zámku zákupy 
 

Zákupy leží 8 km východně od České Lípy. V místech, kde se ve středověku stýkaly hranice 

rozsáhlých držav dvou mocných severočeských rodů, Ronovců a Markvarticů, vyrůstala od 

13. století nad říčkou Svitavou osada. Její jméno, Zákupy, je doložené v pramenech poprvé 

v roce 1352. Ukazuje na souvislost s kolonizací této původně zalesněné oblasti. Vesnice se 

brzy změnila v tržní městečko. Z roku 1383 je první zmínka o zákupské tvrzi. Jejími majiteli 

tehdy byli rytíři ze Smojna a je pravděpodobné, že právě to byla tvrz Smojen, podle níž se 

psali. Ale již od roku 1363 se současně, s rytíři ze Smojna, objevují v souvislosti se Zákupy i 

Vartemberkové. Od konce 14. století bylo městečko součástí jejich údělů k jiným hradům. I 

když se ještě téměř dalších sto let píší vartemberští držitelé za Zákup, tvrz se již neuvádí.59 

Během druhé poloviny 14. století se dochovala v torzu v zámeckých konstrukcích. Byla 

založena na pískovcovém výchozu při severozápadním okraji vsi, pozdějšího města. Areál 

oddělil na jihu příčný příkop vedený ve směru z východu na západ. Zbylé strany spadaly 

strměji o několik metrů do údolí. Po okrajích jádra probíhala hradební zeď o síle asi 2,5 

metrů. Dosud dochovaná podél částí severní, západní a jižní strany včetně jihozápadního 

nádvoří. Ze zástavby se podařilo identifikovat obdélný objekt o rozměrech asi 29 x 8 m. 

stojící při jižní hradní zdi nad příkopem. Obsahující ve východní části průjezd a jednu 

prostoru. Ve sklepech se pak zachovalo zdivo dalšího objektu, původně snad přistavěného 

k východnímu boku této stavby. Způsob zbylé zástavby jádra jakož i průběh opevnění na 

východní straně je dosud neznám.60 

Na počátku 16. století koupili Zákupy Berkové z Dubé, kteří je připojili ke svým hradům 

Milštejnu a Lipému. Nejvyšší hofmistr Zdislav Berka z Dubé byl ženatý s Magdalenou ze 

Šebířova, o níž však nic nevíme. Snad jen to, že panu Zdislavovi nedala žádného dědice. 

Možná i to jej vedlo ke sňatku s tetou, která již měla několik dětí. Protože byli příbuzní, 

potřebovali papežský dispens. Již roku 1532 koupil Zdislav Berka z Dubé od svých svěřenců, 

bratranců, kteří teď byli zároveň jeho nevlastními dětmi, panství Zákupy dědičně. Cílevědomě 

zvětšoval své statky v severních Čechách. Ve třicátých letech přistoupil k přestavbě 

zákupského hradu v rozsáhlý renesanční zámek.61 V renesančním slohu byla obvyklá 

dispozice čtyř křídel obklopující nádvoří, do něhož je přízemí otevřeno půlkruhovými 

pilířovými arkádami. Zůstala spolu s hřebínkovou klenbou některých místností zachována 
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přes pozdější přestavby dodnes. Brzy po dokončení přestavby zámek roku 1573 vyhořel, byl 

však rychle opraven. Po smrti Zdislava Berky z Dubé odkázal zákupské panství Zbyňkovi 

Berkovi z Dubé.62 Chtěl zanechat svým synům zámek Zákupy již opravený. Přestavba hradu 

na zámek musela být poměrně obtížná. Ke skále nechal přestavit rozsáhlé třípodlažní sklepy a 

tím získal podklad pro stavbu budov ve stejné výši, v jaké se nacházel hrad. Nově vzniklý 

zámek měl přízemí a patro, jen v jihovýchodním rohu patra dvě. V této části se také v přízemí 

skrývá obestavěná skála, na které stál původní hrad. Tato část si pak až do dnešní doby 

uchovala uvnitř zvláštní členění, ačkoliv navenek je do celé stavby zapojena téměř 

k nepoznání. Budovu zámku pokrývalo sgrafito, které se dodnes dochovalo na půdě, na štítě, 

jenž kdysi ukončoval dvoupatrovou jihovýchodní část zámku a čněl nad jeho zbytkem.  

 

Uvnitř se nacházely jednak obytné pokoje pánovy rodiny, jednak místnosti hospodářské. 

V renesanci se více věnovali člověku a jeho životu. Začalo se dbát na zdraví, pohodlí, ale i 

rozvíjet lidského ducha pěstováním vzdělání a krásy. Tyto názory se projevily nejen ve 

stavební stránce sídel, ale i ve vnitřním vybavení. Zvýšil se počet kusů nábytku a zlepšila se i 

jeho úprava. Popisy nábytku v zákupském inventáři nejsou příliš podrobné a tak nevíme o 

konkrétní podobě. Hlavním úložným typem nábytku byly truhly. Ze sedacího nábytku se 

objevily židle a více se uplatnila křesla a lavice. Dříve se používali polštáře a látky, brzy se 

však začali čalounit. Osvětlení místností zajišťovaly svíčky, zasazené do kovových svícnů. 

Těch se v zámku našlo docela málo. Služebnictvo ovšem nepochybně používalo ještě louče. 

Pokoje byly vytápěny krby a velkými kachlovými kamny, neboť únik tepla z krbů byl značný. 

Jídlo se připravovalo až do 17. století na otevřeném ohni.63 

Zbyněk zemřel v zámku 1578.  Zákupy zdědili synové, nejstarší Jan a nejmladší Václav. Jan 

působil u dvora císaře Rudolfa II. jako stolník, ale byl zabit. Václav byl ještě mladý, tak se 

panství ujali Jindřich Berka z Dubé a Markéta Aderspachová. Jádro zákupského panství 

tvořily město Zákupy s panským sídlem a okolní vsi: Božíkov, Kamenice, Bohatice, Brenná, 

Šidlov, Vlčí důl. Druhou část panství tvořilo Milštejnsko, jež patřilo Berkům z Dubé mnohem 

dříve než Zákupy. Důležitou částí této oblasti bylo městečko Cvikov, Kunratice, Svor, 

Krompach, Horní a Dolní Světlá a Mařenice. V jejich čele stál hejtman panství. Lidé si 

k němu na zámek chodili vyřizovat své záležitosti.  

Příjmy panství tvořili různé platy od poddaných, zejména nájem za půdu a příjmy z vlastního 

panského hospodaření. V oblasti Cvikovska lidé platili za dřevo z lesů. Ve Svoru platili 
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poplatky z vaření piva. Při každém dvoru se pěstovalo obilí. V Zákupech se pěstovala vinná 

réva. Velmi výnosným se jevil chov ovcí, zejména pro vlnu. K nejvýnosnějšímu podnikání 

patřilo rybníkářství. Dalším panským podnikem byly pivovary. Důležitý provoz 

představovaly také mlýny na mouku, vždy na vodní pohon. Zdejší kraj byl od středověku 

rájem sklářů. Rozsáhlé lesy jim dávaly palivo do tavících pecí. 64 

Zákupsko se střídalo v období rozkvětu s úpadkem. Již roku 1612 přešlo zadlužené panství do 

rukou Jana Novohradského z Kolovrat. Jeho dědicové stáli za protihabsburského povstání 

z let 1618-1620 na straně císařské, a proto když zbytky stavovských vojsk ustupovaly po 

porážce na Bílé hoře do Lužice, zmocnil se jeden oddíl Zákup a městečko i se zámkem 

vyplenil. V roce 1638 způsobili stejnou pohromu Švédové. Tehdy však již měli Zákupy novou 

vrchnost. Sňatkem je v roce 1632 získal sasko-lauenburský vévoda Julius Jindřich.65 

Zákupská tvrz, mající tehdy již podobu zámku, byla během neklidných časů třicetileté války 

několikrát vydrancována. V roce 1665 zdědil panství jeho syn Julius František. Nechal zámek 

velkoryse přestavit v letech 1665-1715. Na stavbě se pravděpodobně podílelo několik 

architektů. Sochař a stavitel Jeremiáše Sussnera Jako hlavní architekt působil Domenico Orsi 

a stavěl Domenico Canevalle. Pokračoval Giulio Broggio a jeho syn Octavio Broggio se 

postaral o sochařskou výzdobu. Zůstala základní renesanční čtyřkřídlá dispozice kolem 

nádvoří s otevřenými arkádami. Budovy ale byly zvýšeny o patro s reprezentačními sály a 

soukromými komnatami vrchnosti. Vzniklo i předzámčí s velkými konírnami, hospodářský 

dvůr, závodiště a zahrady. Z hospodářského dvora vede krátká cesta, lemovaná po obou 

stranách terasovitou zahradou. Hospodářský dvůr raně barokní, trojkřídlý, jednopatrový, 

s raně barokním portálem. Barokní úpravy se projevily především v luxusních interiérech.   

Po vévodově smrti v roce 1689 zdědila panství jeho dcera Anna Marie Františka Medicejská, 

provdaná za vévodu toskánského posledního potomka rodu Medicejských. Manžel ovšem 

nevynikal ani věrností, ani úctou ke své paní, a tak ho Anna Marie opustila a uchýlila se svým 

početným dvorem do Zákup. Zde pokračovala ve vylepšování zámku. Na zámku se nachází 

její portrét, jako devítileté dívenky s ovcí. Pracoval pro ni i Octavio Broggio, který je autorem 

terasové zahrady italského typu. Dvoupatrová terasa se schodištěm a nikami, zdobí východní 

část zahrady. Impozantní je pohled na desítky soch, nesoucích balustrády nad nikami, v nichž 

„proudí“ kamenné vodopády. Na zahradu navázaly ovocné sady, bažantnice a rozlehlá 

obora.66 Kolem roku 1720 se věnovala stavbě zámku v Ploskovicích. Po smrti Anny Marie 
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v roce 1741 se stala dědičkou celého panství její dcera Anna Marie Karolina. Zdědila vskutku 

nádherný objekt. Marie Terezie však Annu v roce 1743 vypověděla z Čech. Po čtyřech letech 

se vrátila, ale o zámek se nestarala. Zámek přestal být na delší dobu sídlem vrchnosti. Krátce 

nato vtrhla v roce 1744 do města pruská vojska, která jej vyplenila spolu se zámkem. Při vlně 

nevolnických povstání v roce 1775 nebyly ušetřeny ani Zákupy. Zrušení nevolnictví, 

urychlené také selskými bouřemi, otevřelo naplno cestu manufakturní výrobě. V posledních 

desetiletích 18. století vystřídalo panství se zámkem několik majitelů s vévodskými tituly. 

Většina z nich hledala jen rychlé zisky rozprodejem nemovitostí i jinými cestami. V roce 

1788 byl prodán dvůr u Zákup nešlechtickému majiteli bavlnářské manufaktury J. J. 

Leitenbergovi. Ten v něm zřídil kartounku, pro niž si na čas pronajal také hospodářské 

budovy v předzámčí.67 

Pro většinu zámků končí období rozmachu nástupem kapitalismu v 19. století, ale v případě 

Zákup to bylo jinak. Po konečném vítězství evropské koalice nad Napoleonem Bonapartem 

rozhodl vídeňský kongres udělit Napoleonovu synovi Orlíkovi, po matce vnukovi rakouského 

císaře, titul vévody zákupského s panstvím povýšeným dekretem na vévodství. Mladý 

Napoleonův syn, vychovaný u vídeňského dvora, se do Zákup za svého krátkého života nikdy 

nedostal. Orlík zemřel v roce 1832. Panství zůstalo v majetku rodu toskánského, vedlejší 

habsburské větve, až do roku 1848. Podle ujednání na vídeňském kongresu připadlo společně 

s ostatními statky rakouskému císaři a poslednímu korunovanému českému králi 

Ferdinandovi, který si po abdikaci na císařský trůn zvolil za své sídlo Pražský hrad a oba 

severočeské zámky Zákupy a Ploskovice, se měly stát jeho letními rezidencemi.68 
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3  Zákupy pod vlivem Ferdinand V. Dobrotivého 
 

3.1 Úpravy před příjezdem císaře 
Když se Ferdinand V. 2 prosince 1848 vzdal trůnu, přesídlil ihned na Pražský hrad. Letními 

sídly na zděděných statcích se pro císaře Ferdinanda měly stát barokní zámky v Zákupech a 

v Ploskovicích. Nepochybně proto, aby si svá zamýšlená letní sídla prohlédl a definitivně 

rozhodnutí o jejich užívání schválil, vykonal císař Ferdinand s manželkou a dvorem krátkou 

cestu na oba zámky. Byla plánována na 4.-7. května 1850. První den měli jet kočáry do 

Obříství, odtamtud parníkem do Litoměřic a dále do Ploskovic. Ráno 6. května pokračovat do 

Zákup. Cesta se však uskutečnila o týden později.69 V létě se Ferdinand přesunul, se svým 

dvorem užíval odpočinek v Innsbrucku. 

Desítky úředníků v Zákupech v čele s ředitelem JUDr. Volfgangem Prokopem Polákem měli 

mnoho starostí. Bylo nyní nutno zařídit úpravy i na císařem nově zvolených sídlech. Nejvyšší 

hofmistr Ferdinanda V. hrabě Clemens Brandis pověřil adaptacemi obou zámků pražského 

stavitele Jana Bělského. Tehdy jako pětatřicetiletý stál před vrcholem své kariéry, nejen 

v oblasti stavitelské, ale i politické. V Zákupech se jednalo především o novou výzdobu a 

zařízení desítky let zanedbávaných pokojů, neboť vnější vzhled budovy nebyl změněn. 

Dalšími výtvarníky, kterým byl úkol svěřen, byl sochař Václav Levý a především malíř Josef 

Navrátil. Ten byl tvůrcem nejen celkové umělecké koncepce výzdoby. Vynikl hlavně jako 

autor skvělých nástropních maleb, jež dnes patří k největším pokladům zámku.70 

Císařovna Marie Anna zatím nakupovala. Vybírala osobně látky k potažení nábytku a na 

závěsy a papírové tapety. Z firem od kterých nakupovala, se uvádí Zuber a Co v Rixheimu a 

Piette v Praze. Nakupovala i od rodiny Kubinských, slovenských Židů, kteří se zde již dříve 

usadili a vlastnili na Smíchově i jinde textilní továrny. Císařovna též někdy na podzim 1850 

navštívila výstavu malíře Viléma Kandlera ve Valdštejnském paláci v Praze. Kopíroval 

obrazy z doby Karla IV. pro korunovaci Ferdinanda V a Marie Anny. Císařovna si Kandlera 

oblíbila a dva obrazy zakoupila pro jeden ze svých salonů v Zákupech. Na jednom z těchto 

pláten čelí papež Řehoř IX. povstání římského lidu. Na druhém dává francouzský král Filip 

IV. sličný právě upálit posledního velmistra templářů Jakuba de Molay. Jeho díla nejsou 

zvlášť ceněna, mohou skutečně připomínat spíše divadelní kulisy. Malířské práce na 

zákupském zámku začaly již 10. listopadu. Pracovat se muselo rychle. V patách za 
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Navrátilovými malíři měli totiž další řemeslnící tapetovat a zařizovat pokoje nábytkem. Již 

19. prosince došla další záloha na malířské práce 600 zlatých. Zaměstnanci firmy Josefa 

Veselého odjeli do Zákup z Prahy 10. ledna, aby začali s tapetováním. Práce všech lidí zde 

byla velmi svízelná. Dny se prodlužovaly jen pomalu a místnosti nejen že nebyly vytopené, 

ale dokonce neměli okna. Úředníci je objednali pozdě, takže na jejich přípravě stále v Praze 

pracovali truhláři Bedřich Hocker, lakýrník Vít Čihák a obchodník se sklem Josef Abele a 

v Zákupech k nim chystal kování mistr Ducke. Tapety proto při práci Veselého lidem 

zamrzaly a je s podivem, že se dochovaly dodnes. Z Prahy se rovněž dovážel nábytek, 

k němuž dělal některé návrhy Josef Navrátil.71 Do úprav zámku zasahovala především 

císařovna Marie Anna. Po první návštěvě Zákup rozhodla o přestavbě chodby v sousedství 

svého apartmá na tři pokoje pro svůj doprovod. Podílela se tak výrazně na budoucí podobě 

obytných prostor svých i manželových. Činila tak již na počátku vlády svého manžela, kdy 

zasahovala do úprav apartmá ve Vídni. Ke konci života totiž císařovna spala s císařem ve 

stejném pokoji. Mohla tak na něj lépe dohlížet, kvůli jeho záchvatům. Postel byla na otočných 

válcích, aby se tak dalo s císařem manipulovat, když se jeho stav zhoršil. Zařízení bylo 

pořízeno ve stylu druhého rokoka, který se začal šířit za Ferdinandovy vlády. Císařské zámky 

byly vesměs zařízeny za vlády císařovny Marie Terezie rokokovým nábytkem a vybaveny 

rokokovými dveřmi. Toto zařízení zůstalo v mnoha prostorách i v době vlády Ferdinandova 

otce Františka, za nějž jinak převládal úsporný biedermeier. Obliba druhého rokoka 

dostoupila vrcholu ve čtyřicátých letech 19. století. Jak bylo u vídeňského dvora zvykem, byl 

nábytek rozdělen podle toho, kdo příslušný pokoj obýval. Pokoje císaře a císařovny dostaly 

zařízení z mahagonu různých druhů. V pokojích pro dvořany a pro hosty stál nábytek 

z ořechového dřeva, někdy natřený hnědou či černou barvou. Zřejmě jakýsi přechodný stupeň 

mezi mahagonovým a ořechovým tvořil nábytek třešně. V Zákupech jím byla zařízena malá 

čekárna, přeměněná ihned na hudební kabinet a doplněna nábytkem z mahagonu. 

Služebnictvo mělo ve svých pokojích nábytek ze dřeva dubového, případně měkkého. Protože 

se však téměř nedochoval, o jeho podobě nemůžeme nic obecnějšího říci. Sedací nábytek 

dostal čalounění z látek potištěných květy různých barev, avšak v Zákupech se objevuje 

několik pokojů i s čalouněním jednodušším, překvapivě to jsou pokoje určené pro císařský 

pár. V biliárovém sále s plátnem biliárového stolu a převládající barvou na tapetách ladily 

jednobarevné zelené závěsy a sedací nábytek potažený zelenou kůží. Oba císařovniny salony 

měly čalounění i závěsy v červené barvě. Křesla určená k psacím, popřípadě k toaletním 
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stolům měla potah jiný než ostatní nábytek v pokoji. V Zákupech to byl potah pravidelně 

kožený.72 Pokoje doplnila velká zrcadla, garnýže na záclony, kachlová kamna s rokajovými 

ornamenty. Hlavní obytné prostory zámku byly v Zákupech osvětlovány vyřezávanými 

pozlacenými lustry. Vedlejší prostory byly osvětleny lampami na řepkový olej nebo 

přenosnými svícny.  

Nachází se zde honosná jídelna, ve které zůstala původní barokní a rokoková výzdoba. 

Doplněn byl veliký oválný stůl, který se dal rozložit tak, aby u něj mohlo sedět až čtyřicet 

osob. Avšak židlí zde stálo jen 24. Výjimečně byly potaženy látkou s luxusním vytkávaným 

vzorem. V místnosti jsou dvoje hodiny proti sobě. Jedny jsou namalované a ukazují půl druhé, 

čas k jídlu. Druhé jsou pravé a ukazují pravý čas. Lustr je přivezený z Delfu a sestavený 

z jednotlivých kusů kamene. Speciálně pro zákupský zámek bylo vyrobeno porcelánové 

nádobí. Značku na něm nenajdeme, a tak se o jeho původu můžeme jen dohadovat. Zato je na 

spodní straně dna nápis v psacím písmu: „k. k. Lustschloss Reichstadt“. Bílý podklad nádob 

zdobí vždy tmavě zelená koruna a pod ní monogram „F.I.“. Skleněné nádobí se mělo opatřit 

v Novém Boru. V době úprav zámku, 28. prosince 1850, napsal hrabě Brandis, že císař 

považuje za účelné opatřit sklo právě tam. Neboť jak formou, tak kvalitou odpovídá 

požadavkům. Součástí servisu pro 24 osob měly být karafy a zvláštní sklenice na běžné pití, 

na bordeaux, šampaňské, madeiru, tokajské a pivo. Novoborské sklo bylo tehdy proslulé a 

Ferdinand V. ho znal velmi dobře.  

Na jídelnu navazovala čekárna přeměněná na hudební kabinet, neboť sem byl umístěn již 

v roce 1851 orchestrion a skříňka na hrací válce. Těch se v Zákupech dochovalo celkem 128. 

Každý z nich nese na boku štítek s inventárním číslem a názvem skladby či skladeb, které 

obsahuje. Jejich výběr tedy umožňuje učinit si představu o císařových hudebních zájmech. Na 

většině nalezneme jméno skladatele i skladby. Ačkoliv měl prý císař nejraději Mozarta, na 

hracích válcích jednoznačně převládají skladby italského Giaccoma Rossiniho. Najdeme zde 

části, nejvíce předehry, z jeho slavných oper Vilém Tell, Lazebník Sevillský, Tankred, 

Othello, Semiramis. Je ovšem možné, že tento skladatel je zde zastoupen kvůli císařovně 

Marii Anně, jíž jeho dílo připomínalo milovanou italskou vlast. Na válcích najdeme dále 

Johanna Strausse, jeho valčíky. Dalším je Mozart, Donizetti, Bellini a francouzský hudební 

skladatel Auber. Naproti orchestrionu jsou hrací hodiny s pohledem na Benátky namalované 

na plech.73  Císař se věnoval hudbě a její produkce se konaly v rohovém salonu, kde stál již 

od roku 1851 klavír značky Bössendorfer. Vykládaný želvovinou perletí. Další klavíry od 
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vídeňské firmy Streicher nebo lipské firmy Blüthner stály i v pokojích dvorních dam. V této 

době působil Bedřich Smetana. Získal řadu soukromých žaček v aristokratických kruzích.  

Někdy v 60. letech byl zaměstnán u Ferdinanda pro klavírní předehrávky nebo spolu hrály 

čtyřručně.  Podle svědectví chtěl starý císař hrát vždy jen lehké sklady Diabelliho a více se 

nehodlal učit.  

 Severní křídlo zabíraly pokoje pro hosty a západní křídlo pokoje dvorních kněží. Místnosti se 

nacházely po vnějším obvodu zámku, zatímco po vnitřním obvodu obepínala zámek chodba, 

upravená na pokoje pro služebnictvo a snad i koupelnu. Hlavním obytným prostorem 

v Zákupech byl rohový salon, kde stál psací stůl a psací pult, aby císař mohl pracovat. Byl zde 

klavír, aby se mohl věnovat též zábavě. Ložnice a biliárové sály byly opatřené nejen 

společenskými hrami, ale též podstavci s ptačími klecemi. V 19. století bylo běžné mít 

v domácnosti v kleci zpěvné ptáky. Císař Ferdinand choval papoušky a vozil je sebou na letní 

sídla. Většinou je pouštěl, aby mohli poletovat volně po pokoji. Císař zde nechal vybudovat 

apartmány pro nevlastní matku Karolínu Augustu Bavorskou. Podle doložených pramenů, 

byla na zámku pouze třikrát. Pokoje a nábytek byly navrhnuty s ohledem na její věk, pohodlí 

a vkus. 

Obrazová výzdoba byla zpočátku velmi chudá, ale nechyběly portréty členů rodiny. Nebylo 

jich však mnoho. Visela tu podobizna Ferdinandova otce císaře Františka a jeho čtvrté ženy 

Karolíny Augusty. Rozměrný portrét Ferdinandovy matky, pobledlé Marie Terezie 

Neapolské, s kouřícím Vesuvem v pozadí. Portréty Marie Terezie, Františka I. Štěpána 

Lotrinského, František Josef I. a Alžběta Bavorská. Dokonce i jiný portrét císaře Františka, od 

Františka Tkadlíka, významného představitele klasicistního portrétu u nás. Našli bychom zde 

také obraz Přijetí císaře Ferdinanda v Dalmácii, signovaný J. Erler 1839. Zákupský zámek 

zdobil obraz Opuštěný kraj od Adolfa Kosárka. Přesto že tvořil pouhých sedm let, považují ho 

znalci za jednoho z nejvýznamnějších českých krajinářů vůbec. Další, z méně známých, avšak 

kvalitních žáků krajinářské školy byli v Zákupech zastoupení ještě Adolf Kratochvíl obrazem 

Jezera se skalnatým pohořím. Od Václava Kroupy Partie ze Šumavy a Návrat lovců domů.  

V biliárovém sále byl obraz vodopádu a Upálení posledního velmistra templářů. Hned v roce 

1851 pak byl do rohového salonu zavěšen obraz Viléma Kandlera, Papeže Řehoře IX. který 

čelí povstání římského lidu. Císař Ferdinand měl rád umění a v Praze každoročně navštěvoval 

výstavy Společnosti vlasteneckých přátel umění, konané obvykle od Velikonočního pondělí 

do pondělí svatodušního. Většinou zakoupil několik obrazů a většinu jich dával posílat do 

Zákup, kde doplnily dosud nedostačující výzdobu. V císařových pokojích byly nakonec 

zhruba ve stejném poměru zastoupeny krajiny různých druhů. Samostatné krajiny s horami, 
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jezery, skalami, ale i s figurální stafáží, přístavy, náboženské výjevy a portréty. Od jednoho 

malíře vlastnil císař obvykle pouze jeden či dva obrazy. Důležitý námět obrazů byla historie, i 

když se v zákupském zámku objevovaly nepoměrně méně, než různé krajiny a jiné přírodní 

náměty. Obrazy jsou často voleny zejména ze slovanské historie. Obraz od Maixnera Car 

Boris přijímá křesťanství z roku 1852. Obrana pražského mostu z roku 1857 od Melka. 

Křestní jména těchto umělců nejdou s jistotou 

přečíst. Byly zde nedatovaný a nesignovaný Portrét Eticha, zakladatele rodu Habsburků a 

obraz Císaře Karla V. ve své rakvi.74  

Útulnost interiéru druhého rokoka způsobovaly nejen tapety a mnohé doplňky. Našli bychom 

zde spoustu menších stolečků, podstavců, deček, koberců, váz a svícnů. Další drobnosti a 

rovněž zrcadla v ozdobných rámech. V každém pokoji jsou hodiny. Jedny jsou dokonce celé 

ze skla, až na jednu ocelovou pružinku. Doplněk interiérů tvořily také bysty. Kromě dvou 

velkých, mramorových, snad z Itálie, které zpodobňují Ferdinanda V. a jeho ženu jako 

římského císaře a císařovnu. Na zámku se dodnes nachází devatenáct byst. Bysty Habsburků, 

jak se zdá, byly vyráběny ve větších množstvích ve vídeňské porcelánce k výzdobě císařských 

a snad i jiných sídel. Jednotlivé bysty spočívají na porcelánových podstavcích, z nichž každý 

má trochu jiný tvar. Vždy je však alespoň trochu zdoben zlacením. Obsahuje v přední části 

nápis jména zobrazovaného Habsburka, s výjimkou bysty císaře Františka. Za přírodního 

světla pak takové bysty připomínají jakýsi ušlechtilý bílý kámen. Většina byst nese značku 

vídeňské porcelánky, modře namalovanou či vtlačenou. Některé mají dataci. Nejstarší zde 

najdeme z roku 1812 bystu Ferdinanda. Nejmladší asi z roku 1853 bystu arcivévody Rainera. 

Na čtyřech bystách najdeme vtlačené jméno modeléra Eliase Hüttera.75  

Jednou z vymožeností, dochovanou dodnes, je barokní výtah z roku 1718. Zbudovaný Annou 

Marií Františkou, obnovený firmou Ringhoffer. Vede ze schodiště k reprezentačním a 

obytným pokojům císařských manželů. Je obsluhován z půdy rumpálem. Tento luxusně 

zařízený osobní výtah byl pro stárnoucího a churavého Ferdinanda V. velkým přínosem. 

Užíval ho ještě pět let. 76 

Nakonec byla v zámku upravena kaple. Císařský pár byl proslulý velkou zbožností, tak kapli 

věnovali velkou pozornost. Vstup kaple je barokním portálem. K její výzdobě byl pozván 

především malíř Vilém Kandler a sochař Václav Levý.  V Zákupech byla využita původní 

barokní kaple prostupující přízemí a první patro jihozápadního rohu zámku, avšak byla zcela 
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nově zařízena. Část zařízení a potřeb do kaple objednala císařovna Marie Anna přímo v Itálii. 

Především hlavní oltář, který vytvořil sochař Pietro Bonani ze slavného carrarského mramoru 

v samotné Carraře. Oltářní obraz od Viléma Kandlera představoval sv. Františka z Assisi. 

Kandler zde dále vymaloval strop cykly ze života Ježíše Krista a Panny Marie a stěny obrazy 

svatých andělů. Stejně tak navrhl malovaná okna, která pak vytvořil Jan Zachariáš Quast. Na 

nich byl žehnající Kristus nad oltářem a sv. Václav a sv. Ludmila na oknech v předsíni kaple. 

Sochař Václav Levý udělal štukaturu a návrh na vyřezávání císařské oratoře. Pražský kameník 

Karel Svoboda pracoval se 16 pomocníky. Pokládal na zem mramorovou podlahu, vysekával 

zeď pro sokl, osazoval mramorový portál dveří sakristie a stavěl postranní oltář Panny Marie. 

Tento oltář sice zanikl asi v padesátých či šedesátých letech 20. století. Avšak jedna 

zvláštnost z něj zůstala. Soška Panny Marie sedící na trůně, která měla šaty údajně ušité 

z korunovačního roucha Marie Terezie.  Do sousední skály byla nově vytesána sakristie. Aby 

kaple nebyla příliš nízká, prorazili strop do někdejšího pokoje  sasko-lauenburské vévodkyně. 

Vytvořili zde jakousi vestavbu. Práce se protahovala, a tak když v prvním prosincovém týdnu 

přijel Kandlerův štafír Bukal, nemohl nic udělat. Po vysekání a úpravě sakristie přišel Gabriel 

Janoušek osadit mřížové dveře a pražský truhlář Gotthard Šámal nad ně přistavěl oratoř pro 

císařské manžele.77 

 

Protože se počítalo i se zásobou nábytku na doplňování, která se nacházela ve skladištích, 

průběžně se dávaly vyrábět další kusy, a to i u místních řemeslníků. V Zákupech u truhláře 

Johanovského, případně čalouníka Prinkeho. Také původní nábytek bylo občas potřeba opatřit 

novým čalouněním. Z dosavadního zkoumání zařízené zámku vyplývá, že se někdy sloučily 

kusy z několika různých sedacích souprav. Bez ohledu na tvary a zaoblení, avšak důsledně se 

dodržoval druh dřeva, který musel být stejný a odpovídat postavení uživatele. Ze zajímavých 

kusů nábytku, které obohatili zařízení letního sídla, lze uvést například panel na kulečníková 

tága. Tento luxusní kus, vyrobený ve Vicenze, zakoupila císařovna Marie Anna roku 1865 a 

nechala jej umístit do biliárového sálu. 

Snad ještě raději než výtvarné umění měl Ferdinand rád přírodu. Proto mu záleželo jistě i na 

dobrém stavu zámeckých zahrad a parků, které mu ostatně měly sloužit k odpočinku. Pro 

roztříštěnost archivního materiálu máme však o parku jen málo zpráv. Od 1. června 1850 byl 

dvorním zahradníkem Heinrich Müler, který měl dva pomocníky. Z 19. května se dochoval 

přehled prací podniknutých v zámecké zahradě, jako založení záhonů, sázení stromů. V létě 

                                                           
77

 ASCHENBRENNER 2006, 27 



36 
 

se začaly stavět nové skleníky, které byly dokončeny na podzim roku 1851. Našly se záznamy 

i o setí trávy, rybniční louky, aleje s větším množstvím skupin stromů. Jak zahrada na horní 

terase, tak zahrada dolní se postupně měnily spíše v přírodní parky. Galerie spojující zámek 

s oběma bočními domy byly v době císařských pobytů zdobeny květinami, stejně jako pokoje 

císařského páru. V parku byl později postaven tzv. švýcarský domek, který zřejmě sloužil 

k odpočinku.78  

 

3.2 Ferdinand a Marie Anna v Zákupech 
Císař Ferdinand přijel se svým dvorem do Zákup poprvé 12. května 1851. Nevíme zcela 

přesně, kteří lidé z císařova dvora kdy v Zákupech byli, lze však předpokládat, že většina jich 

sem s císařem přijížděla. V čele dvora stál bývalý místodržitel Tylor hrabě Clemens Brandis. 

Vzhledem k císařovu nevalnému zdraví a zbožnosti měli velký význam lékaři a kněží. 

Císařovna tehdy se svým mužem zřejmě nepřijela, kvůli těžké nemoci, kterou prodělala. Na 

jaře 1851, odjela do Itálie, aby se zotavila koupelemi v moři. Císař již 23. června navštívil 

v Novém Boru Bedřicha Egermanna a 6. července návštěvu opakoval s manželkou.  

Ačkoliv zámek v Zákupech není malý, ukázalo se, že pro doprovod císařského páru nestačí. 

V srpnu 1851 začaly proto podle Bělského projektu vestavby nových bytů a pokojů 

v hospodářském dvoře. Císařovna Marie Anna nařídila stavbu předsíně, tří pokojíků, jež 

vznikly před jejími komnatami přepažením chodby. Císař dal do svých komnat vestavět 

„zimní okna“. Proto dodnes nejsou v rohovém salonu císaře a v ložnici ve špaletách tapety 

jako v ostatních pokojích, nýbrž velké dřevěné okenice. Po příjezdu císařského páru nechali 

udělat další úpravy. Například navážení teras v parku. Jedná se o původní barokní, dodnes 

dochované terasy ve francouzské části parku. Stavba glorietu na vyhlídce Marie Anny. Jedná 

se nepochybně o dnešní Mariánskou výšinu, avšak gloriet se zde nedochoval, jiné zprávy o 

něm nemáme. Ještě koncem prosince dostal Jan Bělský příkaz zřídit další nové pokoje nad 

stájemi. Ředitelství statků se snažilo šetřit a tak staré části zámku hodlali odprodat. Šetření 

bylo na místě, protože úpravy se rozrůstaly a to nejen v Zákupech, ale i v Ploskovicích. 

I když císařský pár navštívil několikrát zámek, výzdoba nebyla zcela dokončena. Kandler 

stále ještě dokončoval nástropní kartuše s cykly výjevů ze života Panny Marie a Ježíše Krista. 

Do štukových rámů na stěnách sv. Antonína z Padovy, jak v Rimini káže rybám a jiným 

mořským tvorům. Svatý Ferdinand se sv. Terezií. Sv. Anna s Marií a Klárou. Letící anděly 
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s páskami, na nichž můžeme číst oslavné nápisy k Panně Marii. Maloval i rozměrné malby 

z dějin Habsburků. Zdá se, že s pracemi v Zákupech byl císař, císařovna i kněží spokojeni. 

 

Ferdinand jezdil do Zákup i se svými příbuznými. Někteří jen na krátkou návštěvu, jiní 

 na dlouho. Na letních sídlech postupně ubývalo návštěv. Po roce 1860 se začal zhoršovat 

zdravotní stav císaře, především nastaly problémy s jeho pohyblivostí, a tak nemohl chodit po 

schodech a využíval výtah. Poslední letní pobyt uskutečnil císařský pár v roce 1874. 

Ferdinand opustil toho roku Zákupy 8. října dopoledne, císařovna jej následovala ještě téhož 

dne večer. Další rok 29. června 1875 císař zemřel. Smuteční obřady za císaře Ferdinanda se 

konaly v Zákupech i v okolí například v České lípě, Horní Polici a v Žandově. Císařovna po 

smrti manžela již na letní sídlo nejezdila. Žila v ústraní pouze na Pražském hradě a 

následovala císaře v roce 1884.79 
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4 Umění v době Ferdinanda V. 
Ferdinandův život u císařského dvora byl velmi rušný. Měl mnoha zálib mezi jiné botaniku, 

hudbu, umění, heraldiku, numizmatiku, sbírání pečetí a starých map. Kromě dvořanů 

přicházeli na Zámek různí umělci a i jiné návštěvy. 

 

4.1 Josef Navrátil a jiní malíři 
Josef Navrátil narozený 17. února 1798, se vyučil u otce malířem pokojů a po dalším studiu 

na pražské Akademii se stal malířem a dekoratérem. Dál se vzdělával, také na četných cestách 

do zahraničí, zvláště do Švýcarska. Mnohostranná umělecká činnost vycházela z rokokových 

kořenů. Náležela převážnou částí k romantismu a dospěla v některých výsledcích až 

k realismu. Základním prvkem Navrátilova uměleckého projevu a temperamentu je barva, 

jejímž je nejen virtuózem, nýbrž i výtečným technickým znalcem. V letech 1850-1853 

pracoval v Zákupech na opravě nástěnných maleb z konce 17. století i na nových obrazech.80 

Josef Navrátil vyzdobil zámek malbami. S Veselým dbal na celkové řešení interiérů, tedy 

sladit tapety se závěsy a potahy nábytku. Zámecké budovy kryla snad již tehdy jiná fasáda, 

kterou nahodili na původní barokní fasádu, která byla odstraněna až v devadesátých letech 20. 

století. Když malíř procházel téměř prázdnými, deset let neobývanými pokoji, viděl cosi, co 

kdysi bývalo barokními nástropními malbami. Ztemněly časem, barva se mnohde 

odchlipovala a někdo je kdysi přetáhl fermežovým lakem. Pokoje jsou již celé 

druhorokokové. Nástropní malby vytvořil v některých z nich Navrátil sám, v jiných zřejmě 

podle jeho pokynů pracovali pomocníci.81 Rozvedl svůj sloh do nesmírné šíře jak barevné, tak 

ornamentální. Stropy vymaloval ornamentem doplňovaným naturalistickými květy a 

drobnými figurálními kompozicemi. V pokojích císařovny několikrát použil motiv bílých 

růží, protože to byla údajně její nejoblíbenější květina. Každá místnost byla charakterizována 

záměrně volenými motivy, květinovými nebo alegorickými, podle budoucího určení. Objevily 

se již motivy renesanční a manýristické. Kartušovité útvary, motivy broušených kamenů, 

roušky, těžké květinové festony, masky. Významnou složkou ornamentální výzdoby stropů 

jsou drobné figurální kompozice v různobarevných medailonech, do nichž Navrátil většinou 

umisťoval několik typů svých oblíbených zátiší, jižních krajin, portréty slavných umělců, 

kytice namalované iluzionistickým způsobem. Sám Navrátil se soustředil jen na výmalbu 

nejreprezentativnějších místností druhého poschodí. V jihozápadní části zámku vlastní byt 
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císaře a v jihovýchodní části byt císařovny. Ostatní vymalovali podle jeho návrhů a šablon 

pomocníci.82 V mnoha místnostech se dochovaly také původní, bohatě vyřezávané lustry. 

Malý salon císaře s tapetami v šedých odstínech a velký rohový salón. Zde mají tapety barvy 

hnědou, zlatavě oranžovou a bílou. Jejich květinový vzor připomíná listy palem a působí 

velmi honosně. A tak působí i výzdoba stropu. Do bohatých rámů umístil exotické náměty: 

papouška, jižní ovoce, zdobené vázy a poháry. V alkovně namaloval Navrátil antické bohy. 

Nad dveře do rohového salónu boha umění Apollóna, nad postele boha snů Morfea, nad dveře 

do následující oblékárny bohyni lovu Artemis a nad okna bohyni ranních červánků Auroru. 

Následující oblékárna byla vytapetována stejně jako ložnice, na strop umístil Navrátil do 

středů fabionů umělce Rubense, Rafaela, Škrétu a Dürera. Do rohů pak namaloval alegorie 

uměleckých oborů. Vše je grisajovou technikou, tedy jen různými odstíny šedé barvy. Ve 

třech císařovniných salonech jsou tapety s ornamentálním vzorem v odstínech šedé, avšak 

pouze v prvním, větším salónu, namaloval Navrátil významnější výjevy. Ve středech fabionů 

zde najdeme jižní krajiny s lidskými postavami. Rohový salon císařovny, nazývaný také 

Roxana. Navrátil zde vymaloval rozsáhlý výjev přímo doprostřed stropu. Zřejmě k němu 

využil původní barokní malbu, o které píše, že představuje scénu z římských dějin Marka 

Aurelia. Jedná se o setkání Alexandra Makedonského s Roxanou. Tuto dceru velmože 

z Baktrie poznal Alexandr na svém tažení do Persie, jejíž byla Baktrie součástí. Prý se do sebe 

hned zamilovali a brzy se vzali. Na nástropní malbě v císařovnině saloně vidíme Alexandra, 

který právě sestoupil z bílého koně. Ten je zde namalován tak, že při vašem pohybu po 

místnosti na vás neustále hledí. Před ním omdlévá do náručí sloužících Roxana. Vidíme ji zde 

již se zavřenýma očima. Za králem leží na zemi kámen. Na něj se Navrátil podepsal a připsal i 

rok 1851. Středy fabionů nesou v oválných rámech alegorie světadílů Evropy, Asie, Afriky a 

Ameriky malované opět grisajovou technikou, tentokrát však v odstínech červené barvy. Do 

rohů fabionů umístil autor alegorie života, smrti, války a míru v srdcových rámech. Celý 

zbytek fabionu dostal zlatavou barvu s jemnými ornamenty. Strop pak oproti ostatním působí 

honosně. Přijímací salon dostal nové tapety s velkým šedivým rostlinným vzorem, nahoře a 

dole lemované ozdobnou páskou a sahající až k zemi. Na protilehlé dveře Navrátil namaloval 

jižní krajiny, nad okna a do protější lunety nad dveře k chodbičce grisajem alegorie jara a 

podzimu. Alegorie jara nese Navrátilův podpis a dataci 1853. Ve vedlejším, rohovém pokoji, 

který měl hrabě Bombelles používat jako pracovnu, umístil Navrátil do lunet medailóny 

s květinami. Tehdy také jeho pomocníci vymalovali tři sousední malé pokoje. Měli také patřit 
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k bytu nejvyššího hofmistra. Ředitelství statků zaplatilo Josefu Navrátilovi za práci 

v zákupském zámku. Není přesně upřesněno, za co všechno peníze dostal. 83 

 

Dalším umělcem působícím v Zákupech byl Antonín Mánes. Stal se profesorem krajinářské 

školy na pražské Akademii roku 1836. Maloval komponované romantické krajiny, které 

naplňoval motivy odpozorovanými ze skutečnosti. Veduty českých hradů, například Kokořín. 

Krajiny se zříceninami chrámu. V pozdních studiích, malovaných volnými barevnými 

skvrnami, vytvořil první obrazy reálné české krajiny. Se svými žáky podnikal krajinářské 

cesty po Čechách. Bedřich Havránek v patnácti letech začal studovat na pražské Akademii 

krajinou malbu u Antonína Mánesa. Ten ho inspiroval v cestování pěšky po Čechách. Dělal si 

skici krajin i měst. Zavítal také do Zákup. Zanechal kresbu zákupského náměstí před 

přestavbou radnice. Tedy v polovině 60. let. Můžeme se jen domýšlet, zdali tady navštívil 

dvůr Ferdinanda Dobrotivého, či dokonce jeho návštěva souvisela se zakoupením obrazů. 

Havránek měl ostatně s Habsburky později úzké styky. Stal se v 70. až 80. letech učitelem 

kreslení arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského a ilustroval jeho cestopis. 

 

Josef Veselý byl pražský dvorní dekoratér a čalouník. Měl dbát na celkové řešení interiérů, 

tedy sladit tapety se závěsy a potahy nábytku. Jeho úkolem bylo dodat nový nábytek do 

obrovské řady místností zámku, přepychový z mahagonu i jednodušší z ořechu a třešně. 

Kromě toho měl do císařských místností zhotovit dekorace, tapetování, látkové drapérie, 

závěsy a záclony.  

 

4.2 Bedřich Egermann 
Bedřich Egermann je bezesporu jednou z nejvýznamnějších osobností českého sklářství. 

Vypracoval se postupně ze zcela chudých poměrů na významného malíře skla, technologa, 

obratného obchodníka a váženého, významného občana. Majitel rafinérie skla na Polevsku u 

Nového Boru. Nejprve vytvořil „perleťový email“ k malování plastického ornamentu. Roku 

1818 vynalezl žlutou lazurou a roku 1832 rubínovou lazuru na sklo zdobené matnou řezbou. 

Červeně lazurované sklo značky Egermann s novorokokovým dekorem se v Čechách vyrábí 

dodnes. Egermann vynalezl také mramorové sklo. 84 
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Dne 23. června 1820 Ferdinand navštívil v Novém Boru výstavu skla v domě Bedřicha 

Egermanna, který si najal místnost v domě čp. 1 na 30 let pro stálou expozici. 6. června 

návštěvu opakoval již s manželkou Marií Annou, která se tehdy vrátila z Itálie. Návštěvy u 

slavného skláře se opakovaly ještě 12. července se strýcem arcivévodou Ludvíkem a 21. srpna 

jen s generálním poučníkem. Císař si Egermanna dosti oblíbil a zval ho pak při svých letních 

pobytech často do Zákup. Stejné oblibě se sklář zřejmě těšil i u císařovny, neboť osobně 

objednala u Jana Zachariáše Quasta jeho portrétování v podobě miniatury roku 1858. Vznikl 

tak známý obrázek Egermanna, staršího pána s bílými vlasy a černou čepičkou, již nosil po 

úrazu hlavy, který si způsobil svými pokusy. Výsledkem různých experimentů byla 

polodrahokamová skla. Velké úspěchy získaly Egermannovi lithyalíny na průmyslových 

výstavách roku 1828 a zejména 1829 a 1831 v Praze. V Novém Boru zušlechťoval se svými 

zaměstnanci skleněné výrobky s vysokou řemeslnou, technologickou laboratoř. Po 

Hermannově smrti v roce 1864 vede dál firmu jeho syn Anton Ambrož a to až do roku 1888. 

Tradiční označení Egermann se stále vyrábí a to nejen v Novém Boru, ale v menší míře i 

v zahraničí firmami, které z  Novoborska pocházejí.85 
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Závěr 
Císař Ferdinand i císařovna Marie Anna byli velmi zbožní a navíc vlídní. Pražané ho měli 

rádi, vídávali ho na dnešní Národní třídě, kde na každodenních procházkách dával dětem 

bonbony a chudým almužnu. Praze postupně věnoval na 450 000 zlatých. Angažoval se 

v různých akcích i mimo Prahu.  Například roku 1860 obnova mramorového sloupu 

v Zákupech, zřízeného roku 1708 tehdejší majitelkou panství Annou Marií Františkou, 

respektive jejím sochařem Ondřejem Dubkem. V roce 1863 díky daru, mohli v Zákupech 

přestavět do novogotické podoby svůj starý barokní kostel. Císař daroval do kostela varhany a 

obrazy křížové cesty. O dva roky později založili Ferdinand V. a jeho žena v Zákupech nový 

klášter, a to boromejek. 

Po smrti Ferdinanda V. připadly podle závěti vládnoucímu císaři Františku Josefovi I., ten 

pobýval v Zákupech velice zřídka.86 V roce 1876 na zámku proběhlo státnické setkání císaře 

Františka Josefa I. s carem Alexandrem II., při němž byla projednána neutralita Rakouska-

Uherska v rusko-turecké válce. Domluvili společný postup v době protitureckého povstání 

v Bosně a Hercegovině. Dohoda, o níž nebylo vydáno žádné komuniké, obsahovala postup při 

eventuálním vítězství Turecka v srbsko-turecké válce, kdy mělo dojít k zahájení reforem v 

Bosně a Hercegovině. Pokud by válku vyhrála srbsko-černohorská koalice, mělo následovat 

rozšíření území těchto zemí a vzniknout Bulharsko. Rakousko touto dohodou mělo získat 

právo na okupaci většiny Bosny a Hercegoviny. Rusko naopak mohlo po válce ke svému 

území anektovat jižní Besarábii a Zakavkazské území. Rakousko-Uhersko zachovalo za války 

neutralitu. Rusko vyhraje a František Josef I. dosáhne toho, po čem on i mnozí jeho politikové 

toužili, dostane Bosnu a Hercegovinu.87 

Ferdinand d´Este byl mladší bratr císaře Františka Josefa I.  Po smrti bratra a korunního 

prince Rudolfa a poté co, roku 1869 zemřel Karel Ludvík, se stal František Ferdinand 

dědickou posloupností následníkem trůnu. Nevlastní matka Marie Tereza Portugalská si 

zvolila Zákupy za své letní sídlo. Dne 1. července 1900 v Zákupech v zámecké kapli sv. 

Františka Serafinského pojal Ferdinand d´Este v naprostém utajení za manželku hraběnku 

Žofii Chotkovou. Ve Vídni z toho nebyli lidé nadšení. Marie Tereza byla jediná, která vztah 

podporovala. Jejich svatba byla především záležitostí příbuzenstva. Svatební obřad byl na 

žádost ženicha v co nejkratší formě. Program svatby sestavil hofmistr hrabě Albert Nostitz. 

Okolo třetí hodiny odpoledne 30. června přijel vlakem František Ferdinand. O den později 
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v 10.30 se konala svatba.88 Byl to nerovný sňatek, byť při té příležitosti byla hraběnka 

povýšena na kněžnu z Hohenbergu.   

V roce 1918 po rozpadu monarchie císařský majetek, tedy i Zákupy, připadl státu. Zámek 

sloužil za první světové války jako záložní lazaret. Za první republiky tu sídlily kanceláře, až 

v roce 1936 bylo v části komplexu otevřeno Muzeum Českolipska. Po druhé světové válce 

trvalo až do roku 1951, než bylo sídlo opraveno a zpřístupněno veřejnosti. Velká rekonstrukce 

se pak uskutečnila v letech 1977-1985. Úpravy pokračovaly i v dalších letech.  

 

V dnešní době je pro návštěvníky zpřístupněná v sezoně hodinová prohlídka. Nejvíce 

pozornosti je kladeno na Navrátilovy malby, apartmány císařské rodiny, kulečníkový sál, 

slavnostní jídelnu s původní barokní výzdobou z 18. století, císařskou pracovnu, společenský 

salon, ložnici, dětský pokoj či oblékárnu. Zámecká kaple je nejen zastavením na návštěvnické 

trase, ale i místem, kde lze uzavřít sňatek. Zákupy jsou známé také tím, že v zámeckém 

příkopu je živý medvěd. 

Císařský a královský pár zanechal v Praze i všude tam, kde se zastavil nebo projel velmi 

dobrý dojem a lidé u nás měli Ferdinanda Dobrotivého rádi. Stal se pro ně v jistém smyslu 

oním hodným panovníkem z pohádek s dobrým srdcem, který je obklopen zlými rádci.  

Ferdinand V. Dobrotivý, poslední korunovaný český král, podporoval rozvoj vědních 

disciplín, moci nezneužíval, penězi zbytečně neplýtval, choval se vlídně, skutečně dle svého 

přívlastku dobrotivý.89    

V dnešní době, kdy se veškeré veřejné dění, kultura i člověk sám převádí na agresivní 

účelovost, prostou výkonnost, zpeněžitelnost či vulgární užitkovost, stal se pro nás Ferdinand 

Dobrotivý symbolem urozeného bláznovství a šlechetnosti. Její nositel koná něco dobrého na 

poli své profese či péče o bližního bez ohledu na hmotný či jiný prospěch 
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Seznam vyobrazení 
 

1. Francesco Hayeze, Ferdinand I. Dobrotivý, olejomalba, 1840 

2. Dynastický znak, habsbursko-lotrinská dynastie, od roku 1804 

3. Pohled na Zákupy 

4. Friedrich von Amerling, František I. Rakouský, 1832, olejomalba  

5. Gemälde von Thomas Lawrence, Clemens Wenzel von Metternich, 1820–1825, olejomalba 

6. František I, Marie Tereza Neapolská-sicilská, Ferdinand I,Holler: Ferdinand I., ilustrace 

knihy 

7. neznámý umělec, Marie Anna Savojská, 19. století, olejomalba 

8. Kupelwiesera, císař Ferdinand I., 1847, olejomalba 

9. Miklós Barabás, císaře Františka Josefa I., 1853, olej na plátně, Maďarské národní 

muzeum, Budapešť 

10. letecký pohled na Zákupy 

11. Octavio Broggio, zámecká terasovitá zahrada, konec 17. století 

12. Zákupy, zámek, první polovina 19. století, předpokoj císařovniných salonů 

13. Zákupy, zámek, první polovina 19. století, první salon císařovny 

14. Zákupy, zámek, první polovina 19. století, pokoj císaře a císařovny 

15. Zákupy, zámek, první polovina 19. století, biliárový salon 

16. Zákupy, zámek, první polovina 19. století, jídelna 

17. Zákupy, zámek, první polovina 19. století, hudební kabinet s orchestrionem 

18. Zákupy, půda zámku, začátek 18. století, rumpál obsluhující výtah 

19. Zákupy, zámek, vstup do zámecké kaple 

20. Zákupy, zámecká kaple 

21. Zákupy, zámek, oblékárna, Navrátil, Škréta 

22. Bedřich Egerman, portrét 1858 

23. Červená lazura 

24. Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželky Žofie Chotkové, 1913, fotografie 

 


