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1) Úvod 

Doba vlády císaře Karla IV. byla českou společností 19. století vnímána 

jako zlatý věk dějin země. Společně s postavou panovníka se stávaly předmětem 

zájmu také stavby související s jeho zakladatelskou činností. Kromě katedrály 

sv. Víta patřil k nej významnějším právě Karlštejn. Dodnes není zcela jasné za 

jakým účelem nechal Karel IV. v blízkosti Prahy tento královský hrad vlastně 

postavit. 1 Uschování svatých ostatků, říšských korunovačních insignií i důležitých 

listin však svědčí o tom, že pevnost měla pro císaře naprosto unikátní význam. 

Velmi často sem panovník přijížděl před důležitými státnickými rozhodnutími, 

ovšem později jeho návštěv ubylo. Prostory hradu měl zřejmě až příliš propojené se 

svou třetí ženou Annou Svídnickou, a po její smrti zanevřel. Mnohem častěji 

pobýval na hradě Tangermünde, který Karlštejn svojí vnitřní výzdobou v mnohém 

připomíná. Hrad se měl stát rezidencí jeho nej staršího syna a nástupce Václava IV., 

ovšem ten si místo příliš neoblíbil. 

V době husitských válek se Karlštejn stal nedobytnou pevností katolické 

strany.2 Roku 1446 sem byly přemístěny svatováclavské klenoty, čímž byl hradu 

propůjčen nový význam. Po velkém požáru Pražského hradu roku 1541 bylo 

rozhodnuto umístit sem kopie zemských desek. Změna nastala na počátku 

17. století, kdy Karlštejn svůj dřívější smysl ztratil, neboť se stal věnným statkem 

českých královen. Brzy však byl zastaven do soukromých rukou, později vykoupen 

zpět a roku 1775 darován Ústavu šlechtičen. 

Uměleckou hodnotu stavby a její vnitřní výzdoby začaly na počátku 19. 

století obdivovat němečtí vzdělanci. Romantika středověku sem v této době 

přivedla například Heinricha Heineho či Friedricha Schlegela.3 

O opravy zchátralého hradu usilovaly v první polovině 19. století vysocí 

zemští úředníci, kteří se snažili získat finance od rakouských panovníků. 

Nej rozsáhlejší rekonstrukce Karlštejna však proběhla až téměř na samém sklonku 

19. století. Její provedení se stalo těsně po skočení stavebních prací terčem ostré 

kritiky, neboť mezitím došlo ke změně přístupu к obnově historických památek. 

1 František Kavka, Účel a poslání hradu Karlštejna ve svědectví písemných pramenů doby Karlovy, 

in: Jiří Fajt (ed.), Magister Theodoricus. Dvorní císař Karla IV. Umělecká výzdoba posvátných 

prostor hradu Karlštejna, Praha 1997, s. 15-28. 
2 Vlasta Dvořáková, Dobroslava Menclová, Karlštejn, Praha 1965, s. 188-228. 
3 Drahoslav Makovička, Hrad českých básníků, in: ČSPSČ 1, 1959, s. 31. 
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Puristická restaurace hradu byla již několikrát podrobně zkoumána.4 

Předmětem zájmu této práce je odraz příprav zmíněné rekonstrukci v českém tisku. 

Kromě českých periodik byly studovány také edice pramenů к stavebnímu 

vývoji hradu, paměti významných osob a ojediněle také básně nebo kázání, které se 

karlštejnského tématu dotýkaly. Zvláštním pramenem, který byl také využit, jsou 

karlštejnské pamětní knihy, kam návštěvníci hradu nezaznamenávali pouze své 

podpisy, ale také různé vzkazy, básničky i kresby. Nejčastěji citovaným zdrojem je 

český deník Národní listy, jež počátkem 60. let zveřejňoval na svých stránkách 

názory české politické reprezentace. Pro období pozdějšího štěpení České národní 

strany byly pro srovnání prostudovány také jiné tehdejší české noviny. Pozornost 

byla věnována také prvním český psaným odborným časopisům. 

Časově je téma vymezeno obdobím let 1808-1887, na jejichž konci byla 

restaurace hradu zahájena. Pokusíme se zde osvětlit, jak byl hrad vnímán zemskými 

vlastenci v první polovině 19. století, na pozadí jakých událostí se odehrály důležité 

opravy hradu provedené vletech 1815-1816 a 1837-1841, a jaký význam měl 

Karlštejn v pohnutém roce 1848. Od šedesátých let, kdy se také začaly poprvé 

objevovat požadavky obnovy hradu v jeho původní gotické podobě, se intenzivně 

formoval také český politický program, který pro svoji argumentaci hledal oporu 

také v dějinách českého království. 

4 Srov. např. Dobroslava Menclová, Restaurace hradu Karlštejna, in: ZPP 7, 1947, s. 73-121. 
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2) Karlštejn německých romantiků, rakouských panovníků a českých 

zemských vlastenců (1808-1848) 

Roku 1808 zamířil Friedrich Schlegel (1779-1829), německý estetik, 

literární historik a v té době také dvorní tajemník arcivévody Karla Ludvíka, 

vrchního velitele rakouských armád na Karlštejn. Podnětem jeho cesty byly čtyři 

karlštejnské obrazy, které ho upoutaly v expozici vídeňského Belvederu, kam byla 

díla z příkazu císaře Josefa II. převezena roku 1780.5 Vůdčí představitel německého 

romantismu napsal roku 1812 o Karlštejně článek do měsíčníku Deutsche Museum, 

který sám v hlavním městě rakouské monarchie vydával, a pověst o hradě 

s pozoruhodnými obrazy světců se mohla šířit dále.6 Pozornost si zasluhuje zejména 

závěr jeho příspěvku: „Přátelé umění a vlastenci v Čechách by se měli sjednotit 

a Karlštejn, který je toho zajisté se svými poklady hoden, učinit věcí umělecké 

a národní činnosti. "7 Vůdčí postava romantického hnutí obdivující antiku 

i německé středověké umění se tím obracela na vlastence - zemské patrioty velmi 

podobným způsobem, jakým tehdy němečtí vzdělanci hájili zvelebení jiné výstavné 

památky středověkého umění, gotické katedrály v Kolíně nad Rýnem. 

Kolínský dóm vznikal na místě bývalé románské stavby od poloviny 

13. století, nicméně katedrála zůstávala dlouhý čas, podobně jako například pražský 

chrám sv. Víta a v podstatě většina velkých středověkých chrámů, pouhým torzem 

původních záměrů. Intervenční války proti revoluční Francii přinesly městu velké 

nepříjemnosti. Od roku 1794 bylo okupováno francouzskou armádou a o dva roky 

později si francouzští vojáci udělali z rozestavěné středověké stavby skladiště 

zbraní.8 Chrám byl sice roku 1801 nově vysvěcen jako farní kostel, ovšem město 

stále zůstávalo pod vlivem Francie. Právě v době největší krize se v německých 

5 Karel Chytil, Obrazy karlštejnské v Belvederu vídeňském, PA 11, 1878, s. 266-270; Vratislav 

Nejedlý, К restaurování deskových obrazů mistra Theodorika v kapli sv. Kříže na Karlštejně před 

stopadesáti lety, ZPP 8, 1992, s. 23-27. 
6 Pojednání o Karlštejnu se dříve objevilo také v publikaci věnované památkách ležícím na území 

Čech. Jejím autorem byl německý profesor na pražské univerzitě A. G. Meissnera, srov. August G. 

Meissner, Historisch-malerische Darstellungen aus Böhmen, Prag 1789, s. 1-55. 
7 Cit. dle: Hugo Rokyta, Die Böhmische Länder Handbuch der Denkmäler und Gedenkstatt 

europäischer Kulturbeziehung, Prag 1997, s. 118. 
8 Arnold Wolf, Die Baugeschichte der Vollendung des Kölner Doms, in: Fillitz Hermann, Der 

Traum vom Glück. Wien 1996, s. 113-114. 
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oblastech zrodilo romantické hnutí objevující podmanivost středověku a krásu 

gotické architektury a společně se vznícenou křesťanskou vírou dopomohlo ke 

znovuocenění katedrál.9 Poučený zájem o kolínský dóm byl spojen nejen 

s estetickými dojmy, ale také s politickou ideou odmítající francouzský vliv 

v německých oblastech sjednocených v Rýnském spolku, který vznikl z vůle 

Napoleona. Jeho založení v Paříži roku 1806 znamenalo zánik Svaté říše římské. 

Sláva středověkého impéria, v němž jednotlivé země propojovalo křesťanství, se 

stala důležitým dějinným odkazem i po rozpuštění Rýnského spolku a rozpadu 

německých oblastí v jednotlivé státy. Právě kolínská katedrála byla jedním z 

historických symbolů nových snah o jejich sjednocení a zároveň byla považována 

za dokonalý projev německého národního umění. 

Chátrající stavbě se dostalo od roku 1808 důkladného zmapování a začaly se 

šířit rytiny přibližující současný stav katedrály i představy o jejím dokončení. 

Největší zásluhy na projektu měl bezesporu německý historik Sulpice Boisserée, 

jenž se do celé akce snažil zapojit také významné postavy duchovního života 

a vlivné osoby. Důležitým impulsem, který pomohl navázat na původní středověký 

koncept chrámu, bylo nalezení původních plánů stavby, jejichž tzv. severní 

polovinu objevil roku 1814 německý architekt Georg Moller v Darmstadtu a druhou 

získal Boisserée o dva roky později v Paříži. Opravné práce byly zahájeny až roku 

1823 s podporou pruského korunního prince.10 

Sulplice Boissereé pobýval na Karlštejně 27. 6. 1812 a očividně ho 

středověká stavba velmi zaujala. Vlastní dojmy z prohlídky hradních interiérů totiž 

připomenul ještě mnohem později ve své autobiografii. „Když v tomto starém, 

v celku zachovalém hradě, člověk navštíví kapli sv. Kříže ve velké věži, kde byly 

kdysi opatrovány říšské insignie, pomyslí si, že byl přenesen na zázračné místo 

a všechny jeho rozmanité a zlaté představy dětského věku se kolem něj rozprostřou. 

Přijdou čtyři hudebníci a budou v síni troubit veselou hudbu. "" 

9 Jindřich Vybíral, Katedrála jako národní svatyně,1 in. týž, Česká architektura na prahu moderní 

doby, Praha 2002, s. 61. 
10 Arnold Wolf, Die Baugeschichte der Vollendung des Kölner Doms, in: Hermann Fillitz, 

Der Traum vom Glück, Wien 1996, s. 114-117. 
11 Cit. dle: Hugo Rokyta, Die Böhmische Länder Handbuch der Denkmäler und Gedenkstatt 

europäischer Kulturbeziehung, Prag 1997, s. 118. Menclová uvádí, že hrad navštívil roku 1811, 

Vlasta Dvořáková; Dobroslava Menclová, Karlštejn, Praha 1965, s. 226. 
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Do souvislosti se středověkými hrdinskými vyprávěními uvedl Suplice 
19 

Boisserée Karlštejn ve svém příspěvku к problematice legend o svatém Grálu. 

Odvolávaje se na Schlegelův článek v Deustche Museum a topografickou práci 

Johanna Maxima Schottkyho, srovnával Boisserée výzdobu nej významnější hradní 

kaple s líčením grálového chrámu ve zpracování v tzv. Mladším Titurelovi, 

a předpokládá, že pohádková nádhera bájné svatyně byla do jisté míry napodobena 
( n , 

právě na Karlštejně. Námět, jehož kořeny lze hledat v anglických artušovských 

příbězích, nalézáme v německé středověké literatuře poprvé v Parzivalovi 

Wolframa von Eschenbach (1170-1220?).14 Posvátný pohár se zde mění v zázračný 

smaragd chovaný původně anděly v povětří a později svěřený králům z rodu Anjou, 

kteří jej ukrývali na osamělém hradě Munsalvache (zřejmě Mont Salvaticus, 

Zalesněná Hora). Hlavní hrdina se po dlouhém očistném putování stává jedním 

z rytířů vyvolených samotným grálem к ochraně místa jeho uložení. Autorem 

pozdější verze příběhu nazvané Mladší Titurel, jež je také Boissereém rozebírána, je 

jakýsi Albrecht, který byl v době napsání článku mylně ztotožňován s Albrechtem 

von Scharfenberg, žijícím ve 14. století.15 Ve zmíněném díle je grálová síň 

mimořádně barvitě líčena ve více než stu slokách jako kaple zářící drahokamy, 

zlatými ozdobami a perlami a posvátný předmět získává tentokrát podobu misky 

(diu schůzzel). Boissereé se pokouší v duchu romantického vnímání mýtů, které 

bylo jeho době vlastní, najít skutečné místo, kde hrad ležel. Všímá si etymologické 

souvislosti mezi pojmenováním Salva Terre (Země spásy), kterým autor Mladšího 

Titurela nazval oblast, do níž byl grálový hrad Munsalvache [zde psán Munt 

Salvasch] umístěn, s baskickým poutním místem Mont Salvatus, a hledá pevnost 

kdesi na jižních svazích Pyrenejí. Albrecht von Scharfenberg se podle Boissereéova 

mínění při popisu grálové svatyně nechal inspirovat některými německými 

gotickými stavbami z 2. poloviny 13. století.16 

12 Dobroslava Menclová, Karlštejn a jeho ideový obsah, Umění 1957, roč. 5, s. 280. 
13 Srov. Milena Bartlová, Karlštejn jako posvátné mjsto a hrad sv. Grálu: kritické poznámky, in: 

Dvorské kaple vrcholného a pozdního středověku a jejich umělecká výzdoba, Praha 2003, s. 331-

335. 
14 Wolfram von Eschenbach, Parzival, Praha 2000. 
15 Albrecht von Scharfenberg, Jüngerer Titurel, Werner Wolf (ed.), Berlin 1955; srov. Jindřich 

Pokorný, Doslov, in. Wolfram von Eschenbach, Parzival, Parzival, Praha 2000, s. 433-437. 

Dobroslava Menclová. Karlštejn a jeho ideový obsah. Umění 1957, roč. 5, s. 280. 
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Sulpice Boisserée byl první, o němž víme, že uvedl karlštejnskou kapli 

sv. Kříže do spojitosti s chrámem v posvátné pevnosti. Působivá drahokamová 

výzdoba nej větší hradní svatyně doplněná pozlacenými klenbami však tuto asociaci 

probudila v 19. století ještě mnohokrát. Úryvek z Parzivala Wolfřama von 

Eschenbach zapsal německy v karlštejnské návštěvní knize 3. srpna 1855 student 

Emilianus Komárek a roku 1886 grálové téma z politických důvodů zmínili na 

zemském sněmu při své argumentaci odmítající náklady na rozsáhlou rekonstrukci 
• 17 

hradu někteří němečtí poslanci. Podobnost s rytířskou legendou tradičně 
v* 18 • • • 

zmiňovali němečtí autoři, ale v ojedinělých případech ji nalezneme také u českých 

tvůrců.19 

O obnovu karlštejnského symbolu jakožto pevnosti říšských klenotů se 

ovšem zasloužil již císař František I., jenž zde pobýval 23. června roku 1812.20 

Společně s ním tu byla také jeho dcera Marie Luisa, jejíž v té době dva roky trvající 

manželství s Napoleonem bylo jedním z prvních podniků Metternichovy zahraniční 

politiky. Františkova cesta do Čech následovala po setkání v Drážďanech, kam jeho 

zeť svolal hlavy států, s jejichž podporou se chystal к dlouho plánované válečné 

výpravě do Ruska. Můžeme se jen domnívat, co se mu při jednodenní návštěvě 

Svatého Jana pod Skalou a Karlštejna honilo hlavou. Po zkáze Svaté říše římské a 

porážce u Wagramu se snažil v komplikované mezinárodní situaci i neutěšených 

válečných poměrech vnitřní politiky vybudovat novou integritu Rakouského 

císařství, státu, který na troskách staré říše vznikl. Jako umělecký prostředek 

vyjadřující sebevědomí nové říše lze vnímat instalaci v pseudogotickém hradě 

Franzensburg, jenž byl mezi léty 1798-1801 vybudován na ostrově v parkovém 

17 Státní hrad Karlštejn, Kniha zaznamenání navštěvovatel Karšteinu od roku 1846, 1846-1865, 

nečíslováno, jednání zemského sněmu, viz příslušná kapitola této práce 
18 August W. Ambros, Die Burg Karlstein und ihre Restaurierung, in Mitteilungen К. K. Central 

Comission 10, Wien 1865, s. 43, Bernhard Gruber, Der Kaiser Ludwig der Bayer, Karl der Vierte 

und die Gralsage, Mitteilungen des Vereins für Geschjchte der Deutschen in Böhmen, 1871, s. 183. 
19 Ferdinand B. Mikovec, Malerish - historiche Schizzen aus Böhmen, Wien -Olmütz 1863, s. 168-

170. 
20 Státní hrad Karlštejn, Pamětní kniha 1810-1870 (založená pro zaznamenání podpisů významných 

návštěvníků), č. 1., s. 6 - 7, srov. Milan Švankmajer, Čechy na sklonku Napoleonských válek 1810-

1815, Praha 2004, s. 27, Jiří Rak, Dobrý císař František, jeho kancléř a jejich Češi, in: Biedermeier v 

českých zemích. Praha 2004, s. 19-24. 

11 



komplexu císařského sídla v Laxenburgu.21 Stavba hýřící mnoha gotizujícími 

architektonickými prvky ukrývá exponáty, které sem nechal František později 

přivézt ze všech koutů monarchie. Nalezneme zde cenná umělecká díla, starobylý 

nábytek i jiné starožitnosti či různé kuriozity. Několik předmětů tvořících tuto 

císařskou sbírku pocházelo také z Karlštejna a František I. si je odtud vypůjčil 

pravděpodobně ještě před zmiňovanou návštěvou. Bývají uváděny vzácné kachle ze 

středověkých kamen, dřevěné táflování patřící původně do druhého patra císařského 

paláce, ale také předměty, jež mohly mít pro Františka význam relikvií panovníků: 

domnělá postel Karla IV., která je ve skutečnosti umně vyřezávanou a 

polychromovanou prací z konce 15. nebo počátku 16. století, a Karlova podobizna 

vymalovaná na plátně. Ta byla zřejmě také mladšího data.22 

Po své návštěvě Karlštejna v létě 1812 adresoval císař českému guberniu 

nařízení týkající se nutnosti oprav hradu i jeho ochrany. „Poněvadž Karlštejn je 

pozoruhodná, starožitná památka a zasluhuje si být udržována (...) je třeba tam 

poslat někoho, kdo by hrad prohlédl a udělal návrh na jeho opravy a zajištění před 

rozpadnutím a zřícením. O čemž mně podáte výsledek s předlohou, obsahující 

rozpočty. A to co nejdříve, aby to co je, se nezkazilo anebo nebylo poškozeno, aby 

nebylo nic odstraněno nebo zcizeno, nýbrž vše, pokud bude možné, udrženo 
23 

v nynějším stavu." 

Prezident českého gubernia František Antonín Libštejnský z Kolovrat nechal 

na počátku následujícího roku provést prozkoumání nej nutnějších závad, ovšem 

plánované práce byly zrealizovány až mezi léty 1815-1816. Jako finanční zdroj 

posloužily výnosy ze zemských daní.24 Silueta hradu touto stavební činností ztratila 

21 Mario Schwarz, Architektur im 19. Jahrhudert, in: Hermann Fillitz, Der Traum vom Glück. Wien 

1996, s. 118. 
22 Vlasta Dvořáková, Dobroslava Menclová, Karlštejn, Praha 1965, s. 227, srov. dopis prezidenta 

Společnosti vlasteneckých přátel umění Alberta Nostice českému guberniu 1. 9. 1841, který 

informuje o prohlídce kaple sv. Kříže a dalších prostor hradu se tomto zvláštním mobiliáři 

odvezeném do Laxenburgu rovněž zmiňuje, srov,. PUSČ, Milada Vilímková (ed.), Karlštejn. 

Stavebně historický průzkum. I. etapa. Texty archivních dokladů ke stavebnímu vývoji hradu, 

nepublikovaný rukopis, 1974, s. 123. 
23 PÚSČ, Františka I. -hraběti Kolovratovi z 27. 6. 1812, Milada Vilímková (ed.), Karlštejn. 

Stavebně historický průzkum. 1. etapa. Texty archivních dokladů ke stavebnímu vývoji hradu, 

nepublikovaný rukopis, 1974. s. 111. 
24 Vlasta Dvořáková; Dobroslava Menclová, Karlštejn. Praha 1965, s. 227. 
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renesanční volutové štíty na velké věži i zvoničku, obojí bylo strženo společně 

s celou prohnilou střechou pocházející z téže doby. Namísto ní zde byla umístěna 

nižší sedlová střecha a nové štíty ve tvaru jednoduchých trojúhelníků. Snesen byl 

také celý vysoký krov císařského paláce, s nímž zmizel také poslední zachovaný 

renesanční štít na jeho západní straně a nově umístěná nižší střecha byla ozdobena 

empírovým vikýřem, do něhož byly vloženy hodiny z doby Rudolfa II. Sanace 

hradu zaměřená zejména na výměnu střešních krytin zasáhly také kostel Panny 

Marie. Brzy se ale ukázalo, že nová tašková krytina svou tíhou ohrožuje strop kaple, 

což bylo vyřešeno přemístěním objemných zvonů z kostelní věže do zvoničky 

postavené na předhradí u velké věže. Uvnitř samotné kaple byly při bílení 

zmíněného stropu postříkány a poškozeny středověké fresky. 

1) Grafický list z první poloviny 19. století zachycující podobu hradu po opravě provedené 

v letech 1815-1816 

Společně s některými dalšími představiteli české zemské aristokracie se 

hrabě Libštejnský z Kolovrat zasloužil rovněž o založení Vlasteneckého muzea 

v Praze, které bylo vybudováno především jako vědecká instituce osvícenského 
v 

charakteru, jejíž sbírky měly být bohatým zdrojem studijních materiálů pro 

rozvíjející se české vědecké bádání.25 Z prvotní koncepce muzea vyplývá rovněž 

podoba jeho historické kolekce, jíž měly tvořit zejména důležité listiny a jiné 

25 Jiří Rak, Koncepce historické práce Vlasteneckého muzea v Čechách, in: ČNM-řada historická 2, 

Praha 1984, s. 98-99. 
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písemné prameny, mince, pečeti, erby, mapy, plány, reprodukce náhrobků či nápisů. 

S ohledem na povahu tehdejšího historického studia nebylo prioritou, aby 

shromažďovaná sbírka obsahovala originální exempláře. К opatřování materiálu 

byli v té době získáni dobrovolní sběratelé, mezi něž patřili většinou venkovští 

duchovní, hospodářští úředníci či zástupci inteligence, kteří byli později zařazeni 

také mezi přispívající členy Společnosti vlasteneckého muzea.26 Jedním z nich byl 

rovněž tehdejší ředitel správy karlštejnského panství František Auge, jenž muzejní 

výbor dopisem z 26. 8. 1823 upozorňoval na jedinečné umělecké poklady ukrývané 

na hradě a konstatoval, že v minulých obdobích docházelo к jej ich poškozování a 

pokud nebudou zachyceny ve věrných kopiích, hrozí v blízké budoucnosti jejich 
27 ' r v 

úplné znehodnocení. Úředník karlštejnského panství a rovněž také výborný znalec 

dějin hradu i jeho umělecké hodnoty navrhoval zadat některému z umělců pražské 

Akademie zakreslení pohledů na Karlštejn, hradních interiérů i nástěnných maleb a 

poté celý soubor doplnit odbornými poznámkami. Knižním vydáním díla by se 

podle jeho slov vrátily finance, které byly do projektu vloženy. V další pasáži 

dopisu přímo vyjadřoval své rozhořčení nad tím, že se o zachycení karlštejnských 

unikátů zatím pokoušeli pouze zahraniční znalci. „Posud jen někteří cizinci počali 

leccos kopírovati, čemuž nedalo se snadno zabrániti; k tomu však vždy žárlivě jsem 

přihlížel a tím spíše si vymínil své vřelé přání tlumočit i,"28 

Muzejní sbírky by mohly podle Augeho mínění obohatit také některé listiny 

a vzácné knihy nacházející se na hradě. Konkrétně uvádí rukopis z roku 1338 a 

tištěný misál zpočátku 16. století, které prý, za účelem jejich záchrany pro 

muzeum, raději uschoval u sebe. 

Výbor 24. prosince 1823 rozhodl o pořízení reprodukcí „karlštejnských 

starožitností", na kterém mělo muzeum spolupracovat se Společností vlasteneckých 

přátel umění v Cechách. Hrabě Kašpar Šternberk ji o tomto záměru informoval 

dopisem, к němuž přiložil také Augeho psaní. К dohodě obou kulturních ústavů 

26 Jiří Rak, Koncepce historické práce Vlasteneckého,muzea v Čechách, in: ČNM-řada historická 2, 

Praha 1984, s. 98-104. 
27 Josef Hanuš, Národní muzeum a naše obrození. К stoletému jubileu založení muzea, Praha 1923, 

s. 145, 198-199. 
28 Josef Hanuš, Národní muzeum a naše obrození. К stoletému jubileu založení muzea, Praha 1923, 

s. 198; František Auge byl spoluautorem spisu o Karlštejně, srov. Franz Auge, Ferdinand 

Jitschinsky, Beschreibung der kaiserlichen könichlichen Burg Karlstein in Böhmen, Prag 1841. 
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však nedošlo a o aktivitách Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách 

v zájmu zachování vnitřní výzdoby hradu se dozvídáme až v souvislosti s opravou 

hradu na konci třicátých a počátku čtyřicátých let. 

Nové podněty vnesl do historické i muzejní práce František Palacký, kterého 

do společnosti českých šlechticů i učenců občanského původu podílejících se na 

fungování českého muzea uvedl Josef Dobrovský. Byl to právě Palacký, kdo přiměl 

vedení muzea к vytvoření vlastního tiskového orgánu, jež začal od roku 1827 pod 

jeho vedením vycházet ve dvou jazykově i obsahově odlišných verzích. Zatímco 

německý měsíčník Monatsschrift des böhmen Museums, o jehož kvalitách se 

pochvalně vyjádřil i Johann Wolfgang Goethe, byl zaměřen spíše na vědečtější 

studie opatřené poznámkovým aparátem, český Časopis společnosti vlasteneckého 

museum v Čechách (od roku 1830 Časopis českého museum) měl svým 

populárnějším pojetím přispívat к rozvoji česky psané literatury, kultivaci českého 

jazyka a národní kultury vůbec. Německý měsíčník se bohužel neshledal se zájmem 

čtenářů a již roku 1831 muselo být jeho vydávání zastaveno. Hradu Karlštejnu byly 

v obou časopisech do roku 1848 věnovány pouze dva příspěvky. Prvním německý 

spisovatel a topograf Julius Maxmilián Schottky naléhavě vybízel Vlastenecké 

muzeum v podobném duchu jako dříve František Auge к záchraně karlštejnských 

uměleckých památek a v druhém se Josef Krasoslav Chmelenský zabýval 
29 

karlštejnským manským právem. 

Zcela nově si Palacký představoval poslání muzea, které mělo svými 

sbírkami přispívat nejen к rozvoji vědeckého poznání, ale pomocí jejich 

zpřístupňování, také к všeobecnému pozvednutí vzdělanosti českého národa.30 

Dosavadní způsob shromažďování sbírek za pomoci dobrovolných přispěvatelů 

nebyl efektivní, a tak Palacký navrhoval vyslat ke zdrojům skutečné odborníky či 

umělce, kteří by zhotovili kopie důležitých listin či objektů. Po svém zvolení 

jednatelem správního výboru muzea se mu také podařilo řadu plánů uskutečnit. 

Muzeum bylo ze Šternberského paláce na Hradčanech přestěhováno do nově 

zakoupeného Nosticova paláce v centru města a historické sbírky archiválií se roku 

1846 rozrostly natolik, že pro ně muselo být vytvořeno speciální oddělení. 
29 Julius M. Schottky, in: Monatsschrift des böhmen Museums II. roč., č. 2, s. 99 п.; Josef К. 

Chmelenský, Karlštejnské manské právo, ČČM 3, 1835, s. 255-268. 
30 Jiří Rak, Koncepce historické práce Vlasteneckého muzea v Čechách, in: ČNM-řada historická 2, 

Praha 1984, s. 106-109. 
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Oceněním významu hmotných historických pramenů bylo ustavení 

Archeologického sboru Českého muzea, jež měl od roku 1843 na starost spravování 

prehistorických a středověkých sbírek.31 

Skupinka mladých pražských filozofů se na Karlštejn vydala v červnu roku 

1832 se zcela odlišnými úmysly. Jejich výpravu vedl tehdy dvaadvacetiletý Karel 

Hynek Mácha - básník a obdivovatel zřícenin starých hradů. Osamělé ruiny, které 

líčil ve svých verších či zachycoval v kresbách, pro něj nebyly pouze tajemnými 

svědky minulých časů, ale také symboly neblahé současnosti českého národa.33 

Přítomnost tohoto motivu při návštěvách popisovaných míst dokládají ve svých 

vzpomínkách i Máchovi společníci. Václav Mach popisuje silný zážitek z velké 

věže hradu Karlštejna, kde všichni „bolestně v kapli otce vlasti Karla IV. zazpívali 

starou píseň, Hospodine pomiluj ny, spatřivše, jak hanebně byla oloupena",34 Při 

prozkoumání malého prostoru, kam bývala kdysi ukrývána česká koruna, však 

pocítili největší znechucení, neboť tu před nimi někdo zanechal „neřád lidský",35 

31 Karel Sklenář, Archeologický sbor Národního muzea, in: Miroslav Burian, Jiří Špét, 150 let 

Národního muzea v Praze 1818-1968. Sborník příspěvků к jeho dějinám a významu. Praha 1968, 

s. 103-108. 
32 Bohumír Mráz, Karel Hynek Mácha: hrady spatřené, Praha 1988, s. 25, 193, srov. Drahoslav 

Makovička, Hrad českých básníků, in ČSPSČ 1., Prahç 1959, s. 53-54. 
33 Zdeněk Hrbata, Romantismus a Čechy, Praha 1999, s. 35-36, srov. báseň: „...Karlův tejně, pevný 

hrade, /památníku reka zpustlý, /slávy stíne, slávy hrobko, /zašlá hvězdo, zhaslé slunce; / ó 

jak stojíš pustý, pustý! - /Karlův tejne! - Karlův tejne! - " , in: Karel Hynek Mácha, Spisy I., Praha 

1862, s. 135. 
34 Úryvek podle: Bohumír Mráz, Karel Hynek Mácha: hrady spatřené, Praha 1988, 193. 
35 Úryvek podle: Bohumír Mráz, Karel Hynek Mácha: hrady spatřené, Praha 1988, 193. 
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2) Karel Hynek Mácha, Karlštejn z jihozápadu, kolorovaná perokresba z roku 1831 

Nové výraznější stavební práce byly na Karlštejně zahájeny také z příkazu 

panovníka, jako tomu bylo při rekonstrukci vletech 1815-1816. Tentokrát bylo 

rozhodnutí Ferdinanda V. výsledkem úsilí nej vyššího purkrabí Českého království 

hraběte Karla Chotka, který využil císařovy korunovace českým králem v Praze dne 

7. 9. 1836 a předložil mu zde žádost o mimořádný příspěvek na opravu Karlštejna.36 

Císař Ferdinand V. byl posledním panovníkem v dějinách Českého království, 

kterému byla v katedrále sv. Víta při slavnostním ceremoniálu vložena na hlavu 

svatováclavská koruna. Na základě návrhu nejvyššího purkrabí byla z rozhodnutí 

jeho veličenstva „na opravu hradu Karlštejna povolena částka 6937 zl. a 17 kr. 

konv. měny, která se má vydělovat z komorních vydání, " tedy z prostředků 

všeobecné dvorské komory, ústředního finančního úřadu státu.37 Stavba byla 

oficiálně zařazena mezi ostatní veřejné budovy opravované ze státních prostředků a 

bylo dále nařízeno, že „se má stavební stav hradu průběžně sledovat podle předpisů 

36 Milada Sekyrková, 7. 9. 1836. Poslední pražská korunovace, Praha 2004. s. 133-134; Jan Muk, 

Poslední korunovace českého krále roku 1836, Praha 1936, s. 77, 
37 Památkového ústav středních Čech, Milada Vilímková (ed.), Karlštejn. Stavebně historický 

průzkum. I. etapa. Texty archivních dokladů ke stavebnímu vývoji hradu, nepublikovaný rukopis, 

1974. s. 113. 
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platných pro veřejné budovy, tak aby se včas předešlo větším škodám a nákladným 
-30 

opravám. " 

Hrabě Karel Chotek se mimo opravy Karlštejna zasloužil rovněž o 

rekonstrukci jiných stavebních památek: Týnského chrámu, Letohrádku královny 

Anny a rekonstrukce Koňské brány v Praze.39 Úpravy Karlštejna probíhaly ve dvou 

fázích: 1837-1838 a 1839-1841. Oproti předchozí opravě se jednalo o šetrnější 

zásah a v průběhu prací bylo objeveno několik skutečností, které přispěly к poznání 

dějin stavby.40 Plány rekonstrukcí nebyly ovlivněny pouze snahou o nej nutnější 

zajištění hradu, ale také estetickým hlediskem. Strohé trojúhelníkové štíty velké 

věže vytvořené předchozí přestavbou ozdobilo nové cimbuří, jež známe ještě z 

plánů a fotografií z období těsně před rekonstrukcí hradu v 80. - 90. letech 19. 

století. Byla zvýšena střecha nad kaplí sv. Mikuláše a obnoveno schodiště spojující 

2. a 3. patro císařského paláce, přičemž došlo к zabílení zbytků nástěnných maleb 

v oratoři u ložnice Karla IV. Při opravě severního průčelí paláce byly objeveny 

otvory po dřevěných nosnících a vzpěrách, prozrazující, že se zde kdysi nacházela 

pavlač. V budově vedle 2. hradní brány byl rozpoznán zazděný vjezd a branka pro 

pěší svědčící o tom, že tudy kdysi vedl hlavní vstup do hradního areálu. 

Nebezpečné svislé trhliny ve zdi velké věže, zapříčiněné jejím nepevným 

vápencovým podložím, vyvolaly velké obavy o fresky ve schodišti velké věže. 

Z toho důvodu bylo také roku 1838 mladým malířům Vilému Kandlerovi a 

Antonínu Lhotovi uloženo, aby vytvořili jejich akvarelové kopie. Soubor 128 

deskových obrazů z kaple sv. Kříže, v němž chyběly kusy zapůjčené do Vídně, byl 

v průběhu roku 1841 zrestaurován malířem Václavem Markovským. Jeho práci 

předcházela živá diskuse odborníků o možných způsobech obnovy maleb. К 

38 PÚSČ, Milada Vilímková (ed.), Karlštejn. Stavebně historický průzkum. I. etapa. Texty archivních 

dokladů ke stavebnímu vývoji hradu, nepublikovaný rukopis, 1974. s. 120. 
39 Karel Řezníček, Karel hrabě Chotek, poslední nevyšší purkrabí království Českého, ČČM 1, 

1912, s. 116-173, Zlaté zápisy. Památka vděčnosti na obnovení a okrášlení Karlova Týna, na 

dostavení berounského mostu, na dostavení předměstí Karlina, na dostavení řetězového mostu 

pražského, silnice vyšehradské, Chotkových sadů a přemnohých jiných ozdob a ústavů veřejných, 

v milé naší vlasti vzniklých, učiněna dne 4. listopadu 1841 od с. k. měšťanských ozbrojených sborů 

pražských. Praha 1841. 
40 Vlasta Dvořáková, Dobroslava Menclová, Karlštejn, Praha, 1965, s. 227-228. 
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Markovského přístupu se nakonec přistoupilo na návrh Společnosti vlasteneckých 

přátel umění v Praze.41 

3) Bedřich Havránek, Pohled na Karlštejn od severozápadu, lept z z roku 1849 ukazuje 

podobu hradu po rekonstrukci, která proběhla v letech 1837-1841 

V průběhu čtyřicátých let byly renovovány také další dva sakrální prostory 

hradu, palácová kaple sv. Mikuláše, v níž se konaly pravidelné nedělní bohoslužby 

pro obyvatele žijící v okolí hradu, a kapitulní kaple Panny Marie, kde byly mše 

slouženy pouze třikrát ročně. Krajský stavební inženýr Stodim původně navrhl 

českému guberniu přeložení bohoslužeb z kostela Panny Marie, „který je těsný a 

nepohodlně situovaný," do vhodnější palácové kaple, kterou je možno rozšířit.42 

Realizaci plánu schváleného dokonce i karlštejnským děkanem Juliem Körnerem, 

ovšem nakonec nepovolila arcibiskupská konzistoř s odvoláním, že Je to proti 

přání zakladatele" a určila, že „podle zakládací listiny karlštejnské kapituly se mají 

bohoslužby v kapli P. Marie konat pravidelně, v kapli sv. Mikuláše však jen 

příležitostně. Bude-li v kapli opraven strop a hlídány fresky, pak mohou bohoslužby 

41 Vratislav Nejedlý, К restaurování deskových obrazů mistra Theodorika v kapli sv. Kříže na 

Karlštejně před stopadesáti lety, ZPP 8, 1992, s. 24; Vlasta Dvořáková, Dobroslava Menclová, 

Karlštejn. Praha 1965, s. 228. 
42 PÚSČ, Krajský inženýr Stadim-Českému guberniu, 30. 8. 1942, in: Milada Vilímková (ed.), 

Stavebně historický průzkum. I. etapa. Texty archivních dokladů ke stavebnímu vývoji hradu, 

nepublikovaný rukopis, 1974, s. 127. 
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pokračovat"43 Kaple sv. Mikuláše byla poté skutečně rozšířena a nejnutnější 

opravy se dostalo také kapitulnímu kostelu.44 

4) Ludvík Kohl, Pohled z purkrabského dvora к vnitřnímu hradu. Kolorovaná kresba z let 

1802-1805. 

Ranní mši v hradní kapli svatého Mikuláše si při psaní své autobiografie 

vybavil za pomoci vlastních deníkových zápisů rovněž Václav Vladivoj Tomek, 

který svůj druhý výlet na Karlštejn uskutečnil 22.-23. 5. 1836. 45 Uvádí zde rovněž, 

že při své loňské návštěvě se v prostoru svatyně pro její špatný stav žádné 

bohoslužby konat nemohly, ovšem dodává, že tehdy si hrad prohlédli společně 

s přáteli pouze velmi zběžně. Ze své druhé podrobnější prohlídky Karlštejna dále 

uvádí výstup do velké věže, hradní studni i další exponáty, které ho zde tehdy 

zaujali: „...ukázána nám postel sv. Ludmily, prázdné truhly, v kterých jindy byl 

43 PÚSČ, Arcibiskupská konsistoř - Českému guberniu, 2 1 . 9 . 1843, Milada Vilímková, Stavebně 

historický průzkum. I. etapa. Texty archivních dokladů ke stavebnímu vývoji hradu, nepublikovaný 

rukopis, 1974, s. 128. 
44 Vlasta Dvořáková, Dobroslava Menclová, Karlštejn, Praha 1965, s. 228. 
45 Václav V. Tomek, Paměti z mého života. Díl 1., Praha 1904, s. 51. 
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poklad, starý luk a kamenné koule, jedna z těch, kterými se roku 1421 házelo na 

Karlštejn"46 

Opravné práce zřejmě probíhaly ke spokojenosti místních, alespoň o tom 

svědčí zápis budňanského faráře Antonína Burky v karlštejnské návštěvní knize, v 

němž pochválil ředitele správy panství Ferdinanda Jičínského za obětavost a 

nevšední zájem, s nimiž přispíval k tomu, aby opravy byly dokončeny do 

jubilejního pětistého výročí založení hradu.47 Článek o oslavě svátku karlštejnského 

úředníka Jičínského otištěný v Květech, časopise zaměřeném svou formou i 

výběrem témat na lidovější vrstvy českých čtenářů, nám dokládá jeho příslušnost 

к českému vlasteneckému prostředí i vklad místních dívek při podobných 

společenských akcích. „Dne 18. ledna t. r. [1844] četná společnost vlastimilovných 

jmeniny veleváženého, pro vše dobré neúnavně horlícího zdejšího vrchního, pana 

Ferdinanda Jičínského. Po přiměřeném, od p. P. důstojně předneseném ,proslovu ' 

deklamovala krásná zdejší pleť, beroucí se neohroženě za vábícím příkladem 

vlastenek hlavního města našeho, к všeobecné pochvale a radosti; panna К. P. 

hájila v 'Dodatku к obraně krásného pohlaví' velmi dojímavě práva něžné pleti, 

panna К. P. hájila v 'Chvále malých' nevelkou postavu. Mezi deklamováním 

zpívána velice vkusně a zdařile krásná kvarteta od Vocta, Jírovce aj. Jevilo se sice 

již při tom veliké na všech rozčílení, ale nejvyššího stupně dosáhlo, když náhodou 

přítomný náš Rubeš s vřelou, překvapující výmluvností o 'lásce a slávě' a sice ku 

chvále toho muže četl, jemuž ke cti se toho dne vše konalo; tu se skvěly jako veliké 

perly slzy nelíčené lásky ve všech očích. (...) Tak jsme plesali v těch síních 

staroslavných, i rozcházíme se s tím vroucím přáním, aby k nám více takových 

večerů zavítalo. " 48 

46 Václav V. Tomek, Paměti zrného života. Díl 1., Praha 1904, s. 76-77; nepřesná datace obléhání 

hradu; Tomek navštívil hrad ještě několikrát, naposledy sem zavítal 4. 6. 1893, kdy mu již bylo 75 

let, srov. Státní hrad Karlštejn, Karlštejnská návštěvní kniha (1886-1895), ě. 7, nečíslováno, 

Drahoslav Makovička, Hrad českých básníků, in: ČSP&Í 1, 1959, s. 36, v. t. Václav V. Tomek, Děje 

království českého, Praha 1885, s. 130, 142, 144, 182, 215, 237, 254. 
47 Václav Bartůněk, Karlštejn, zbožný odkaz otce vlasti, Praha 1948, s. 123, Jičínský vystřídal 

v úřadě Františka Augeho, s nímž také společně napsali knihu o Karlštejně, srov. Franz Auge, 

Ferdinand Jitschinsky, Beschreibung der kaiserlichen könichlichen Burg Karlstein in Böhmen, Prag 

1841. 
48 Květy 30. 1. 1844, s. 5 1 - 5 2 . 
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3) Karlštejn a univerzita výroční i revoluční (1848) 

V latinsky psané kronice svatovítského kanovníka Beneše Krabice 

z Weitmile nalezneme zmínku o založení hradu Karlštejna roku 13 48.49 Jiné 

prameny zdoby Karlovy o této události bohužel mlčí. Konkrétnější informace o 

položení základního kamene, posvěceného 10. června téhož roku za účasti mnoha 

významných mužů arcibiskupem Arnoštem z Pardubic, se dozvídáme až ze zdrojů 

pocházejících z 16. století, které dávají podnět к nedůvěře v možnost takto přesného 

datování počátků hradu.50 Podobné kritické úvahy ovšem na počátku roku 1848 

nehrály žádnou významnější roli. Karlštejnské jubileum a zejména oslavy založení 

pražské univerzity měly být připomínkou významných zakladatelských činů 

Karlovy vlády. Vzpomínkové akce byly však nakonec zcela přehlušeny aktuálními 

událostmi. 

O univerzitním jubileu se akademikové radili prokazatelně od roku 1840 a 

již následujícího roku byl pro přípravy oslav ustanoven speciální výbor. Předmětem 

jeho diskuzí se staly rovněž velkorysé plány na přestavbu Karolina, či vystavění 

rozsáhlého univerzitního komplexu budov, v který by se přikoupením okolních 

domů Klementinum rozrostlo.51 Posléze se výbor univerzity rozhodl soustředit své 

úsilí zejména na vybudování pomníku Karlu IV. a sepsání kompletních 

univerzitních dějin, na nichž začal na doporučení Františka Palackého pracovat 

tehdy teprve čtyřiadvacetiletý Václav Vladivoj Tomek. Počátkem dubna vyšla 

v Pražských novinách výzva čtenářům, aby finančními dary podpořili realizaci 

oslav a „na oltář lásky к vlasti ty neb malé oběti" vložili.52 Výzva skutečně 

podnítila mohutnou příspěvkovou akci. Akademický senát si vymínil, že vytvoření 

památníku zakladateli vysokého učení musí být zadáno domácímu umělci, ovšem 

přípravný výbor nakonec dokázal s odvoláním na doporučení ředitele pražské 

malířské akademie Christiana Rubena prosadit drážďanského sochaře Ernsta 

Hähnela. Návrh akademického senátu pozvat na oslavy kromě hostů z rakouských 

49 Marie Bláhová (ed.), Kroniky doby Karla IV., Praha 1987, s. 225. 
50 Libor Gottfried, Byl Karlštejn skutečně založen 10. června 1348?, Genealogické a heraldické listy 

3-4, 1994, s. 1-6. 
51 Jan Havránek, Univerzita, její zřízení, správa a studentstvo, in: František Kavka, Josef Petráň a 

kol., Dějiny univerzity Karlovy, III. 1802-1918, Praha 1997, s. 28-30, 89; Eduard Bürget, Sláva 

Karlova, in: Marginalia historica II., Praha 1998, s. 116-126. 
52 Citováno podle: Eduard Bürget, Sláva Karlova, in: Marginalia historica II., Praha 1998, s. 118. 
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univerzit rovněž kolegy z některých německých a italských vysokých škol byl 

v únoru roku 1848 zamítnut říšskou vládou. Na stránkách listu Prager Zeitung byly 

3. března otištěny společně s programem také termíny slavností - uvažovalo se 

tehdy o 29. nebo 30. září.53 

5) Josef Mathias von Trenkwald, Založení pražské univerzity císařem Karlem IV. roku 1348 

Plánování karlštejnského svátku bylo o poznání opožděnější, neboť až 

v březnu téhož roku byl v časopise Česká Včela otištěn článek vyzývající к jeho 

možné realizaci.54 Zmíněný příspěvek Jana Borovičky je zajímavý rovněž svým 

zhodnocením literatury o Karlštejně, jíž měl podle jeho slov tehdejší český čtenář 

к dispozici. „Máme rozličné popisy hradu Karlsteina v hojnosti však nejvíce 

v němčině sepsané, českých obšírných, pohřešujeme. Již ta okolnost jest pro 

českého cestovatele nemilá, že při návštěvě hradu německý popis s vyobrazením 

53 Jan Havránek, Univerzita, její zřízení, správa a studentstvo, in: František Kavka, Josef Petráň a 

kol., Dějiny univerzity Karlovy, III. 1802-1918, Praha 1997, s. 28-30, 89; Eduard Bürget, Sláva 

Karlova, in: Marginalia historica II., Praha 1998, s. 116-126. 
54 Včela 14. 3. 1848, s. 82-83. 
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Karlsteina, jako upomínku té návštěvy, jemu zámecký strážník ku koupi nabízí; žádá 

li se však český, ten posud schází,"55 Nelze sním než souhlasit, neboť pátráme-li 

dnes po spisech o hradě, které byly vydány v první polovině 19. století, zjistíme, že 

valná většina z nich byla napsána německým jazykem. Němčina představovala 

jazyk, jímž mluvili a psali i čeští autoři.56 Ovšem je zjevné, že karlštejnskému 

tématu se věnovali hlavně němečtí badatelé.57 Česky psaná odborná literatura se 
c o 

začínala teprve pozvolna rozvíjet. Důležitým spisem, jenž ovlivnil české 

vzdělance v jejich vnímání vlády císaře Karla IV., se stala Pelclova monografie 

„Geschichte Kaiser Karls des Vierten, Königs von Böhmen."59 Obraz otce vlasti byl 

v jeho rozsáhlém díle oproštěn od hluboké zbožnosti a jiných znaků, které 

neodpovídaly osvícenskému ideálu moudrého panovníka.60 

Pojmenování „Karlův Týn", nacházející se v některých českých textech 

věnovaných hradu, je novotvar vzniklý až v první polovině 19. století v souvislosti 

s důkladnou snahou některých vzdělanců očistit český jazyk od německých 

výrazů.61 Oproti jiným pojmům, které se neuchytily a byly zapomenuty, získal tento 

název v českých spisech postupně značnou oblibu a nalezneme jej dokonce i 

v některých pracích z počátku 20. století.62 

55 Včela 14.3. 1848, s. 82-83. 
56 Franz Auge, Ferdinand Jitschinsky, Beschreibung der kaiserlichen könichlichen Burg Karlstein in 

Böhmen, Prag 1841. 
57 Julius M. Schottky, Die Burg Karlstein, Prag 1828; Franz A. Heber, Böhmens Burgen, Vesten und 

Bergschlösser, Bd. 1., Prag 1843, s. 7-25. 
58Josef K. Chmelenský, Karlštejnské manské právo, ČČM 3, 1835, s. 255-268. Srov. Jiří Rak, 

Koncepce historické práce Vlasteneckého muzea v Čechách, ČNM - řada historická 2, Praha 1984, s. 

98-110. 
59 František Martin Pelcl, Geschichte Kaiser Karls des Vierten, Königs von Böhmen, Praha 1780, 

později vyšel stručný výtah spisu :František Martin Pelcl, Život císaře Karla Čtvrtého, Praha 1849. 
60 Srov. Josef Petráň, Obraz Karla IV. jako hlavy státu v dějepisectví šesti století, in: Karolus 

Quartus. Sborník vědeckých prací o době, osobnosti a díle českého krále a římského císaře Karla 

IV., Praha 1984, s. 88-89, Vít Vlnas, Zdeněk Hojda, Tsrhechien „Gönnt einen jeden die Wahrheit", 

in: Monica Flacke (ed.), Mythen der Nationen. Eine europäischen Panorama, München.Berlin, 2001, 

s. 513. 
61 Jungmannův slovník uvádí „Karlův Teyn," Josef Jungmann, Slovník česko-německý, díl VI., 

Praha 1838, s. 583, srov. Josef Jungmann, Zápisky, Praha 1993, s. 81. 
62 Josef Melichar, Karlův Týn, Praha 1901, Josef Bělohlav, Karlův Týn, in: Vlastivědný sborník 1 

(36), Praha 1911-1912. 
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Počátkem roku 1848 se do Čech a zejména do Prahy dostaly novinové 

zprávy o revoluci v Itálii a v prvních březnových dnech byly následovány 

informacemi o nepokojích ve Francii, jižním Německu, které zde vzbudily značný 

ohlas.63 Někteří představitelé zemské šlechty začali rokovat o reformách českého 

sněmu a vytvoření společné reprezentace českých zemí, ovšem jejich plány 

předběhla petiční akce, jež vzešla z podnětu pražského měšťanstva. Zanedlouho 

poté propukla revoluce také ve Vídni, kde ovšem situace přerostla v krvavé srážky 

demonstrantů s nasazeným vojskem a v ulicích se začaly stavět barikády. Z úřadu 

kancléře byl odvolán kníže Clemens Wenzel Metternich a císař Ferdinand V. vydal 

prohlášení slibující konštituční změny. Do čela první rakouské ústavní vlády 

jmenoval někdejšího prezidenta českého gubernia a Metternichova odpůrce 

Františka Antonína Kolovrata-Libštějnského. Zároveň povolil zřízení ozbrojených 

sborů měšťanstva a studentstva, jež se po vzoru francouzské revoluce začaly 

nazývat národní gardy.64 

Významnou složkou národních gard, jež se brzy utvářely také v Praze, se 

stala rovněž tzv. Studentská legie. Pedagogové a studenti fakult pražské univerzity a 

polytechniky se do veřejného dění zapojili krátce po shromáždění ve 

Svatováclavských lázních, kdy podle vzoru vídeňských kolegů zformulovali své 

požadavky v samostatné petici. Jejich zástupci se 19. března přidali к první delegaci 

pražského měšťanstva směřující do Vídně, aby zde posléze obě skupiny své žádosti 

předaly císaři. 

Pohnutá atmosféra dubnových dní ovlivnila také charakter vzpomínkové 

akce, jež se odehrála 7.dubna 1848 v den pětistého výročí založení pražské 

univerzity. Oficiální oslava jubilea měla, jak již bylo řečeno, proběhnout až koncem 

září. Organizace krátké večerní slavnosti byla zcela v rukou studentů, ovšem mezi 

jejími účastníky bychom nalezli také učitele. Rektor univerzity strahovský opat 

Jeroným Zeidler nechal při té příležitosti vyvalit deset sudů piva a na podporu 

nemajetných příslušníků akademické legie daroval pětset zlatých.65 

63 Jiří Štaif, Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851, Praha 2005, s. 183-

190 
64 Jiří Štaif, Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851, Praha 2005 s. 191. 
65 Jiří Štaif, Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851, Praha 2005 s. 191 

s. 56. 
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Karolinum bylo vyzdobeno chvojím, drapériemi a znaky jednotlivých 

zemských krajů. Před průčelím budovy stála socha císaře Karla IV. obklopená 

prapory a zbraněmi a všechna okna byla rozzářena světlem pochodní či svící. Okolo 

osmé hodiny večerní se na prvním nádvoří shromáždili studenti, další účastníci akce 

a nechyběla ani vojenská hudba. Příchod rektora a učitelů přivítali studenti hlasitým 

jásotem a poté zahájili slavnost zpěvem písně „My čeští manové, vlasti obráncové", 

a studentské hymny „Gaudeamus igitur", kterou zpívali také přítomní němečtí 

studenti. Slavnostní projevy byly rovněž proneseny v obou zemských jazycích: 

český proslov o otci vlasti měl student práv Josef Jireček a německou řeč vedl 

technik Horn. Na hranici byly po zvolání „Pereant cylindry!" [Pryč s cylindry!] 

upáleny symboly starého režimu: kastor [nízký cylindr], cop a fatrmordy [špičatý 

límec, který nosili vrchnostenští úředníci nazývaní Francové]. Když plameny 

postupně pohlcovaly součásti oděvu i pletenec vlasů, jež se v té chvíli proměnily 

v atributy nenáviděného systému, spustila vojenská hudba smuteční pochod 

a ozbrojení studenti řinčeli do taktu šavlemi. Rituál se studentům natolik zalíbil, že 

před tím, než se vydali na pochod noční Prahou, zopakovali jej ještě jednou přímo 

před budovou Karolina. Organizovaný pochodňový průvod studentů, seřazených za 

odznaky jednotlivých krajů, kráčel přes Kolovratovu třídu [dnešní ulice Na Příkopě] 

a Nové aleje [dnešní Národní třída] na nábřeží a odtud podél řeky na Karlův most, 

na němž byla provolávána sláva a nehynoucí paměť jeho zakladateli. Jejich dalším 

zastavením se stalo Staroměstské náměstí, kde byly halasně oslavovány národní 

gardy. Bojovné naladění shromážděných mladíků se projevilo také při jejich 

zpáteční cestě. Když průvod procházel Jezuitskou ulicí, ozvala se hesla hanící členy 

řádu Tovaryšstva Ježíšova a studenti překřtili název ulice jménem panovníka, jehož 

odkaz se toho večera stal podnětem к jejich demonstraci. Označení Karlova ulice 

přečkalo všechny proměny názvů ulic a náměstí, kterými Praha od té doby až do 

současnosti prošla.66 

Od studentského průvodu Prahou do 12. 4. 1848, kdy se měla odehrát 

karlštejnská slavnost, se situace v hlavním v městě země ještě více vyhrotila. 

К rozporům mezi českým a německým etnikem žijícím v českých zemích přispěly 

volby do frankfurtského sněmu, jež byly českými voliči zcela ignorovány. 

Koncepce federalizované konštituční monarchie, v níž by byla zachována ústavní 

66 Jan Havránek, Karolinum v revoluci 1848, HUCP 2, 1986, s. 55-56. 
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rovnost práv mezi občany i mezi jednotlivými národy, se zde střetávala 

s představou začlenit ty země habsburské monarchie, které dosud náležely к 

německému spolku, do sjednoceného Německa. Situaci ještě více rozvířil slovanský 

sjezd, jenž byl projevem prvně zmíněného pojetí, ovšem mnozí jeho účastníci jej 

chápali jako demonstraci všeslovanství či nacionalismu jednotlivých národů. 

Rakouský velící generál v Praze kníže Alfréd Windischgrätz byl připraven proti 

případnému povstání okamžitě zasáhnout.67 

Tehdejší významná periodika se o výroční slavnosti na Karlštejně nezmínila 

ani sebemenší zprávou, neboť se v jejich spektru zájmů vyskytovalo mnoho 

významnějších dějů, jež stály za upozornění či komentování.68 

Jubileum bylo vývojem v Praze úplně zastíněno a stalo se událostí spíše 

regionálního významu. Průvodce hradem sepsaný o patnáct let později uvádí, že 

„mnozí hosté z okolí této slavnosti velkou pobožností se zúčastnili, ale tehdejší 

výjevy politické v hlavním městě Praze nepřipustily tomu, aby se i více hostí 

pražských tam též objevilo."69 Ačkoli se ve vzpomínkách účastníka a dokonce 

jednoho z hlavních aktérů slavnosti týnského faráře Jana Karla Škody dočteme, že 

„dav lidstva byl nepřehledný",10]eáná se o nadnesené hodnocení a je možné 

předpokládat, že většinu účastníků tvořili obyvatelé žijící v okolí Karlštejna. Jak p. 

Škoda dále uvádí: „...ale snad pětkrát tolik by se ho sešlo, kdyby rozepsané na ten 

právě den v Zdicích volby pro národní sněm do toho nebyly vkročily."11 Konání 

voleb do českého ústavodárného sněmu se v českých zemích následkem zmatků 

spojených se svatodušními bouřemi prodloužilo až do druhé poloviny června a po 

potlačení povstání, kdy se rakouská vláda soustředila na svolání rakouského 

ústavodárného sněmu, bylo zasedání zemského orgánu definitivně odvoláno.72 

67 Jiří Štaif, Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851, Praha 2005, s.214-

268. 
68 Byly prostudovány: Květy, Česká Včela, Pražský posel, Prager Zeitung. 
64 Karlův Týn i veškeré jeho části s přehledem dějepisným. Věrný průvodce jeho navštěvovatelům, 

Praha 1863, s. 27. 
70 Jan K. Škoda, Hlas z Karloteyna. Řeč při 500. památce založení Karloteyna, dne 12. června 1848, 

Praha 1848, s. 7. 
71 Jan K. Škoda, Hlas z Karloteyna. Řeč při 500. památce založení Karloteyna, dne 12. června 1848, 

Praha 1848, s. 7. 
72 Jan Heidler, Český sněm ústavodárný roku 1848, ČČH 13, 1907, s. 53-59. 
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Průběh oslav měl charakter tradičních katolických slavností pod širým 

nebem spojenými s procesím, společnými modlitbami na jednotlivých zastaveních a 

velkou bohoslužbou v závěru celé akce. Přítomnost členů národní gardy a 

pronesené proslovy a kázání, jež reagovaly na aktuální společenské události, 

dokládají revoluční aspekt slavností.74 

Oslavy byly zahájeny již v předvečer výročí, kdy se rozezněly zvony nejen 

z Karlštejna, ale také z okolních kostelů: sv. Palmatia v Budňanech a sv. Stanislava 

z Mořiny - nebližší vesnice nacházející se na staré karlštejnské cestě ku Praze.75 

Všechna okna na hradě a v podhradí byla rozsvícena, což večeru dodávalo 

pohádkovou atmosféru. Okolo desáté hodiny se v Budňanech shromáždili členové 

místní národní gardy, do níž se zapojili také studenti a za doprovodu hudby začali 

zpívat české vlastenecké písně. Poté společně vystoupali na Karlštejn. Jejich pochod 

byl doprovázen ranami z hmoždířů a bengálskými ohni, které vystřelovaly 

z hradních oken a osvětlovaly ztemnělou oblohu nad nimi. Poslední účastníci 

nočního hemžení opustili prostory Karlštejna okolo půlnoci. 

Druhého dne se po deváté hodině ranní vydaly z okolních vsí pod vedením 

duchovních jednotlivé průvody účastníků slavnosti, které se setkaly u kříže stojícího 

před hradní branou. Slova společné modlitby, jíž se zde všichni zúčastnili, 

předříkával sám karlštejnský děkan Julius Körner. Návštěvníky toho dne vítaly u 

hradních vstupů slavobrány s českými nápisy. U první brány bylo psáno: „Vítejte 

nám vděčné dítky vlasti" a u druhé stálo: „Hrad dnes v slasti tone" Na nádvoří poté 

účastníci vyslechli zpěv básně Václava J. Picka „Ples Čechů na Karlštejně," kterou 

autor složil přímo к příležitosti jubilea.77 V závěru mimořádného dne celebroval 

73 O vlivu barokní zbožnosti na národní slavnosti, srov. Vít Vlnas, Barokní bůh v národě husitů, in: 

Sacrum et profanum, Praha 1998, s. 129-136. 
74 O ohlasu revolučních událostí na českém a moravském venkově, srov. Jiří Štaif, Obezřetná elita. 

Česká společnost mezi tradicí a revolucí, Praha 2005, s. 209-212. 
75 Průběh oslav podle líčení kněze Jana Karla Škody: Jan K. Škoda, Hlas z Karloteyna. Řeč při 500. 

památce založení Karloteyna, dne 12. června 1848, Prahl 1848, s. 7. 
76 Jan K. Škoda, Hlas z Karloteyna. Řeč při 500. památce založení Karloteyna, dne 12. června 1848, 

Praha 1848, s. 7; v. t. Josef Bartůněk, Karlštejn. Zbožný odkaz otce vlasti, Praha 1948, s. 123-124. 

(je zde uvedeno chybné datum slavnosti 18. 5. 1848) 
77 Václav J. Picek, Ples Čechů na Karlštejně dne 12. června 1848 na památku založení téhož hradu 

císařem a králem Karlem IV. léta Páně 1848, in: Různé projevy příležitostné z let 1846-1880, (místo 

a datum vydání neuvedeno); srov. Jan K. Škoda, Hlas z Karloteyna. Řeč při 500. památce založení 
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karlštejnský děkan Julius Körner společně s duchovními správci z Dobřichovic, sv. 

Jana pod Skalou, Budňan, Litně, Loděnic, Berouna a Prahy v kapli sv. Mikuláše na 

hradě zpívanou mši. Po úvodních modlitbách tu zazněla píseň „Co se zbožné lidu 

pěnf a oslavné kázání u příležitosti významné události pronesl kaplan pražského 

chrámu Panny Marie před Týnem Jan Karel Škoda. V průběhu bohoslužby byla 

rovněž pod taktovkou budňanského učitele Julia Bořického předvedena Vitásková 

mše a Mozartovo ofertorium. Akce dala podnět к plánům duchovenstva, zástupců 

okolních obcí a karlštejnských úředníků na vybudování nemocnice v Budňanech, 

jež se měla v úctě к zakladateli hradu i soudobému panovníkovi nazývat Karlo-

Ferdinandova. Tato představa se však své realizace nikdy nadočkala.78 

Ještě téhož roku knižně vydané kázání Jana Karla Škody, jež bylo proneseno 

v úvodu finální bohoslužby na Karlštejně, přirovnávalo akt položení základního 

kamene hradu к mimořádným lidským úspěchům a hrdinským činům posvěceným 

boží přízní, které jsou líčeny v biblickém textu i legendách. ,Jedna taková velebná 

doba přišla i nám dnes - konámeť památku toho pro zem českou velevýznamného 

svatodušního úterku, v němž před 500 lety císař Karel s neobyčejnou velkou slávou 

hrad tento zakládal. A když na onen den vzpomenu, tu se mezi vznešenými obrazy 

majestátní minulosti duch můj ztrácí; tu jakobych viděl ten nádherný zástup z blízka 

i z daleka přišlých bohatýrů a velmožů, jež Karel k tomu obřadu jako za svědky byl 

sezval; ty zástupy po svém panovníku roztoužených Pražanů; tu pestrou směsici 

venkovanů; to množství pilných dělníků: a když tu velebný Arnošt [arcibiskup 

Arnošt z Pardubic] 5 mnohým duchovenstvem posvátný obřad vykonával, a jakoby 

byli v síních Hospodinových kořilo se všechno, a duchové strážní země české 

prozpěvovali: 'Plesej Izraeli! raduj se a vesel se ze všeho srdce země česká! Opět 

přidán krásný kvítek do nevadnoucího věnce slávy tvé!'19 - a umlknouce 

poslouchalo ptactvo, jen tichounce šeptala řeka, s udivením a s žehnáním sem 

krajové čeští přihlíželi - ó Vaše sláva včerejší i dnešní není ani slabounkým stínem 

slávy tehdejší; onu dobu musíme přičísti mezi doby šťastné Čechie nejslavnější; a 

Karloteyna, dne 12. června 1848, Praha 1848, s. 7; Josef Bartůněk, Karlštejn. Zbožný odkaz otce 

vlasti, Praha 1948, pozn. s. 188. 
78 Josef Bartůněk, Karlštejn. Zbožný odkaz otce vlasti, Praha 1948, s. 124. 
7y Srov. „Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, dcero 

Jeruzalémská!" Sof 3, 14, Bible. Ekumenický překlad, Praha 1990. 
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dost zběžné na ni vzpomenutí provždy slastí naplňovalo, a posud naplňuje, každou 

duši českou.lM) 

6) Adolf Liebscher, Karel IV. zakládá Vinohrady 

Duchovní dále ve své řeči rozlišil poslání hradu Karlštejna, které oslovuje 

každého zájemce a význam, jež je určen npříchozímu Čechu zvlášťM Jako příklad 

všemu lidstvu jsou určeny Karlovy zakladatelské činy, jež jsou podle Škody plodem 

panovníkovy lásky к lidu jeho země, díky níž nebyl jeho odkaz nikdy zapomenut. 

Při popisu místa, které bylo pro vybudování hradu vybráno, autor využívá 

tradičního symbolického protikladu pouště (nehostinného lesa, vody, chaosu) a 
v ' 82 

božího či lidského díla (řádu) „...kolkolem černý hustý les; sem tam jako by 
v 

80 Jan Karel Škoda, Hlas z Karloteyna. Řeč při 500. památce založení Karloteyna, dne 12. června 

1848, Praha 1848, s. 6-7. 
81 Jan Karel Škoda, Hlas z Karloteyna. Řeč při 500. památce založení Karloteyna, dne 12. června 

1848, Praha 1848, s. 7. 
82 Srov. „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla 

tma. A nad vodami vznášel se duch Boží." Gen 1, 1-3, Bible. Ekumenický překlad, Praha 1990. 

30 



nedbale pohozené kusy skal; a když hučela rozvodněná Berounka, větrové zmítali 

stromy dávnověkými, a mísilo se do toho řvaní hladových dravců - ó tu pronikal 

mráz kosti i nej srdnatějšího; nikdo by si byl nepomyslel, že v takové poušti 

nádherné sídlo, kdy bude státi." Dále je tradičně zdůrazňována Karlova zbožnost, 

jež dodala hradu v celé jeho historii boží ochrany, pomocí níž byl uchován až do 

současnosti. 

Současný stav Karlštejna je však podle Škody ve srovnání s jeho dávnou 

slávou spíše důvodem ke smutku. „Krásu jeho setřel čas prstem ukrutným; co tu 

bylo vzácného, do Norimberku, do Prahy, do Vídně, odvezeno, nepřítel vztáhl ruku 

na všechny žádostivé věci jeho. Nevlídní kulichové bydlí nyní v hořejších patrech; 

po dvořích porůznu rostoucí travou si vítr pohrává, jelikož samotné sedí místo, 

jindy plné lidu;u a když vidíš tyto mechem porostlé zdi; nevzhlednými prkny 

zabedněná okna, chudobu a prázdnost v síních ondy královských - i nevzkrade liž se 

ti z oka trpká slza; zdaž nezaběduješ s Jeremiášem: 'ach to není ten hrad\ který slul 

radostí veškeré země. '"85 

Českému návštěvníku Karlštejn a jeho zbožný fundátor podle kazatelových 

slov nepromlouvá pouze výzvou ke křesťanské lásce, ale jsou pro něj naléhavým 

povzbuzením к úsilí o zvelebení jeho vlasti. „Podporuj vznikající v ní ústavy, byť 

sám jsi z nich žádného užitku neměl; s tím je podporuj vědomím, že vděčný potomek, 

žna, kde tys byl zašil, nábožnou modlitbou vzpomene na tebe. Pomáhej, aby spisy 

osvětu rozhojňující se mezi krajany tvé 

dostaly,"86 Jan Karel Škoda byl v tomto 

ohledu sám dobrým příkladem, neboť se angažoval v několika českých 

vlasteneckých a učených společnostech a podílel se také na rozšiřování české 

literatury. Patřil к přispívajícím členům Společnosti Muzea království českého, 

Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách a byl také předsedou Spolku přátel 

83 Jan Karel Škoda, Hlas z Karloteyna. Řeč při 500. památce založení Karloteyna, dne 12. června 

1848, Praha 1848, s. 8-9. 
84 Srov. „Jak samotno sedí město, které mělo tolik lidu!" Jer 1,1, Bible. Ekumenický překlad, Praha 

1990. 
85 Srov. „Tleskají nad Tebou rukama všichni, kdo jdou kolem, syknou a potřesou hlavou nad 

jeruzalémskou dcerou. 'Toto je město, o němž se říkalo: Místo dokonalé krásy к potěše celé země? 

Jer 2,15, Bible. Ekumenický překlad, Praha 1990. 
86 Jan Karel Škoda, Hlas z Karloteyna. Řeč při 500. památce založení Karloteyna, dne 12. června 

1848, Praha 1848, s. 23. 
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k zvelebení kostelní hudby. Kromě kněžské činnosti působil rovněž jako učitel 

náboženství na české hlavní škole na Novém Městě pražském a jako profesor české 

katechetiky na bohoslovecké fakultě a věnoval se také zakládání venkovských 
• 0 7 

knihoven. 

Katolický duchovní připomínal statečnost našich předků na příkladě hradní 

posádky, která Karlštejn hájila před obléháním a důkaz její obětavosti spatřoval také 
ve zmínce o znehodnocení některých zde uschovaných zlatých relikviářů i jiných 

88 ' 

vzácných předmětů. „Tak hájili vlast karlštejnští. 'Uzavřeli [se] jednomyslně, 

raději v zříceninách vlasti se pohřbili, nežli ji opustili. Rychle kována nová zbraň, 

z nedostatku, ze stříbra a ze zlata rozlitých soch a nádob obecních i 
OQ . . , / v 

soukromých...'" Na jiném místě textu se dozvídáme, že ozbrojenci, kteří od 

května do listopadu roku 1422 ohrožovali bezpečí hradu, byli husité (konkrétně 

vojsko pražanů a litevského knížete Zikmunda Korybutoviče) a vzorem hrdinství 

katolická posádka v čele s karlštejnským purkrabím Zdeslavem Tluksou 

z Buřenic.90 

Stejného nasazení a obětí jaké prokázali obránci hradu vyžadovala podle 

Škodových slov od obyvatel české země také pohnutá doba roku 1848. 

Panovníkova nová politika umožňovala po dlouhém období krize, které začalo 

bitvou na Bílé Hoře, rozkvět národního života a Češi by neměli váhat se svým 

zapojením do vlasteneckých aktivit. „Tyto ohavné časy však již uplynuly: nových 

velikých a utěšených věcí očekávejte nyní od budoucnosti: dobrý král Ferdinand 

dalť svobody všem národům svým! Těžké okovy libovlády dosavadní jsou tímto 

slovem královským rozdrceny; národové jsou pozdviženi к svému panovníku, který 

z dosavadní své výše k nim sestoupil; navráceno jim, čím po tolik časů podvodné a 

bezcitné představenstvo je týralo; nový, krásný život s rokem tímto započíná."9X 
87 Škoda se podílel také na organizaci školní knihovny v Budňanech. Srov. Jan Thon, Knihovníci 

a knihomilové, Praha 1947, s. 9-10; Ottová encyklopedie obecných vědomostí na CD-ROM, díl 23., 

s. 639. 
88 Srov. František Šmahel, Každodennost na Karlštejiíě během husitské revoluce, in: týž, Mezi 

středověkem a renesancí, Praha 2002, s. 382-387. 
89 Jan Karel Škoda, Hlas z Karloteyna, Praha 1848, s. 23, Škoda cituje podle knihy: Josef F. 

Smetana, Všeobecný dějepis občanský, l.díl, Praha 1847, s. 160. 
90 Jan Karel Škoda, Hlas z Karloteyna, Praha 1848. s. 9; srov. Petr Čornej, Velké dějiny zemí 

Koruny české, 5, Praha 2000, s. 317-318. 
91 Jan K. Škoda, Hlas z Karloteyna, Praha 1848, s. 26. 
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Císař Ferdinand I. v autorových očích neztratil nic ze svého majestátu i dobré 

pověsti, neboť viníkem všech nešvarů předbřeznových časů byl kancléř Metternich 

a státní aparát, jehož atributy studenti nechali 7. dubna 1848 shořet na velikém ohni 

na nádvoří Karolina. Jedná se o tradiční schéma vnímající panovníka jako 

moudrého a spravedlivého vladaře a obránce obyvatel země, která strádá proradnou 

činností jeho rádců. Vlivu těchto osob se prý Karel IV. dokázal vyvarovat. „Jako 

starostlivý otec o své děti, tak staral se Karel o lid svůj. Nečekal až mu stranní a 

lhaví ouřadové o potřebách lidu zpráv podají"92 

Očekávání změn a naděje vkládané do svolání zemského sněmu, jehož 

zástupci byli voleni také v červnových dnech roku 1848, se odráží i v závěrečné 

části kázání - prosbách Hospodinu. „Odplať Karlovi - vždyť víš kolika tisících 

srdcích se tato prosba ozývá - odplať věčnými dobrými věcmi všem dobrodincům 

vlasti naší! Nechť spadnou z očí šupiny nepřátelům národa našeho, aby poznali 

zaslepenost a zlovolnost svoji! Osvěť těch, kteří v čase krátkém zemské záležitosti na 

sněmu požádati budou, ať v duchu Tvého Karla si počínají, po staletích ať jako jeho 
QT 

i je vděčné potomstvo velebí!" 

Jan Karel Škoda do původního textu kázání před jeho vydáním tiskem 

doplňoval, o čemž svědčí úryvek, jež reflektuje události, jež se odehrály až na 

počátku července téhož roku. „Zdaž kdo a mnozí li v letošních svatodušních dnech 

tuto sv. povinnost v Praze a v Cechách plnili, jest z veřejných listů dosti známo; 

nicméně i to, že jistí lidé - sedmašedesátníci v městech i po venku [jim v tom chtěli 

bránit] - oni ani prosbami neb slzami jedněch, ani překážkami a těžkostmi ze strany 

druhých v sv. této povinnosti zbraňovati si ne daje"94 Ozbrojené srážky 

s Windischrätzovým vojskem, které město od 12. června 1848 zasáhly, považoval 

týnský kaplan za bohem posvěcený boj za ochranu získaných svobod. Velící 

generál vyhlásil den po přijetí kapitulace nad městem 18. června výjimečný stav, 

který někteří měšťané přivítali jako záruku klidu a pořádku i jako prostředek 

ochrany soukromého majetku. S přáním, aby se tato vyhláška zatím raději 

neodvolávala, se do sídla vojenského velitelství vydala 7. července deputace 67 

92 Jan K. Škoda, Hlas z Karloteyna, Praha 1848, s. 19. 
93 Jan K. Škoda, Hlas z Karloteyna. Řeč při 500. památce založení Karloteyna, dne 12. června 1848, 

Praha 1848, s. 29. 
94 Jan K. Škoda, Hlas z Karloteyna. Řeč při 500. památce založení Karloteyna, dne 12. června 1848, 

Praha 1848, s. 23. 
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zástupců podobně smýšlejících vrstev pražské společnosti v čele se starostou 

Václavem Wankou. Svým projevem loajality vůči Windischgätzovi si vysloužili od 

části české veřejnosti sympatizující s povstáním odsouzení a pod označením 

„osmašedesátnícť je později zostuzovala česká publicistika, karikatury i lidové 

popěvky.95 

Pozoruhodnou směsí biblických odkazů je prosycený výjev ze Škodova 

kázání popisující Karla IV., jak hledí společně se svými dvěma syny na Prahu. 

„Když se Karel roku 1377 z hradu na Prahu díval a jeho synové Václav a Sigmund, 

vedle něho stáli, dal se do pláče. Když se poděšení šlechticové tázali, proč pláče: 

odpověděl, že mu předpověděno, z jeho synů jeden, že tomuto kvetoucímu městu na 

zkázu bude, a doložil: , Kdybych věděl, který to jest, svou vlastní rukou bych jej 

Bohu obětovalObraz vladaře pozorujícího město je oblíbeným námětem mnoha 

děl určených к oslavě panovníků. Škoda se v tomto líčení nechal inspirovat 

kronikou Václava Hájka z Libočan.97 

Báseň „Ples Čechů na Karlštejně", jež byla při oslavách zpívána, složil 

autor velmi oblíbených, ovšem pozdějšími literárními vědci nepříliš kladně 

hodnocených národních popěvků, Václav Jaromír Picek.98 Jejím námětem je 

všeobecné veselí, které zde v čase „co dal první kámen král", zavládlo. 

Optimismem je naplněna rovněž myšlenka, podle níž Karlštejn, který přežil 

půltisíciletí, přetrvá díky obětavé obraně českého národ i další staletí. „Čase - ode 

hradu dál! / Anděl vlasti by tam stál! /Národ tam své srdce kreje, / do hradeb ran 

krev svou leje; / Proto sláva, hrade náš, / Ty tisíc jar přetrváš/"" 

95 Jiří Štaif, Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851, Praha 2005, s.267; 

srov. Miroslav Novotný, Letáky z roku 1848, Praha 1948, s. 270-271. 
96 Jan K. Škoda, Hlas z Karloteyna, Řeč při 500. památce založení Karloteyna, dne 12. června 1848, 

Praha 1848, s. 22. 
97 Václav Hájek z Libočan, Kronika česká, Praha 1819, list 350. 
98 Václav J. Picek, Ples Čechů na Karlštejně dne 12. června 1848 na památku založení téhož hradu 

císařem a králem Karlem IV. léta Páně 1348, in: Různé projevy příležitostné z let 1846-1880, (místo 

a datum vydání neuvedeno); srov. Jiří Fiala, Václav Jaromír Picek. Typ předbřeznového lyrika, 

Olomouc 1988, s. 11-12. 
99 Václav J. Picek, Ples Čechů na Karlštejně dne 12. června 1848 na památku založení téhož hradu 

císařem a králem Karlem IV. léta Páně 1348, in: Různé projevy příležitostné z let 1846-1880, (místo 

a datum vydání neuvedeno 
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Nevalnou úroveň veršů si zřejmě uvědomoval i sám autor, neboť je 

nezařadil do žádné ze svých později vydaných sbírek. Jiná verze téhož námětu se 

objevila jako „Zpěv na Karlštejně" 13. března 1847 v Květech.100 Právě к této písni 

se autor poté vrátil a s pozměněným názvem „Zpěv Čechů na Karlovu Týně" a 

přidanou závěrečnou slokou ji nechal otisknout.101 Ve všech třech jmenovaných 

variantách se objevuje slovní spojení „od hradu dále", které bývá tradičně uváděno 

v souvislosti se strážci hradu, karlštejnskými many.102 Václav J. Picek tímto 

refrénem v textu otištěném ve sbírce zakončuje každou ze čtyř slok. Výraz však 

nevkládá do úst karlštejnským manům, ale v přeneseném slova smyslu celému 

českému národu. „Chraň náš hrad - tu českou zemi / S nebeskými pluky všemi / 

Odvrať od něj trudu nával/ Čech by věčně provolával: / 'Od hradu dále!"J03 

Význam jednotlivé věci, tedy pevnosti, je zde rozšířen na českou zemi a za vůdce 

nebeských vojenských sborů chránících osud vlasti, je označen císař Karel IV., jenž 

je v básni přímo oslovován. Tuto velitelskou pozici však v české národní mytologii 

tradičně zastával svatý Václav.104 

Je vhodné poznamenat, že v německé náboženské písni „Eine Feste Burg ist 

unser Gott" autor jejího textu Martin Luther připodobňuje boha к nedobytnému 

hradu, který je pro křesťana nejsilnější obranou proti ďábelským silám zla.105 Zpěv 

této písně se stal v 19. století součástí německých národních slavností a nelze 

vyloučit, že její slova mohla být pro Václava J. Picka také inspirací.106 

Stejného dne, kdy generál Windischrätz vyhlásil po porážce povstání nad 

Prahou a jejím okolím výjimečný stav, doputovali na Karlštejn také dva studenti, 

kteří podobně jako mnozí další (včetně J. V. Friče) město během posledních dnů 

opustili. „Bernard Kuh studující z Prahy za časů vyhnanství 18. 6. 1848, Anton 

Hoborsky student z Pragi pod czas svego vygnanie z tego miesta roku p. 1848 dnia 

100 Květy 13.3. 1847, s. 1. 
101 Václav J. Picek, Písně. Co básní sv. III., Praha 1852, s.^0-61. 
102 Václav J. Picek, Písně. Co básní sv. III., Praha 1852, s. 60-61. 
103 Václav J. Picek, Písně. Co básní sv. III., Praha 1852, s. 60-61 
104 Vladimír Macura, Český sen, Praha 1998, s. 14-48. 
105 Martin Luther, Geistliche Lieder, Leipzig (rok vydání neuveden), s. 40. 
106 George L. Mosse, The Nationalization of the Masses. Political Symbolism & Mass Movements in 

Germany from Napoleonic wars through the Third Reich, New York, 2001, s. 79. 
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18. czervna. [Anton Hoborsky student z Prahy v čase svého vyhnání z téhož města 

léta páně 1848 dne 18. června]"107 

Svatodušní události ovlivnily také plánovanou oslavu univerzitního jubilea. 

Po delší pauze se akademický senát opět sešel až 12. července a předseda 

přípravného výboru zde podal návrh, aby byl slavnostní projev u příležitosti 

odhalení pomníku Karlu IV. pronesen v češtině. Většina zasedajících s odkazem na 

skutečnost, že v českém jazyce podle původních záměrů má zaznít slavnostní 

kantáta, obhajovala němčinu, ovšem nakonec dokázali přívrženci češtiny svůj 

záměr prosadit. Koncem léta dochází к prvnímu přeložení oslav na závěr října, 

nicméně již 15. října se v Pražských novinách objevil článek o jejich dalšímu 

odložení. Hähnelova socha Karla IV. zůstala na nábřeží vedle kamenného mostu, 

kam byla počátkem října, instalována, skrytá za bedněním a závěsy. Její zahalení 

však strhala prudká podzimní vichřice, a tak akademický senát 17. listopadu 

rozhodl o odstranění celé ohrady. Vše proběhlo tiše a nenápadně, bez účasti 

veřejnosti, která se dlouhodobě připravované oslavy pětistého jubilea nikdy 

nedočkala.108 

Čtyřmetrová železná socha císaře stojí na novogotickém podstavci 

doplněném čtyřmi ženskými alegoriemi jednotlivých fakult a stejným počtem 

mužských postav. Ernst Hähnel umístil do rohů podstavce sochy Karlových 

současníků: Arnošta z Pardubic, Jan Očka z Vlašimi, Viléma Zajíce z Hazmburka a 

Matyáše z Arrasu, prostřednictvím kterých chtěl pravděpodobně vyjádřit základní 

směry Karlovy politiky.109 

107 Státní hrad Karlštejn, Kniha zaznamenání navštěvovatel Karšteinu od roku 1846, 1846-1865, 

nečíslováno, srov. Jiří Štaif, Obezřetná elita, Praha 2005, s. 263. 
108 Eduard Bürget, Sláva Karlova, in: Marginalia historica II., Praha 1998, s. 127. 
109 Týž, Ikonografie dvou pomníků sochaře Ernsta Hähnela, RMP 2, Praha 1999, s. 1-6. 

36 



7) Pamětní list к vydání říšské konstituce s pražským pomníkem Karla IV. a s pohledy na 

Prahu a Karlštejn 

Podobně jako Václav J. Picek, také někteří návštěvníci Karlštejna použili 

v básních, které zapsali v té době do zdejší návštěvní knihy, symbol pevného hradu 

jako výzvy к obraně svobody národa. 

„Nejpevnější mezi hrady 

Vyroubený Čechům pro poklady 

Karlem otcem v časech dávných 
v-

Aby potomkové dědů slavných 

Jako tvoje nedobytné skály 

Pevně proti nepříteli stály 

Jenžto pravý poklad národu 

Vyrvat hrozí svobodu 
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Danou v Březnu Ferdinandem 

Králem"no 

„Hrade původcem svým postavený 

a v dějinách země zvelebený 

ty jsi druhdy v lůně svém ukrýval 

vlasti naší drahé klenoty 

dokud šperk královský cenu míval 

v bludné mysli lidské slepoty 

teď však bez ceny to hamparádí [harampádí] 

země klenotem je svoboda, 

a tu Čech si vryje v prsa sva 

tam ji brání nedá šiji bráti.íí] 11 

Autor druhé básně Slavomír Vávra sám sebe označil za člena Svornosti, v té 

době již rozpuštěné skupiny národních gard, která měla svůj hlavní štáb v budově 

Královského českého muzea, ovšem většina jejích členů byla vojskem zajata již 

první den svatodušních bouří. Hrad navštívil ve společnosti tří českých dam a 

mladého profesora mladoboleslavského piaristického gymnázia Kristiána Stefana, 

který byl zároveň dopisovatelem časopisu Česká včela, v němž byla Vávrova báseň 
i • • • 112 také o několik dní později anonymně otištěna. Ostrá formulace umísťující českou 

královskou korunu, která byla podle tradice uchovávána právě na Karlštejně, na 

smetiště dějin, napovídá o radikalitě autorova politického smýšlení, jež by se však u 

většiny české společnosti nemohlo tehdy setkat s pochopením. 

110 Státní hrad Karlštejn, Josef Uhlíř 8. 8. 1848, in: Kniha zaznamenání navštěvovatel Karšteinu od 

roku 1846, 1846-1865, nečíslováno. 
111 Státní hrad Karlštejn, Slavomír Vávra 7. 9. 1848, in: Kniha zaznamenání navštěvovatel Karšteinu 

od roku 1846, 1846-1865, nečíslováno. 
112 Česká včela 13.9. 1848, s. 1. 
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4) Svatováclavská koruna a hrad krále Karla IV. (1848-1865) 

Spojitost Karlštejna s královskými insigniemi, jež zde byly s přestávkami 

ukrývány mezi léty 1420-1619, získala při prosazování českého státoprávního 

programu v uvolněných politických poměrech počátku 60. let svůj nový význam, 

který vedl českou zemskou reprezentaci к naléhavějším požadavkům na důkladnou 
l i l 

rekonstrukci hradu. 

V čase, jenž předcházel vydání Říjnového diplomu, se Karlštejn stal pro 

česky psané odborné časopisy spíše tématem kulturním, což vyplývá ze specializace 

autorů jednotlivých článků. Časopis Archeologického sboru Muzea království 

českého Památky archeologické se v rubrice aktualit zmínily o opravě střechy 

kostela Panny Marie provedené roku 1853 a později také o návrhu konzervační 

komise zemskému výboru, v němž bylo poukázáno na potřebu obnovení 

poškozených nástěnných maleb nacházejících se v téže kapli.114 Zde otištěný zápis 

ze schůze sboru konané 30. března 1857 prozrazuje, že předsedající Jan Erazim 

Vocel předložil zprávu konzervační komise společně s vlastním vyjádřením 

o možném způsobu provedení restaurace."3 

Vocelův příspěvek z roku 1859 byl edicí úředního ohledání hradu z roku 

1597.116 Kvalifikované písemné prohlášení (tzv. relaci) o stavu Karlštejna provedli 

čtyři komorníci úřadu zemských desek krátce poté, kdy zde byla ukončena rozsáhlá 

113 Po své královské korunovaci v Praze roku 1420 nechal klenoty z katedrály sv. Víta, kde byly 

předtím uloženy, odvézt na Karlštejn císař Zikmund. Později byly přemístěny společně s říšskými 

insigniemi do Norimberka. Roku 1446 si čeští stavové vymohli jejich umístění na Karlštejně, kde 

zůstaly až do korunovace Fridricha Falckého roku 1619. Poté byly ukrývány na Pražském hradě 

v prostorách úřadu zemských desek a na Staroměstské radnici. Následkem porážky stavovského 

povstání došlo к jejich uložení ve Svatováclavské kapli v katedrále a také se načas objevily opět 

v úřadu zemských desek. Roku 1646 je císař Ferdinand III. nechal odvézt do Vídně, kde setrvaly 

téměř 150 let. Korunovační klenoty byly od té doby do Prahy převáženy pouze u příležitosti 

korunovací nových českých králů. Do svatovítské katedrály je natrvalo přemístil roku 1791 

v souvislosti se svojí královskou korunovací až císař Leopold II. České královské insignie se 

navrátily bývalé sakristie nad svatováclavskou kaplí, kde byly uchovávány i v době vlády císaře 

Karla IV. Srov. Josef Cibulka, Korunovační klenoty království českého, Praha 1969, s. 51-59. 

114 PA I., Praha 1853, s. 48, II., 1857, s. 334, srov. Archiv Památkového ústavu středních Čech, 

dokumenty o opravách, Milada Vilímková (ed.), Karlštejn. Stavebně historický průzkum. I. etapa. 

Texty archivních dokladů ke stavebnímu vývoji hradu, nepublikovaný rukopis 1974, s. 131-133. 
115 PA II..Praha 1857, s. 334, 
1,6 Jan E. Vocel, Relací o opravě hradu Karlšteina od roku 1597, PA III., Praha 1858, s. 67-74. 
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renesanční přestavba hradu.'17 Čtenář Památek archeologických si mohl na základě 

četby popisu stavby z konce 16. století uvědomit, které z dosud stojících hradních 

budov, jejich částí či výzdoby pochází z této doby (např. zbytky sgrafit, ozdoby 

bran a hlásek, tvarování cimbuří, jednopatrové renesanční křídlo postavené mezi 

západní průčelí paláce a hradební zeď, rozšíření kaple Panny Marie, točité schodiště 

přistavěné к budově purkrabství aj.).118 Redaktor Karel Vladislav Zap do časopisu 

přispěl uměnovědnými studiemi o vnitřní výzdobě dvou hradních kaplí - sv. Kříže a 

sv. Kateřiny, a také článkem o mramorové soše bohorodičky umístěné na oltáři 

kapitulní kaple Panny Marie.119 

8) Domnělá podoba hradu Karlštejna po renesanční přestavbě na pohlednici vydané roku 1934 

Totéž odborné periodikum zaznamenalo jednu z posledních výzkumných 

cest romantického archeologa pátera Václava Krolmuse, jež hledal 8. srpna 1859 

svou holí „motyčkou" v okolí Karlštejna důkazy prehistorických dějin Čech. Na 

stráních pod hradem nalezl několik předmětů pocházejících ze středověku: tři 

117 Srovnání Vocelovy edice a originálu listiny společně s podrobnými poznámkami, Libor Gottfried, 

Relace z roku 1579, in: Jiří Fait (ed.) Magister Theodoricus dvorní malíř císaře Karla IV. Umělecká 

výzdoba posvátných prostor hradu Karlštejna, Praha 1997, s. 63-71. 
118 Vlasta Dvořáková, Dobroslava Menclová, Karlštejn, Praha, 1965, s. 206-216. 
119 Karel V. Zap, Kolegiátní chrám Panny Marie s kaplí sv. Kateřiny na Karlštejně, PA I, Praha 

1855, s. 337-342, týž, Kaple sv. Kříže a sv. Kateřiny na Karlštejně, PA III, Praha 1858, s. 75-80. 
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železné šípy, veliký hrot piky, železný nůž, starobylý klíč, dvě ostruhy, železný 

kroužek s háčkem a poničené kusy mečů.120 

Nejpilnější přispěvatel archeologické muzejní sbírky zde nebyl poprvé, 

neboť již 4. srpna 1845 zapsal do zdejší návštěvní knihy svůj podpis i trojverší, jímž 

vyjádřil své mínění o významu jazyka pro národ. „Kdo jsi Čech, prosím za to, / 

český jazyk cti co zlato, / česky mluv a česky piš."121 Poměrně často na hrad zavítal 

také muzejní knihovník Václav Hanka.122 Jeho nejstarší známá návštěva se odehrála 

30. května 1820, kdy se sem vydal v doprovodu Josefa Dobrovského a Hegelova 

žáka Friedricha Wilhelma Carové.123 Objevitel Rukopisu královédvorského zapsal 

do pamětní knihy své jméno azbukou, zatímco kritik pravosti dalšího z údajných 

staročeských textů - Libušina soudu, použil řečtinu. Václav Hanka později do 

muzejní sbírky věnoval kousek pozlaceného skla, které pocházelo z vnitřní výzdoby 

hradu.124 

120 Václav Krolmus, Kněze Krolmusa archaelogické výlety, PA IV., 1860, r. 1859, s. 45, mezi 

starými příběhy, jež autor s oblibou sbíral u obyvatelstva žijícího v okolí nalezišť, se objevují také 

zmínky o vyprávěních dotýkajících se hradu Karlštejna, srov. Václav Krolmus, Staročeské pověsti, 

zpěvy, slavnosti, hry, obyčeje a nápěvy s ohledem na bájesloví slovanské, III., Praha 1851, s. 5, 12, 

19. 
121 Drahoslav Makovička, Hrad českých básníků, in: ČSPSČ 1, 1959, s. 34. 
122 Hankovo jméno je v knihách zapsáno celkem pětkrát: 30. 1820, 7. 11. 1822, 22. 8. 1838, 1848, 

27. 8. 1851, srov. Drahoslav Makovička, Hrad českých básníků, in: ČSPSČ 1, 1959, s. 32, 
123 Státní hrad Karlštejn, Pamětní kniha 1810-1870 (založená pro zaznamenání podpisů významných 

návštěvníků), č. 1., s. 85. 
124 Jan Hlavatý, Archeologické sbírky Musea království českého. II. Starožitnosti středověké a 

vzácnosti z novější doby, in: PA II., Praha 1857, s. 329. 
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9) Josef Dobrovský zapsal 29. dubna 1818 do karlštejnské pamětní knihy svůj podpis v azbuce 

10) O necelý měsíc později (28. března 1818) sem opět zavítal a tentokrát se podepsal 

arménsky 
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11) Podpisy Friedricha Wilhelma Carové, Josefa Dobrovského (v řečtině) a Václava Hanky 

(v azbuce) jako upomínka na jejich návštěvu Karlštejna dne 30. května 1850 

Oživení společenského i politického života, které v českých zemích nastalo 

počátkem 60. let, dalo prostor ke vzniku nových českých novin a časopisů. Deník 

Národní listy, jenž začal vycházet l. ledna 1861 se stal brzy velmi populární a již 

v prvním roce své existence získal větší počet odběratelů, než všechny tehdejší i 
• 125 • 

dříve vycházející české noviny. Následujícího roku se na první straně listu objevil 

fejeton popisující v detailech tehdejší stav hradu Karlštejna a promýšlející řešení 
19 f\ 

jeho opravy. Autor článku uvádí, že hrad vypadá ,jak vnitř tak vně velmi 

spustle", čehož si zemské ani říšské instituce vůbec nevšímají.127 Hospodářští 

úředníci panství i obyvatelstvo žijící v podhradí podle jeho slov využívá prostory 

Karlštejna způsobem, který neodpovídá jeho umělecké hodnotě ani historickému 

významu. „Nejen, že mnohé místnosti uzavírají, ale používají jich za své komory, ba 

za své stáje a chlévy. V rytířských síních složena jest sláma a seno, v audienčním 125 Pavla Vošáhlíková, Vliv Národních listů na utváření českého veřejného mínění ve 2. polovině 19. 

století, in: Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století, Praha 1997, s. 41. 
126 Co se stalo na újmu Karlova Týna, in: Národní listy 21. 9. 1862, s. 1. 
127 Nebyl jím Jan Neruda, neboť v té době ještě do Národních listů nepřispíval, text zřejmě napsal 

Vítězslav Hálek. 
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sále Karla IV. se suší prádlo a vedlejší komnata jest komorou pana vrátného. 

Z pěkného obydlí v předhradí, kde ondy bydlel český purkrabí, vylámány jsou 

z gotických oken kamenné kříže, ozdoby gotické jsou zazděny a zasazená tam 

obyčejná okna. Ale aby vše bylo v souměru, nachází se před hlavním vchodem do 
128 • • hradu veliké hnojiště." Kritiky se dostalo také způsobu oprav, jimiž hrad prošel 

od rekonstrukce v letech 1836-1841, která je zde hodnocena pozitivně. „Ty se dějí 

tak zřídka a to ještě s tak nápadnou, ba schvalovanou loudavostí, že se o opravách 
129 

nemůže takřka ani mluviti." 

V kontextu odsouzení poslední úpravy hradu z roku 1855 je v článku 

formulován názor, který bychom dnes označili jako puristický. Podle něj by měla 

být historická stavba upravena tak, aby se jí navrátila její původní podoba z doby 

Karlovy. Ve skutečnosti při kritizovaném stavebním zásahu došlo к sejmutí těžké a 

navíc zcela prohnilé taškové střechy z věže kostela Panny Marie a místo ní sem byla 

umístěna šindelová krytina i nová věžička.130 Autor fejetonu tvrdí, že i neodborník 

se zhrozí „vida nad gotickým stavením chrámu (...) cibulovou věž vystavěnou." 

Nové hradní střechy (ve skutečnosti se jednalo pouze o výměnu krytiny na kapli 

Panny Marie) jsou prý „novomódní, velmi plochézatímco přestavba hradu 

započatá roku 1837 zachovávala podle článku vysoké štíty odpovídající gotickému 

stylu. Zodpovědnost je připsána na vrub zemskému stavitelskému úřadu v Praze. 

Tehdejší český místodržitelský rada hrabě Eduard Taaffe (ve funkci 1861-

1863) je ironicky zmíněn v souvislosti s nutnou opravou točitého schodiště ve velké 

věži. „Kdyby se pan hrabě Tafe [Taaffe] před několika nedělemi nesmiloval nad 

zpráchnivělými schody к vysoké věži, musili bychom nyní do věže lézt po 

žebříku."131 Opomenuta nezůstává též skutečnost, že nej důležitější památky vnitřní 

výzdoby Karlštejna si již dříve přivlastnila Vídeň. Autor nejvíce postrádá hradní 

mobiliář pocházející z doby Karla IV., který byl odvezen do Laxenburgu a „tam 

128 Co se stalo na újmu Karlova Týna, in: Národní listy 2\. 9. 1862, s. 1. 
129 PÚSČ, dokumenty o opravách, Milada Vilímková (ed.), Karlštejn. Stavebně historický průzkum. 

I. etapa. Texty archivních dokladů ke stavebnímu vývoji hradu, nepublikovaný rukopis 1974, s. 129-

134. 
130 Taškovou střechou byla kaple pokryta při opravě provedené vletech 1815-1816, srov. Vlasta 

Dvořáková, Dobroslava Menclová, Karlštejn, Praha 1965, s. 228, 233. 
131 Co se stalo na újmu Karlova Týna, in: Národní listy 21. 9. 1862, s. 1. 
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vykázáno mu dle doslechu místo na půdách" a deskové obrazy, jimiž se nyní pyšní 
1 

obrazárna v Belvederu. 

V článku je rovněž položena otázka, která je pro nové chápání významu 

Karlštejna velmi důležitá. Kdo by se měl o zlepšení jeho nedůstojného stavu zasadit 

a nadále o něj pečovat? Ustav šlechtičen, jenž čerpá výnosy z panství a jeho 

hospodářští úředníci obývají budovu bývalého purkrabství, říšské úřady, které jsou 

za stav hradu od jeho zařazení mezi veřejné budovy udržované ze zdrojů státní 

komory odpovědny (1836), nebo zemské instituce?1" Autor v duchu panovníkova 

hesla odpovídá, že společnými silami všichni vyjmenovaní. Ovšem každý se prý 

bude na záchraně hradu podílet odlišným způsobem. Materiál na opravu purkrabství 

bezplatně poskytne Ustav šlechtičen, nej nutnější restaurační práce mají být hrazeny 

z říšských zdrojů a o zásadní přestavbu - „znovuvzkříšení hradu" se postará zemský 

výbor.134 

Do financování obnovy Karlštejna má být rovněž zapojena široká veřejnost, 

která svůj zájem o Karlštejn podle článku projevuje mohutnou návštěvností 
1 Q С 

památky. 

Zprávy o výletech českých spolků na důležitá místa národní historie se na 

stránkách Národních listů objevovaly od počátku jejich existence téměř pravidelně. 

Byla zde otiskována oznámení o plánovaných akcích i podrobné popisy jejich 

průběhu. Líčení nabývá místy charakteru žánrových sokolských pohlednic či živých 

obrazů. „Zde [na Karlštejně] prohlíželi sobě roztroušeně památnosti tamější a 

nejodvážnější z nich s praporem v čele vylezli na nejvyšší cimbuří hradu. Malebný 

to musil poskytovati z údolí pohled, když na nejvyšším temeni hradu vlál 

běločervený prapor a kolem něho a pod ním po obou stranách stáli smělí sokolové, 

rozhlížející se po romantickém údolí.ííUb Pasáže vykreslující množství účastníků 

mnohdy doplňovaly rovněž číselné údaje, které však neodpovídaly skutečnosti. 

132 Co se stalo na újmu Karlova Týna, in: Národní listy 21. 9. 1862, s. 1. 
133 V textu je mylně uvedeno, že karlštejnské panství bylo manželkou Ferdinanda II. propůjčeno 

Ústavu šlechtičen, ve skutečnosti se tak stalo až roku 1755. 
134 Co se stalo na újmu Karlova Týna, in: Národní listy 21. 9. 1862, 
135 O významu aktivní participace veřejnosti při budování německých národních pomníků, srov. 

George L. Mosse, The Nationalisation of the Masses. Political Symbolism & Mass Movements in 

Germany from Napoleonic wars through the Third Reich, New York, 2001, s. 60-72. 
136 Výlet „Sokolů," in: Národní listy 5. 5. 1863, s. 3. 
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Měly spíše vyjádřit sílu národního hnutí, v němž hrál spolkový život důležitou 

úlohu.137 

Ke zvýšení návštěvnosti Karlštejna přispělo také vybudování nové západní 

železniční dráhy (1859-1863), jež hlavní město země propojila s průmyslovou Plzní 
110 

a bavorskou hranicí. Cesta vlakem znatelně ušetřila zájemci o návštěvu hradu čas 

i námahu, které musel dříve vynaložit. Pro ukázku připomeňme ještě jednou 

vzpomínky Václava Vladivoje Tomka vážící se к 30.-40. letům 19. století, jež 

dokládají, jakým způsobem a po jaké trase se na Karlštejn před vystavěním 

železnice také putovalo. „Vyšli jsme v pondělí svatodušní (dne 8. června) ve čtyři 

hodiny ráno Újezdskou branou a po silnici Berounské, (...) nevyptavše se ani na 

cestu, ani dostatečně na vzdálenost; představovali jsme si, že jest z Prahy na 

Karlštejn asi tak daleko z Hradce na horu Kunětickou. V tom však jsme se tím více 

zklamali, když jsme šli asi dvě míle pryč po silnici, domnívajíce se, že hrad na 

vysoké hoře stojící spatříme z daleka; potom jsme mínili teprv obrátiti se vlevo od 

silnice. Teprv když se dlouho nic neukazovalo, tázali jsme se lidí po cestě, a přišli 

jsme tudy po velké zacházce konečně do lesa za Mořinou, kdež se nám objevil hrad 

s vysokou věží svou na příkrém vrchu stojící (...) den byl parný; pročež oba dva 

moji soudruzi na cestě již si stěžovali a častěji odpočívali,"139 

12) Veduta Karlštejna v popředí s Budňany a nověVystavěnou železnicí, před rokem 1860 

137 Srov. Karel Šima, Národní slavnosti šedesátých let 19. století jako performativní akty 

konstruování národní identity, ČČH 1, Praha 2006, s. 98-99. 
138 Milan Hlavačka, Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce, Praha 1990, 

s. 73, 75. 
139 Václav V. Tomek, Paměti z mého života, díl I., Praha 1904, s. 51. 
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Cestování mladých studentů (Tomkovi bylo tehdy sedmnáct let) nelze jistě 

paušalizovat, nicméně ani koňmo, ani v kočáře či na povozu nebylo možné cestu 

zvládnout rychleji než za několik hodin. Parní vlak dokázal cestující z Prahy na 

karlštejnské nádraží přepravit za necelou hodinu a zpáteční jednosměrná jízdenka se 

pohybovala v závislosti na komfortu přepravy v rozmezí od 0,85 zl. za místo v třetí 

třídě až po 1, 70 zl. za první třídu.140 

Jízdní řády se staly dokonce přílohou prvního česky psaného průvodce 

hradem a v novinách se objevovaly reklamy na poloviční jízdné zvláštních vlaků 

vypravovaných v neděli a o svátcích, kdy byl hrad navštěvován nejvíce.141 Mnohé 

spolky pořádaly při výpravách na Karlštejn také osvětové nebo zábavné besedy 

v místních hostincích, jejichž výtěžek byl určen na opravu některých částí hradu, 

případně na dobročinné účely.142 

Kromě podpisů, několika vlasteneckých hesel i veršů nalezneme 

v karlštejnské návštěvní knize také poznámku dokládající, jakou váhu měla pro 

jejího pisatele politická událost, jež se odehrála v den, kdy hrad navštívil. „V den 

otevření českého sněmu 6. 4. 1861. Za panování císaře Františka Josefa 

Prvního. "14'! Lavice českho zemského sněmu se toho dne opět zaplnily a česká 

veřejnost očekávala, že se touto změnou omezí dosavadní centralistická politika 

státu a o situaci v zemi budou moci více rozhodovat její volení zástupci. 

Návrh na obnovu Karlštejna však v té době oficiálně nevzešel od volených 

orgánů země, ale od místodržitele barona Arnošta Leopolda z Kellesperku, který 

dopisem z 10. listopadu 1862 upozornil zemský výbor na potřebu „pronikavé 

opravy hradu,"144 Místodržitelství nechalo krátce předtím vypracovat v souvislosti 

s opravami kostela Panny Marie rozpočet rekonstrukce, jejíž náklady (20.263 zl.) 

140 Podle údajů obsažených v dobových jízdních řádech, srov. Karlův Týn i veškeré jeho části 

s přehledem dějepisným. Věrný průvodce jeho navštěvovatelům, Praha 1863, s. 50-53. 
141 Karlův Týn i veškeré jeho části s přehledem dějepisným. Věrný průvodce jeho navštěvovatelům, 

Praha 1863, s. 50-53, srov. např. Národní listy 4. 7. 1863л 
142 Národní listy 11. 5. 1863, s. 3, 16. 5. 1863, s. 3, 12. 9. 1863, s. 3. 
143 Státní hrad Karlštejn, Kniha zaznamenání navštěvovatel Karlštejnu od roku 1846, 1846-1865, 

nečíslováno. 
144 PÚSČ, Milada Vilímková (ed.), Karlštejn. Stavebně historický průzkum. I. etapa. Texty 

archivních dokladů ke stavebnímu vývoji hradu, nepublikovaný rukopis, 1974, s. 135-136, srov. 

Karel Adámek, Obnovení Karlštejna, Česká revue 9, Praha 1913, s. 522. 
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měly být kryty z různých zdrojů.145 Uvažovalo se o vypsaní veřejné sbírky a kromě 

Ústavu šlechtičen a okolních obcí, které by poskytly stavební materiál a pracovní 

síly, se měly na nákladech podílet rovněž zemské fondy. 

Zemský výbor však vypsání veřejné sbírky ve své písemné odpovědi z 2. 

prosince 1862 odmítl s odůvodněním, že „jest Karlštejn nesporným majetkem 

Koruny české, tedy císaře jako krále českého, takže by se sbírání dobrovolných 

příspěvků na jeho obnovení nesrovnávalo se ctí země." V ostatních bodech se výbor 

s návrhem místodržitelství ztotožňoval, ovšem jeho předložení zemskému sněmu 

podmiňoval zjištěním přesných informací o majetkoprávních záležitostech hradu.146 

Z kontextu tehdejších politických aktivit české zemské representace 

vyplývá, že zájem výboru o důkladné objasnění otázky vlastnictví hradu souvisel 

s jejím úsilím o znovuprosazení historických práv, které určovaly Karlštejnu 

jakožto majetku koruny mezi ostatními statky nacházejícími se v českých zemích 

zvláštní postavení.147 

Obhajování práv českého království provázelo rovněž projevy českých 

poslanců na říšské radě, kterou zemský sněm svými zástupci, na rozdíl od 

maďarského či chorvatského sboru, obeslal. Čeští poslanci zde bojovali proti 

prodeji českého korunního statku v Pardubicích, jímž měly být umořeny státní 

dluhy a pomocí historických práv dokazovali, že o jmění České koruny náleží 

českému králi i zemi, jejíž sněm by měl o jeho prodeji spolurozhodovat.148 

Vídeňský zpravodaj Národních listů podával o průběhu jednání obsáhlé informace, 

kterými byly naplňovány přední stránky deníku. Již dříve měly problém ztracených 

zemských a korunních statků českému čtenáři dokreslovat otiskované seznamy 

145 Zdeněk Chudárek, Josef Mocker a restaurace hradu Karlštejna, in: ZPP 2, Praha 2001, s. 28. 
146 PÚSČ, Milada Vilímková (ed.), Karlštejn. Stavefcmě historický průzkum. I. etapa. Texty 

archivních dokladů ke stavebnímu vývoji hradu, nepublikovaný rukopis 1974, s. 135-136, srov. 

Karel Adámek, Obnovení Karlštejna, Česká revue 9, Praha 1913, s. 522. 
147 srov. Bohuš Rieger, O některých statcích zvláštních, in: kol. O královském hradě pražském. Praha 

1907, s. 139-151. 
148 Bohuš Rieger, O českých královských a korunních statcích, in: kol. O královském hradě 

pražském, Praha 1907, s. 124-115, 135. 
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majetků „přebohaté někdy Koruny české", které byly v 1. polovině 19. století 

rozprodány státem.149 

Když čeští poslanci na říšském sněmu při své kritice návrhu zákona o rušení 

manství prosazovali provedení této záležitosti zemskými orgány, jejich 

argumentace se opět opírala o ustanovení, která si čeští stavové v minulosti vymohli 

na svých panovnících. Liberálně smýšlející poslanci v radě kontrovali tím, že česká 

zemská práva nelze vyvyšovat nad práva ostatních oblastí monarchie а к rušení 

manských statků je nutné v celé monarchii přistupovat jednotným způsobem.150 

Poslanec Karl Giskra slovní přestřelku vyostřil formulací, v níž českou korunu 

označil za mystický vynález nového věku, který má navíc zcela nepřesvědčivou 

historii. Tvrdil, že současnost nepotřebuje „domnělé koruny svatého Václava, -

jakoby on byl někdy nosil korunu královskou, jakoby dědičná koruna nebyla 

dědičně pořízena teprva roku 1215 a jen ve dvou případech dříve osobně udělena, 

v době, kdy po sv. Václavovi zůstávala pouze kostra,"151 Myšlenky politických 

projevů některých českých poslanců pokládal za „vynálezy jimiž si pořídili šibolet 

[hebr. klas, v přeneseném smyslu heslo skupiny určené к identifikaci jejích členů], 

aby fanatizovali mladé nepředložené lidi, anebo takové, kteří chtějí mít něco 

zvláštního,"152 Na závěr svého proslovu za vzrůstajícího hluku v sále vyjádřil své 

mínění, že titul českého krále pokládá za naprostý archaismus, na kterém mu záleží, 

tak málo, jako na titul[u] krále Jeruzalémského,"153 

Není divu, že čeští zástupci na radě byli tímto projevem silně pobouřeni, 

neboť Českou korunu v její hmatatelné podobě královské insignie i v jejím 

abstraktním smyslu, vyjadřujícím českou státnost, nepokládali za vyčpělou 

149 Národní listy 26. 4. 1861, s. 1, 27. 4. 1861, s. 2, list nezmiňuje skutečnost, že roku 1825 čeští 

stavové к prodeji svolili, srov. Bohuš Rieger, O českých královských a korunních statcích, in: kol. O 

královském hradě pražském, Praha 1907, s. 125. 
150 Bohuš Rieger, O českých královských a korunních statcích, in: kol. O královském hradě 

pražském, Praha 1907, s. 135, srov. Jiří Sak, Rieger. Konzervativec nebo liberál?, Praha 2003, 

s. 136-140. 
151 František Rieger, Řeči Dr. Františka Frant. Ladislava Riegra a jeho jednání v zákonodárných 

sborech III., Praha 1884, s. 114. 

" František Rieger, Řeči Dr. Františka Frant. Ladislava Riegra a jeho jednání v zákonodárných 

sborech III., Praha 1884, s. 114. 
153 František Rieger, Řeči Dr. Františka Frant. Ladislava Riegra a jeho jednání v zákonodárných 

sborech III., Praha 1884, s. 114. 
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středověkou mystiku, ale tradiční symbol jednoty a svébytnosti země, o jejíž nové 

státoprávní vymezení v rámci celku říše usilovali.154 František Palacký v tomto 

duchu polemizoval v článku nazvaném „Historické haraburdí" s názory některých 

moravských publicistů zpochybňující vazby mezi Čechy a Moravou, v kterém 

dokazoval dějinnou jednotu zemí Koruny české, v nichž „Morava odjakživa 

požívala vlastního zřízení svého a ouplné samosprávy domácí, pánem země 

Moravské přece nepřestal až podnes býti král český, co markrabě moravský,"155 

Zbytečnou ceremonií nebyl pro české politiky ani akt královské korunovace, o níž 

císaře Františka Josefa I. požádali adresou přijatou zemským sněmem jednohlasně 

12. dubna 1861. 

Vraťme se nyní к otázce, jaké místo měl v této tradicionalistické politické 

koncepci Karlštejn. Hradu byl propůjčován stejně posvátný význam jako koruně, 

kterou ve své velké věži po staletí ukrýval, což byl z tohoto „státotvorného" 

hlediska jeden z hlavních důvodů, proč nesměl do budoucna budit dojem 

zanedbávaného hradu využívaného к hospodářským účelům. 

V odborném šetření vyžádaném zemským výborem se píše, že hrad je 

možné až do roku 1625 pokládat za majetek korunní a zemský zároveň,156 načež od 

té doby se stal z rozhodnutí císaře Ferdinanda II. věnným statkem české královny. 

Rok poté byl zastaven a časem také náležitě vyplacen a důchody jeho panství 

přenechány Ústavu šlechtičen na Hradčanech, jehož hospodářští úředníci zde 

v době napsání článku sídlili. Koruna si své faktické vlastnictví hradu podržela 

v nadační listině ústavu a byly zde rovněž stanoveny podmínky, za nichž by se jí 

statek opět vrátil к plnému užívání. Ve zprávě, o níž členové zemského výboru 

později informovali také sněm, je dále zdůrazněno, že důkazem zájmu konkrétního 

panovníka o Karlštejn, je také zařazení hradu mezi veřejné budovy spravované ze 

státních fondů, o které se po své korunovaci českým králem zasloužil císař 

Ferdinand V. 

154 Srov. Valentin Urfus, Stát v představách české národní společnosti Smetanovského období, in: 

kol., Povědomí tradice v novodobé české kultuře. Doba Bedřicha Smetany, Praha 1988, s. 22-28. 
155 František Palacký, Historické haraburdí, in: Josef Špičák (ed.), František Palacký. Úvahy z české 

literatury, historie a politiky, Praha 1977, s. 259-265. 
156 Znění zprávy zemského výboru sněmovně ze dne 24. 11. 1863, in: Karel Adámek, Obnovení 

Karlštejna, in: Česká revue 9, Praha 1913, s. 522. 
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13) Fotografie hradu z doby těsně před rekonstrukcí z let 1887-1904 

Česká representace by se s odkazem na minulost hradu ke svému podílu na 

financování obnovy Karlštejna velmi ráda přihlásila, ovšem v zemských fondech se 

pro jeho důkladnou rekonstrukci nenacházely potřebné zdroje. Nabízelo se tedy 

následující řešení. Jestliže panovník nesmí podle historického práva bez souhlasu 

zemských orgánů, jak bylo dříve poukázáno v říšské radě, rozhodnout o 

rozprodávání korunních statků, neměl by být také vyloučen z jednání o důležité 

opravě stavby náležející к témuž druhu majetku. Prostřednictvím císaře, jenž podle 

mínění některých českých politiků prokázal svůj zájem o historické objekty 

v nedávné době zřízením Centrální komise pro stavební památky, by navíc mohly 

být získány dotace převyšující sumy, jimiž byly od doby zařazení hradu mezi 

veřejné stavby udržované ze zdrojů státní komory hrazeny dosavadní drobné 

opravy. Zmíněné dotace totiž na celkovou rekonstrukci rovněž nepostačovaly. 

Výše popsanými motivy byl veden další krok zemského výboru, při kterém 

bylo o rozhodnutí к obnově hradu požádáno^ 2. 5. 1863 jeho с. k. Apoštolské 
1 S7 

Veličenstvo František Josef I. К návrhu se přípisem z 6. 6. 1864 připojilo také 

české místodržitelství. 
157 PÚSČ, Koncept žádosti zemského výboru císaři Františku Josefovi z 2. 5. 1863, in: Milada 

Vilímková (ed.), Karlštejn. Stavebně historický průzkum. I. etapa. Texty archivních dokladů ke 

stavebnímu vývoji hradu, nepublikovaný rukopis, 1974, s. 136-137. 
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O usnesení výkonného orgánu země se čtenáři Národních listů dozvěděli z 

prvního odstavce rubriky denních zpráv, což svědčí o důležitosti, která byla dopisu 

císaři přikládána.158 

Velikým zklamáním se stalo odmítnutí návrhu, jenž se přes složky státního 

aparátu к císařovým rukám vůbec nedostal. Ve výnosu státního ministerstva vnitra 

z 21. května 1865 bylo výboru prostřednictvím zemského místodržitelství 

s odvoláním na dohodu s ministerstvem financí 8. června 1865 oznámeno, „že na 

velkou restauraci hradu Karlštejna, vzhledem k finanční situaci [státu] nelze 

pomýšletzatímco nezbytně nutné opravy mohou být hrazeny podobně jako dosud 

z výdajů říšské komory.159 

V období mezi odesláním adresy a jejím oficiálním odmítnutím uveřejnily 

Národní listy informace o majetkových poměrech dvou institucí, které byly ke 

Karlštejnu bezprostředně vázány a z těchto z těchto faktů dále dovozovaly, že by se 

tato zařízení měla více zasloužit o zvelebení hradu i jeho blízkého okolí. Podle 

informací deníku o zápisech v účetních knihách, uložených na Karlštejně, disponuje 

Ústav šlechtičen nemalými prostředky, takže by mohl finančně zaštítit osázení 

holých strání rozkládajících se v okolí hradu stromky a keři, které by „svým listím a 

chladem (...) toto od přírody tak rozkošné údolí občerstvily"160 

Podle dalších zpráv listu čítají výnosy praskoleského statku patřícího 

karlštejnskému děkanství ročně 15.000 zl.161 Úřad nebyl od úmrtí děkana Julia 

Körnera počátkem prosince 1863 obsazen, a tak by podle názoru novin stačilo, aby 

se posečkalo ještě dva roky a z ušetřených praskoleských důchodů se zaplatila celá 

rekonstrukce Karlštejna.V pozastavení úřadu není shledáván žádný problém, neboť 

s děkanstvím „povinnosti skutečné správy duchovní spojeny nej sou Odvážnost 

návrhu se zřejmě snažil přispěvatel novin vyvážit mírným tónem v závěru článku. 

158 Národní listy, 5. 5. 1863, s. 3. 
159 PÚSČ, Milada Vilímková (ed.), Karlštejn. Stavebně historický průzkum. I. etapa. Texty 

archivních dokladů ke stavebnímu vývoji hradu, nepublikovaný rukopis, 1974, s. 137. 
160 Z Karlova Týna, Národní listy, 18. 5. 1864, s. 3. Holé svahy v okolí hradu zachycují mnohá 

vyobrazení hradu pocházející z 19. stol., např. Václav Mánes 1837, Antonín Mánes 1837, Vincens 

Mörstadt 1837, Josef Rybička po 1838, Hugo Ullik 1872, srov. Vlasta Dvořáková, Dobroslava 

Menclová, Karlštejn, Praha 1965, s. 241, Vladimír Brych, Věra Přenosilová, České hrady a tvrze ve 

starých vyobrazeních, Praha 2002, s. 52-53. 

161 Oprava Karlotýnského hradu, Národní listy, 3. 2. 1864, s. 2 
162 Oprava Karlotýnského hradu, Národní listy, 3. 2. 1864, s. 2 
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Je prý také možné uhradit z toho zdroje pouze částečné opravy, případně pojmout 

dotaci děkanství jako určitou formu půjčky. „Tím by naše ve/[ko]t/[ušné]. 

duchovenstvo české, ježto vlasteneckou obětavostí vždy vynikalo a vyniká, vděčnost 

a lásku každého vlastence znovu získalo. Přejeme si, aby myšlénka naše s takovou 

láskou přijata byla, s jakou se к posouzení předkládá."163 

V deníku naopak nenalezneme zmínku o skutečnosti, že o rekonstrukci 

Karlštejna usiloval rovněž prezident Centrální komise pro obnovu stavebních 

památek baron Josef A. Helfert. Ministerstvo financí však jeho oficiální žádost na 

příspěvek к opravě Karlštejna odmítlo 6. února 1865, obdobně jako na adresu 

zemského sněmu císaři s odkazem na finanční těžkosti státu.164 Baron Helfert hájil 

zajímavé stanovisko týkající se budoucího využití hradních prostor, kam navrhoval 

po důkladné opravě umístit místodržitelský archiv, uložený dosud v nevyhovujících 

prostorách na Malé straně. Jeho nápad byl veden podobnou ideou jako renesanční 

přestavba Karlštejna provedená vletech 1579-1589.165 Nákladné rekonstrukce 

tehdy předcházelo rozhodnutí zemského sněmu o změně poslání hradu, v němž 

měly být nově uschovány kopie zemských desek. Důvodem duplicitního umístění 

dokumentů na dvou různých místech byl tehdy velký požár Pražského hradu, při 

němž roku 1541 staré zápisy shořely. 

Z Helfertova podnětu napsal do odborného časopisu Centrální komise 

příspěvek o dějinách i alarmujícím současnosti hradu archeolog August W. 

Ambros.166 Pravděpodobně poprvé se zde setkáváme s návrhem zřídit v hradních 

prostorách muzeum dochovaných hmotných památek i listin z doby vlády Karla IV. 

Vzorem kompletní rekonstrukce hradu i jeho nové funkce má být podle Ambrose 

německý hrad Wartburg. Podobně jako při nedávné obnově durynského hradu měly 

163 Oprava Karlotýnského hradu, Národní listy, 3. 2. 1864, s. 2, do děkanského úřadu byl 

následujícího roku jmenován Dr. Vojtěch Hron, srov. Vbclav Bartůněk, Karlštejn. Zbožný odkaz 

otce vlasti, Praha 1948, s. 124-125. 
164 Josef A. Helfert, Die Wiederherstellung der Burg Karls-Tein in Böhmen, in: Sonderarbrück aus 

den Mittheilungen 28, Wien 1902, s. 3. 
165 Srov. Vlasta Dvořáková, Dobroslava Menclová, Karlštejn, Praha, 1965, s. 206-216. 
166 August W. Ambros, Die Burg Karlstein und ihre Restaurierung, Mitteilungen 10, Wien 1865, 

s. 41-56, srov. Dobroslava Menclová, Restaurace hradu Karlštejna, in: ZPP 7, Praha 1947, s. 90-92. 
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být i na Karlštejně stěny některých interiérů pokryty novými monumentálními 

malbami s historickými náměty.167 

Baron Helfert se rozhodl rozeslat pare Ambrosovy studie všem členům 

českého zemského výboru i poslancům sněmu.'68 Členové zemského výboru z jeho 

podnětu opět přikročili к diskuzi o rekonstrukci, jejíž návrh byl krátce předtím 

vládou zamítnut. Výsledkem jednání se stala podrobná zpráva, která měla 

poslancům posloužit jako podklad pro rozhodování o budoucí opravě hradu.169 

Den předtím, nežli se otázka generální opravy hradu dostala na jednání do 

velkého sálu bývalého Thunovského paláce na Pětikostelním náměstí, upozornili na 

ni Národní listy v článku otištěném na první straně, který byl stručným výtahem 
170 

návrhu zemského výboru. 

Komentáře listu hodnotící sněmovní debatu o přestavbě Karlštejna 

poznamenaly, že zde byla svedena „malá potyčka", ovšem jednání se ve skutečnosti 

žádnými dramatickými výstupy nevyznačovalo.171 Hrabě Leopold Lev Thun 

zdůrazňoval, že konečné usnesení zemského sněmu o rekonstrukci není možné bez 

rozhodnutí panovníka, který „by ráčil učiniti vhodná opatření", a vyzýval ke 

zvolení zvláštní devítičlenné komise, jenž by sestavila novou adresu císaři a 

předložila ji sněmovně ke schválení.172 S výhledem к rozpočtu na následující rok 

uvádí, že se má již počítat к účelům obnovy hradu se sumou 2000 zl.173 

167 August W. Ambros, Die Burg Karlstein und ihre Restaurierung, Mitteilungen 10, Wien 1865, s. 

52. Roku 1902 byl návrh opět vznesen restaurační komisí, která za účelem vymalování rytířské síně 

hradního paláce oslovila Mikuláše Alše. Nákresy však sklidily rozporné hodnocení posuzovatelů, 

kteří se nakonec usnesli od původního záměru upustit, srov. Dobroslava Menclová, Restaurace hradu 

Karlštejna, ZPP 7, Praha 1947, s. 119-120. 
168 Dobroslava Menclová, Restaurace hradu Karlštejna, in: ZPP 7, Praha 1947, s. 92. 
169 PÚSČ, Koncept žádosti zemského výboru zemskému sněmu z 11. 10. 1865, Milada Vilímková 

(ed.), Karlštejn. Stavebně historický průzkum. 1. etapa. Texty archivních dokladů ke stavebnímu 

vývoji hradu, nepublikovaný rukopis, 1974, s. 137-138. 
170 Národní listy 27. 11. 1865, s. 1. 
171 Národní listy 29. 11. 1865, s. 1. 
172 Národní listy 29. 11. 1865, s. 2. 
173 Ve zprávě výboru se píše, že suma bude určena к vyhotovení plánů hradu, jež jsou к přípravám 

generální rekonstrukce nutné, PÚSČ, Koncept žádosti zemského výboru zemskému sněmu, 11. 10. 

1865, Milada Vilímková (ed.), Karlštejn. Stavebně historický průzkum. I. etapa. Texty archivních 

dokladů ke stavebnímu vývoji hradu, nepublikovaný rukopis, 1974, s. 141. 
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O slovo požádal rovněž František Palacký, jenž se pustil do poučeného 

výkladu dějin Karlštejna, v němž vysvětlovat výjimečné postavení hradu, které 

vyplývalo ze skutečnosti, že zde byly uschovávány korunovační klenoty.174 Hrad 

podle jeho mínění náležel králi i zemi zároveň. Proto také dva karlštejnští purkrabí 

reprezentující rytířský i panský stav, jenž měly hrad chránit, skládali přísahu králi i 

zemi. Zrušením významného zemského úřadu a zastavením panství, Jehož příčinou 

byly tehdejší nešťastné události (...) FerdinandII. chtěl dokázati své vrchmocía tak 

přestal Karlův Týn býti statkem též zemským,"175 Nejnovější ústavní vývoj dává 

podle Palackého prostor k tomu, aby se někdejší poměry alespoň částečně navrátily 

a Karlštejn byl opět považován za majetek panovníka i země. Komentář Národních 

listů si všímá atmosféry v sále a konstatuje, že Palackého příspěvek byl všemi 

přítomnými pozorně vyslechnut. Jeho pisatel tím naráží na dřívější bouřlivé reakce 

některých poslanců v říšské radě na obhajobu práv české koruny. Současné přijetí 

zpráv o její historii a poslání je pro něho „důkazem, že věci se velmi změnily."116 

Negativní hodnocení si v komentářích listu vysloužil dvorní rada p. Taschek, 

který „byl velmi starostliv, aby se sněm neuvrhl do velkých výloh", pokud by do 

nákladného projektu generální rekonstrukce hradu pustil.177 Na jeho dotaz kolik 

bude přesně obnova Karlštejna stát, předkladatel návrh výboru hrabě František 

Thun odpověděl, že není možné před vypracováním podrobného plánu tuto sumu 

nijak odhadnout. O značných výdajích však nepochyboval a poté sebevědomě 

174 Sněmovní zpráva, in: Národní listy 29. 11. 1865, s. 2, srov. František Palacký, O opravě hradu 

Karlšteina (dne 28. listopadu 1865 a 22. ledna 1866), in: Bohuš Rieger (ed.), Františka Palackého 

spisy drobné I. Spisy a řeči z oboru politiky, Praha 1898, s. 273-275, v. t. František Palacký, Dějiny 

národu českého v Čechách a v Moravě, díl II., Praha 1894, s. 305, 310. 
175 srov. František Palacký, O opravě hradu Karlšteina (dne 28. listopadu 1865 a 22. ledna 1866), in: 

Bohuš Rieger (ed.), Františka Palackého spisy drobné I. Spisy a řeči z oboru politiky, Praha 1898, 

s. 273-275. 
176 Národní listy 29. 11. 1865, s. 2. 
177 Národní listy 29. 11. 1865, s. 1, v zprávách časopisu Památky archeologické bylo jeho vystoupení 

komentováno slovy: „slavný sněm našeho království (...) nedal se másti muži, kteří každého groše 

litují, jímž mají zachovány býti památky slavné minulosti na zvelebení Českého království." PA IV., 

Praha 1866, s. 311. 
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dodal: „...ale Čechy nesmí zůstati za Sasko-Výmarskem, které tolik peněz věnovalo 
178 

na opravu Wartburgu, ani za Pruskem." 

František Ladislav Rieger předkladatelova slova podpořil srovnáním 

problému hradu s podobným osudem katedrály sv. Víta, jejíž obnova bude obnášet 

rovněž nemalé sumy, ovšem pokud by se členové výboru na jeho obnovu - „oni 

šlechetní mužové", nechali na počátku svého úsilí zastrašit podobnými pochybami, 

jaké dnes předkládá pan dvorní rada Taschek, propadl by chrám již dávno zkáze.179 

S připomenutím klasického citátu:„i?zm nebyl také vystavěn jedním rokem", 

apeloval na poslance upozorněním, že pokud by se Karlštejn proměnil v ruinu, bylo 

by to pro členy sněmu ostudné nejen z toho důvodu, že jsou to Češi, ale také proto, 

že se pokládají za vzdělance. 

V závěru jednání o Karlštejně se sněm usnesl na návrhu hraběte Thuna o 

obeslání adresy císaři, s tím, že byl přijat pozměňovací návrh hraběte Alberta 

Nostice, aby byl vypracováním žádosti pověřen zemský výbor.180 Obnova 

korunního hradu Karlštejna byla v tuto chvíli na sněmu díky spolupráci českých 

poslanců občanského původu se zástupci zemské šlechty schválena a dokonce 

i přítomný vládní komisař hrabě Lažanský přislíbil, že sněmovní návrh bude moci 

počítat i s podporou říšské vlády. Odstoupením rytíře Antona Schmerlinga z postu 

státního ministra se od ní očekávalo ukončení dosavadní centralistické politiky říše, 

v níž se nedařilo prosazovat české požadavky. Budoucnost se po skončení schůze 

mohla jevit v jasných barvách nových karlštejnských omítek. 

V minulých kapitolách bylo naznačeno, jakým způsobem promlouval 

Karlštejn к zemským vlastencům. Oproti těmto reminiscencím se v letech 1860-

1865 objevuje nové vnímání jeho odkazu, které zdůrazňuje v dějinách hradu také 

období mladší, než byla doba politického rozmachu i kulturního rozkvětu českých 

178 Sněmovní zpráva, in: Národní listy 29. 11. 1865, s. 2, restaurace duryňského hradu Wartburg 

probíhala v dlouhém období let 1838-1878. První fáze byla započata z popudu jeho majitele sasko-

výmarského arcivévody Karla Alexandra. Charakter puristické přestavby Wartburgu i jeho pojímání 

německým národním hnutím je možné srovnávat s příkladem Karlštejna. Do 50. let 19. století spadá 

rovněž počáteční fáze rozsáhlých rekonstrukcí pruských hradů Marienburg (Malborg) 

a Marienwerden (Kwydzin). Srov. Dobroslava Menclová, Restaurace hradu Karlštejna, ZPP 7, Praha 

1947, s. 75,82-83. 
179 Sněmovní zpráva, in: Národní listy 29. 11. 1865, s. 2. 
180 Sněmovní zpráva, in: Národní listy 29. 11. 1865, s. 2. 
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zemí za vlády Karla IV. Jedná se o období, které v království nastalo po skončení 

husitských válek, kdy si čeští stavové vydobyli značný podíl vlivu při správě země. 

Podle historických zemských práv vznikala dvěma karlštejnským purkrabím, 

reprezentujícím panský a rytířský stav, povinnost chránit symbol státu - královskou 

korunu a nevydat ji v případě smrti českého krále ke korunovaci dříve, nežli bude 

nový panovník přijat zemským sněmem.181 Představitelé zemské politiky chtěli 

v šedesátých letech 19. století prokázat kontinuitu historických práv České koruny a 

jako svůj dějinný vzor považovali právě zemské stavy 15.-17. století.182 

L i 
14) Mikuláš Aleš, Apotheosa, 1894. Myšlenka překonání nepříznivého období českých dějin je 

na kresbě vyjádřena obvyklými symboly. Letohrádek Hvězda a havrani jsou odkazem na 

pobělohorskou dobu, zatímco svatováclavská koruna se sluncem vycházejícím na horizontu 

představuje znovuzrození národa. 

181 Bohuš Rieger, O některých statcích zvláštních, in: kol. O královském hradě pražském, Praha 

1907, s. 142-143. 
182 Srov. Jiří Rak, Bývali Čechové. České historické mýty a stereotypy, Praha 1994, sl27-140, Jan 

Rychlík, České historické mýty versus mýty o českých sousedech, Česko-slovenská historická 

ročenka, Praha 2000, s. 98-99. 
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5) Vypracování projektu obnovy hradu a neuskutečněná korunovace (1866-

1870) 

„Slavný sněm království Českého jda za příkladem bývalých sněmů Českých, 

hradu Karlštejna vroucně se ujav, jistou naději v nás vzbudil, že již nebude týrán cit 

vlastenecký, náboženský a umělecký zkázou milého hradu Karlova, na nějž není 

krásnějšího díla stavitelského ze středověku,"183 České odborné periodikum 

reflektovalo změny v otázce opravy Karlštejna samozřejmě s nadšením. V témže 

roce, ve kterém byl příspěvek napsán, do vnitřního vývoje monarchie výrazně 

zasáhl válečný konflikt s Pruskem. 

Ústy nejvyššího zemského maršálka hraběte Rothkircha byla 8. ledna 1866 

českému sněmu přednesena císařova odpověď na listopadovou adresu požadavků, 

přijatou díky hlasům českých poslanců občanského původu a většiny zemských 

aristokratů, kde císař již podruhé slíbil, že se nechá v Praze „uprostřed svých 

věrných Čechů po právu a svatém obyčeji" korunovat českým králem.184 Na konci 

téhož měsíce měla být ve sněmovně projednávána rovněž žádost panovníkovi 

týkající se jeho rozhodnutí o celkové rekonstrukci hradu Karlštejna, jejíž 

vypracování bylo uloženo zemskému výboru. Spory německých a českých 

poslanců, jenž se zde 23. ledna 1866 nad otázkou této adresy rozhořely, byly 

druhého dne vylíčeny také na stránkách Národních listů.185 Bylo zde konstatováno, 

že svatováclavské koruně znevažované před pěti lety na říšské radě se při této 

schůzi zemských zástupců dostalo velikého zadostiučinění, к němuž prý svými 

výstupy bezděčně přispěli rovněž němečtí politikové. Velký prostor věnoval autor 

komentáře listů proslovu německého poslance Konstantina Höflera, který se týkal 

otázky české královské koruny. Deník zde odkrýval odborné polemiky o pojetí 

českých dějin ovlivněné nacionalistickými hledisky, v nichž se tento profesor 

obecných dějin na pražské univerzitě střetával s názorem Františka Palackého.186 

Na půdě zemského sněmu toho dne spory ožily za přímé osobní účasti obou 

historiografických i politických autorit. 

183 PA VI., Praha 1866, s. 311. 
184 Otto Urban, Česká společnost 1848-1918, Praha 1982, s. 198. 
185 Národní listy 24. 1. 1866, s. 1-2. 
186 Srov. Jiří Kořalka, František Palacký (1798-1876). Životopis, Praha 1998, s. 452, 471-478. 
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Höfler upozornil po přednesení návrhu adresy na několik chyb v jejím textu, 

jež jsou podle jeho mínění v rozporu s historickými fakty.187 Namísto označení 

český král Karel IV. požadoval s ohledem na nesprávné použití řadové číslovky 

vztahující se ve skutečnosti к titulu římského panovníka, uvedení jeho císařské 

hodnosti. Pochyboval rovněž o výrazu „koruna sv. Václava", neboť stejnojmenný 

český kníže prý sám žádnou královskou korunu nevlastnil.188 S odkazem na vlastní 

zjištění dále uvedl, že tento pojem se nenachází v žádné listině týkající se 

korunování českých králů. Navrhoval tedy, aby byl místo zmíněného názvu použit 

výraz „koruna království českého."189 К její hodnotě a právům neměl Höfler podle 

zpráv listu sebemenší námitky, neboť prý doslova zdůraznil: „...jest sama o sobě 

velká, skvostná a slavná a přeju, aby vždy tak zůstala. Nepotřebuje tedy oné 

ozdůbky.íd9° Pisatel úvodního komentáře к popisu zasedání sněmu Hoflerův návrh 

zcela neodsoudil. Ocenění české koruny v projevu německého poslance považoval 

za důkaz úpadku centralistické politiky, jejíž představitelé dříve tento symbol 

zostuzovali (konkrétně jmenoval Karla Giskru a Ignáce Kurandu). 

František Palacký (v Národních listech na rozdíl od svého konkurenta 

označen doktorským titulem) v úvodu svého příspěvku uvedl, že míní vysvětlit to, 

co pan Höfler „snad z nedorozumění pronesl.ííl9] Potvrdil, že označení českého 

krále Karla IV. je z hlediska historické pravdy chybné, nicméně dodal, že i ostatní 

národy si své významné panovníky v průběhu dějin zvykly nazývat nepřesně. 

Podobně jako Francouzi tradičně nazývali Karla Velikého Charlemagne, tak prý 

„i Karla sami Čechové tradičně jmenovali IVй'92 Svatý Václav podle Palackého 

187 Sněmovní zpráva, Národní listy 24. 1. 1866, s. 1-2, srov. Konstantin Höfler, Die Ziet der 

luxemburgischen Kaiser: Karl IV. - (Wenzel) - Sigmud, Wien 1867, s. 40-107, (o Karlštejně, 

s. 101, 106. 
188 Sněmovní zpráva, Národní listy 24. 1. 1866, s. 1-2. 
189 Sněmovní zpráva, Národní listy 24. 1. 1866, s. 1-2. 
190 Sněmovní zpráva, in: Národní listy 24. 1. 1866, s. 1-2. 
191 Sněmovní zpráva, in: Národní listy 24. 1. 1866, s. 1-2, srov. František Palacký, O opravě hradu 

Karlšteina (dne 28. listopadu 1865 a 22. ledna 1866), in: Bohuš Rieger (ed.), Františka Palackého 

spisy drobné I. Spisy a řeči z oboru politiky, Praha 1898, s. 273-275, František Palacký neměl 

akademické vzdělání, titul „doktor honoris causa" mu byl na Karlově univerzitě udělen počátkem 

roku 1849, srov. Jan Havránek, Univerzita, její zřízení, správa a studentstvo, in: František Kavka, 

Josef Petráň a kol . Dějiny univerzity Karlovy, III. 1802-1918, Praha 1997, s. 89-117. 
192 Sněmovní zpráva, in: Národní listy 24. 1. 1866, s. 1-2. 
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slov skutečně žádnou takovou korunu neměl a název má zcela jiný smysl. 

Pojmenování se prý rozšířilo zejména v době pobělohorské, kdy Češi takto nazývali 

vše, co jim bylo drahé. V závěru svého příspěvku konstatoval, že na tuto tradici je 

možné navázat. Národní listy poté v komentářích napsaly, že pan Palacký 

znemožnil tímto výkladem již tak dost slabé snahy centralistů o zdiskreditování 

svatováclavské koruny a profesoru Höflerovi vzkázaly, že pokud ne dříve, tak ode 

dne, kdy byla adresa na jednání zemského sněmu přijata, se pojmenování 

svatováclavská koruna na jedné oficiální listině nachází „ (...) a bohdá se s ním 

v příštích listinách veřejných častěji setká."193 

Malicherné byly podle názoru listu výstupy německých politiků 

poukazujících na formální nedostatky v textu adresy, v němž u panovníka i úřadu 

místodržitelství chybělo označení „císařsko-královský,"194 Poslanec Hasner tvrdil, 

že tyto údaje zde navrhovatelé vynechali schválně, aby tím nenápadně vyjádřili 

politické stanovisko, s nímž se, jako stoupenec ústavní strany, prý nemůže ztotožnit. 

Někteří čeští poslanci se posléze snažili ve svých projevech vysvětlit důvody, které 

к takovému použití titulatury vedly, a přesvědčit oponenty, že nešlo o záměr.195 

Znění žádosti bylo toho dne na sněmu přijato. Nadpoloviční většinu 

potřebných hlasů tvořili opět čeští poslanci občanského původu a téměř všichni 

zástupci zemské aristokracie. Při hlasování se k nim připojilo také několik 

německých politiků. Podle Národních listů se zde nehlasovalo pouze pro opravu 

hradu, ale také pro význam svatováclavské koruny.196 

Císař byl v této adrese rovněž upozorňován na svůj slib královské 

korunovace, který učinil v lednovém prohlášení, i na manifest z 20. 9. 1865, v němž 

pozastavil platnost únorové ústavy. „Vážný význam historických upomínek ráčilo 

V. V. samo již nejmilostivěji uznati opětovnými slavnými akty státními."191 Obnova 

zanedbávaného hradu, pokládaného tradičně za původní místo uložení královských 

insignií, s vysněným obřadem přijetí svatováclavské koruny a tím i symbolickým 

uznáním českých historických práv úzce souvisela. 

193 Národní listy 24. 1. 1866, s. 1-2. 
194 Národní listy 24. 1. 1866, s. 1-2. 
195 Národní listy 24. 1. 1866, s. 1-2. 
196 Národní listy 24. 1. 1866, s. 1-2. 
197 Znění adresy, in: Karel Adámek, Obnovení Karlštejna, in: Česká revue 9, Praha 1913, s. 523-524. 

60 



Přípravy obnovy Karlštejna se skutečně daly do pohybu. Císař svým 

rozhodnutím z 18. 3. 1866 pověřil státní ministerstvo, aby se postaralo o zajištění 

plánu rekonstrukce, na němž mělo spolupracovat s ministerstvem financí, Centrální 

komisí pro zachování stavitelských památek i českým zemským sněmem, potažmo 

zemským výborem. Ředitel Centrální komise byl ministerstvem požádán, aby 

vybral odborníka schopného zpracovat projekt opravy hradu, vyčíslit celkové 

náklady a rozvrhnout, v jakém sledu budou následně stavební práce probíhat.148 

Zpráva státního ministerstva o císařově rozhodnutí z 18. března 1866 byla 

podle vyjádření Národních listů na zemském sněmu přijata 23. března 1864 

bouřlivým potleskem českých poslanců sedících ve střední části jednacího sálu.199 

Jednalo se o poslední sezení a stejně jako v případě minulých čtyř sněmů, došlo 

v jeho závěru před sněmovnou na Pětikostelním náměstí к veřejné slavnosti.200 

Kromě shromážděných Pražanů se zde seřadili také členové spolku pražských 

ostrostřelců společně s hudbou a zástupcům země byla za zvuků rakouské hymny 
r v 201 v ' 

vzdána „vojenská čest" České země neměly v té době samozřejmě svou vlastní 

armádu, jejíž vojáci by mohli při representativních příležitostech defilovat ve 

zvláštních uniformách a se zbraní v ruce. Jejich funkci nahrazovali členové spolků, 

jež se svým charakterem blížili vojenským sborům. Ve zmíněném případě se 

jednalo o pražský střelecký spolek. Později při podobných akcích vystupovali ve 

stejnokroji a s tasenými rapíry hlavně sokolové. 

Hodnocení výsledků letošního sněmu bylo plné sebevědomí, pochvalných 

vyjádření i očekávání budoucího vývoje, což v tomto případě nebyla pouze prázdná 

květnatá slova. Termín konání dalšího zasedání, jež mělo původně proběhnout 

mimořádně ještě na podzim téhož roku, však nebyl vzhledem к očekávané válce 

s Pruskem jasný. „Světové události mohou se mezitím sběhnouti a vnitřnímu 

uspořádání zemských i říšských záležitostí překážeti. Avšak ať jest tomu jakkoli, 

198 Připiš státního ministerstva, in: Karel Adámek, Obnovení Karlštejna, in: Česká revue 9, Praha 

1913, s. 524. 
199 Národní listy 24. 3. 1866, s. 1. 
200 Podobnou festivitou bývalo doprovázeno i slavnostní zahájení sněmu, srov. Milan Hlavačka, 

Parlament jako divadlo světa, in: Marta Ottlová, Milan Pospíšil (ed.), Umění a civilizace jako 

divadlo světa, Pardubice 1993, s. 41. 
201 Národní listy 24. 3. 1866, s. 2. 
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těšme se z toho co vůbec již je spořádáno doufajíce i do budoucnosti všeho 

především od sebe samých,"202 

V souvislosti s očekáváním královské korunovace se v Národních listech 

velmi často objevovaly příspěvky věnované korunovačním klenotům i jiným 

významným zemským pokladům, což dokazuje zvýšený zájem české společnosti o 

symboly království. Výmluvný je například článek o výstavě exkluzivní knihy 

konzervátora arcibiskupského muzea v Kolíně n. R. Franze Воска o korunovačních 

insigniích, v níž se nacházel také barvotisk české koruny, zobrazené v její skutečné 

velikosti.203 Autor příspěvku uvedl, že se při své návštěvě expozice setkal 

urážlivými slovy pronesenými na adresu klenotu. Posmívat sej í měl štýrský zemský 

hejtman hrabě Gleispach a jeho blíže neznámý průvodce, který prý v rozhovoru 

s ním prohlásil, že se mu koruna vůbec nelíbí. Pohoršený pisatel článku také 

upozornil na text zmíněné knihy, v níž je citován nápis z dochované kožené korunní 

schránky, který prozrazuje, komu Karel IV. tento klenot zasvětil. V závěru si se 

skrytým odkazem na spory ohledně pojmenování královského klenotu neodpustil 

drobné rýpnutí: „A dílo toto nevydal přece PalackýZ"204 

Počátkem února se v deníku objevila zpráva o jistém „uměnímilovném" 

velkostatkáři, který se chystá zaplatit zhotovení nové kovové sochy sv. Václava.205 

Uprostřed náměstí, které v té době již neslo jméno českého patrona, dosud stála 

barokní kamenná socha od Jana Jiřího Bendla.206 Ačkoli Národní listy zvěst o 

štědrém mecenáši ke konci měsíce dementovaly, stihly mezitím uvést, že čeští 

202 Národní listy 24. 3. 1866, s. 1. 
203 Národní listy 31 .1 . 1866, s. 2, srov. Franz Bock, Kleinodien des Heiligen Römischen Reiches 

Deutscher Nation nebst die Kroninsignien Böhmens, Ungarns und die Lombardei, Wien-Leipzig 

1864, autor se v jednom z příspěvků do časopisu Centrální komise pro zachování stavebních 

památek věnoval rovněž Karlštejnu: Franz Bock, Schloss Karlstein in Böhmen, Mitteilungen 7, 

Wien 1862, s. 68-78, 90-99. 
204 Národní listy 31. 1. 1866, s. 2. 
205 Národní listy 3 .2 . 1866, s. 2. 
206 Barokní socha byla ze střední části Václavského náměstí odstraněna roku 1876, ovšem к návrhům 

na vybudování současného pomníku dochází až souvislost s dokončením nové budovy Muzea 

království českého na počátku 90. let, srov. Jiří Pokorný, Zdeněk Hojda, Pomníky a zapomínky, 

Praha 1997, s. 105-117. 
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dělníci pracující ve vídeňské firmě rytíře Fernkorna se už nechali slyšet, že by na 
7 0 7 

výrobě sochy pracovali za snížený plat. 

Celý soubor svatovítského chrámového pokladu jitřil fantazii čtenářů deníku 

zhruba od počátku dubna, kdy tu byla ohlašována chystaná expozice jednotlivých 

skvostů, jež měla proběhnout o svatojánské slavnosti - tedy v době, kdy se 

každoročně na významný církevní svátek do Prahy sjíždělo velké množství lidí.208 

Objevily se spekulace, že zde budou к vidění rovněž skvosty, který měly 

v dohledné době sehrát klíčovou úlohu: svatováclavská koruna i ostatní odznaky 

královského majestátu.209 Zemský výbor ani panovník však za mimořádné situace 

jejich vyzvednutí z korunní komory nepovolili.210 Obyvatelé Čech a Moravy si sice 

z blížícího se válečného střetu přílišné starosti nedělali, neboť všeobecně bylo 

očekáváno vítězství rakouských zbraní, ovšem ohledně konání výstavy začaly 
• 2 1 1 

kolovat chmurné zvěsti. Navzdory zprávám o zrušení akce byly však nakonec 

v krátkém čase mezi 15. až 21. května ve Vladislavském sále Pražského hradu 
212 

drahocenné předměty vystaveny. Se svolením svatovítské kapituly zrealizovala 

výstavu Jednota pro dostavění chrámu sv. Víta, která pro tento účel zvolila speciální 

výbor. Dohledem nad přenášením a sestavováním exponátů byl pověřen profesor 

nově zřízené stolice architektury na pražské polytechnice (1864) Josef Zítek, jehož 

projekt budovy Národního divadla vyšel rok předtím ze soutěže návrhů jako 

jednoznačný vítěz.213 Na katalogu výstavy, jež vznikl ve dvojjazyčné verzi, se 

podíleli Jan Erazim Vocel a August Wilhelm Ambros.214 Čestnou stráž u pokladů 

207 Národní listy 20. 2. 1866, s. 2. 
208 Národní listy 3. 4. 1866, s. 1, srov. Vít Vlnas, Jan Nepomucký. Česká legenda, Praha 1993, 

s. 237. 
209 Národní listy 24. 4. 1866, s. 2. 
210 Národní listy 7. 5. 1866, s. 3. 
211 Národní listy 7. 5. 1866, s. 3, srov. Pavel Bělina, Josef Fučík, Válka 1866, Praha 2005, s. 616-

617. 
212 Národní listy 24. 5. 1866, s. 3. 
213 Národní listy 7. 5. 1866, s. 3, srov. Jindřich Vybíral, Josef Zítek a jeho mýtus, in: týž, Česká 

architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém století, Praha 2002, s. 121-

130. 
214 Národní listy 7. 5. 1866, s. 3. 
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drželi přes den členové pražského měšťanského spolku a v noci dvorští 

ozbrojenci.215 

Dva dny po ukončení oslav byly na základě rozhodnutí panovníka z 11. 5. 

1866 za účasti sedmi reprezentantů Českého království klenoty vyzvednuty 

z korunní komory a odvezeny do Vídně, kde došlo к jejich uschování v budově 
216 • 

říšské komory. Mimořádné opatření bylo odůvodněno ohrožením země 

chystanými válečnými operacemi. Není pravděpodobné, že za rozhodnutím stále 

rovněž vzpomínka na rok 1740, kdy se svatováclavskou korunou nechal v Praze 

korunovat bavorský kurfiřt Karel Albrecht. Česká reprezentace i veřejnost v té době 

projevovala většinou značnou míru sympatií a loajality vůči panovnickému domu i 
• o 217 

odhodlání к boji proti Prusum. Zemský výbor a místodržitelství pověřily dvě 

osoby, jež měly dohlížet nad transportem klenotů do hlavního města monarchie a 

provést jejich předání příslušným orgánům.218 Místodržitelství delegovalo Antonína 

Hlávku a zemský výbor se rozhodl pro Josefa Braunera, kteří byli společně 

s dalšími členy deputace také přijati císařem při audienci. Národní listy vyslovily 

otázku, zda skutečně muselo к odvezení svatováclavské koruny dojít již v této době 

a jestli neměl zemský výbor se svým svolením к odvezení klenotů ještě počkat.219 

V této souvislosti uvedly, že když deputace sokolů před nedávnem nabízela 

místodržiteli Katanskému sestavení dobrovolnického sboru z vlastních řad, dostalo 

se jim odpovědi, že podobné akce jsou zatím předčasné, neboť mezi oběma státy 

stále probíhají diplomatická jednání. Dlužno dodat, že к odmítnutí dobrovolnických 

sborů došlo spíše z důvodu sporné vojenské hodnoty podobných oddílů, jež byla 

bez podpory regulérních jednotek prakticky nulová. Navíc Rakousko se rozhodlo 

215 Národní listy 7. 5. 1866, s. 3. 
216 Národní listy 24. 5. 1866, s. 3, 26. 5. 1866, s. 22, na základě dohody zemského výboru a 

místodržitelství z 9. 5. 1861 byly držením 7 klíčů od korunní komory pověřeny tyto osoby: 

místodržitel, nejvyšší maršálek, arcibiskup, pražský purkmistr, probošt svatovítské kapituly, 

zástupce rytířského stavu a zástupce zemského výboru, srov. Bohuš Rieger, O některých statcích 

zvláštních, in: kol. O královském hradě pražském, Praha 1907, s. 149-151. 
217 Pavel Bělina, Josef Fučík, Válka 1866, Praha 2005, s. 616-617. 
218 Národní listy 26. 5. 1866, s. 2, 2. 6. 1866, s. 1, srov. Otto Urban, Česká společnost 1848-1918, 

Bohuš Rieger, O některých statcích zvláštních, in: kol. O královském hradě pražském, Praha 1907, s. 

150-151. 
219 Národní listy 2. 6. 1866, s. 149, s. 1. 
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vést tzv. kabinetní válku a nemělo zájem na tom, aby se na konfliktu podílelo civilní 
220 

obyvatelstvo. 

Právě v den bitvy u Hradce Králové - „3. července roku 1866 za času 

Pruské války" zavítal na Karlštejn Václav Simlter se svými dvěma přáteli z Nových 

Benátek [dnes Benátky nad Jizerou], Janem Hrdličkou a Františkem Husou, a 
• t 9 9 1 

podepsali se do zdejší návštěvní knihy. Pruská armáda při svém vstupu na české 

území prohlašovala, že nepřichází bojovat s místním obyvatelstvem, ovšem jak 

dokládá zápis tri zmíněných mužů, kteří prý „utekli před Prusama", civilní 

obyvatelstvo se jich obávalo a někteří před nimi prchali.222 Zpočátku přistupovaly 

pruské jednotky к obyvatelům českých zemí skutečně korektně a to zvláště pokud 

tito rozuměli německy. S rychlými vojenskými úspěchy se však chování vojska 

měnilo а к rabování venkovských usedlostí či jiným výtržnostem docházelo 
v , v 223 častěji. 

Krátce před těmito událostmi pověřila Centrální komise císařského vrchního 

stavební radu Friedricha Schmidta vypracováním projektu rekonstrukce hradu 

Karlštejna.224 Výběr uznávaného architekta, jenž od roku 1863 řídil přestavbu 

vídeňské katedrály sv. Štěpána, není překvapující.22:1 Schmidt se navíc s problémem 

Karlštejna již dříve důkladně seznámil, neboť pro Centrální komisi v letech 1862-

1864 vypracoval několik studií pojednávajících o jeho stavební stránce.226 

Nacházejí se v nich kritická vyjádření o dosavadních dílčích opravách hradu i 

požadavek nutnosti celkové rekonstrukce či alespoň záchrany karlštejnských kaplí. 

Schmidtův předchozí osobní zájem o Karlštejn vyplývá také z dopisu Františku 

220 Pavel Bělina, Josef Fučík,Válka 1866, Praha 2005, s. 617. 
221 Státní hrad Karlštejn - depozitář, Pamětní kniha 1810-1870 (založená pro zaznamenání podpisů 

významných návštěvníků), č. 1, s 409, uložena v hradním depozitáři, listy se zápisy z let 1865-1870, 

kde jsou již zapisováni běžní návštěvníci hradu, jsou zpřeházené. 
222 Státní hrad Karlštejn - depozitář, Pamětní kniha 1810-1870 (založená pro zaznamenání podpisů 

významných návštěvníků), č. 1, s 409, srov. Pavěl Bělina, Josef Fučík,Válka 1866, Praha 2005, 

s. 590. 
223 Pavěl Bělina, Josef Fučík, Válka 1866, Praha 2005, s. 591-593. 
224 PÚSČ, Dopis českého místodržitelství zemskému výboru z 15. 8. 1866, Milada Vilímková (ed.), 

Karlštejn. Stavebně historický průzkum. I. etapa. Texty archivních dokladů ke stavebnímu vývoji 

hradu, nepublikovaný rukopis, 1974, s. 142. 
225 Dobroslava Menclová, Restaurace hradu Karlštejna, in: ZPP 7, Praha 1947, s. 88. 

г 
226 Dobroslava Menclová, Restaurace hradu Karlštejna, in: ZPP 7, Praha 1947, s. 88 
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hraběti Thun-Hohensteinovi z 5. prosince 1865, v němž se zmiňuje, že by si nad 

rekonstrukcí rád zajistil vliv a umožnil zde vyniknout rovněž svému studentovi a 

spolupracovníkovi Josefu Mockerovi. Doslova zde píše: „... můj milý Mocker, který 

by tu ve své vlasti našel pole působnosti, jež by plně odpovídalo jeho nadání a 

vzdělání."221 Friedrich Schmidt považoval Mockera za jednoho ze svých 

nej schopnějších žáků. V jiném listě témuž adresátovi z 16. června 1865 Mockera 

doporučoval jako vhodného zástupce a budoucího pokračovatele Josefa Krannera 

v řízení dostavby pražské katedrály sv. Víta.228 Kromě profesionálních kvalit svého 

studenta v dopise zdůrazňoval rovněž jeho český původ: „...proti Mockerovi nestojí 

žádné národnostní těžkosti (...) je vášnivým stoupencem národní strany v Čechách, 

přitom je však jinak jedním z nejvýtečnějších a nejpoctivějších charakterů mezi 

mými žáky. Že mluví a píše česky, je po výše uvedeném sotva třeba dotvrzovat. "229 

Karlštejn si oba dva prohlédli prokazatelně již v květnu roku 1864, kdy se 

sem Schmidt vydal společně s několika svými žáky.230 Josef Mocker si tehdy do 

svého náčrtníku 5. 5. 1864 zakreslil hrad z jihovýchodní a jihozápadní strany a 

v detailu také náčrt možné opravy velké věže.231 Dominantě hradu zde byla přidána 

vysoká střecha ozdobená několika věžičkami i výrazné podsebití.232 

227 Pavel Zahradník, Na okraj působení Josefa Mockera na svatovítské katedrále, ZPP 61, Praha 

2001, s. 25. 
228 Pavel Zahradník, Na okraj působení Josefa Mockera na svatovítské katedrále, ZPP 61, Praha 

2001, s. 24-26. 
229 Pavel Zahradník, Na okraj působení Josefa Mockera na svatovítské katedrále, ZPP 61, Praha 

2001, s. 24. 
230 Dobroslava Menclová, Restaurace hradu Karlštejna, in: ZPP 7, Praha 1947, s. 90. 
231 PNP, fond Mocker Josef, č. k. 11/64. 
232 O zdůrazňování fortifikačních prvků věží při puristických opravách středověkých staveb: srov. 

r 
Taťána Petrasová, Josef Mocker. Stavitel katedrály, Praha 1999, s. 25-26. 
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15) Kresba Karlštejna z Mockerova náčrtníku , 5. 5. 1864 

16) Návrh možné rekonstrukce velké veže v Mockerově náčrtníku, 5. 5. 1864 

Zatímco na své životní dílo - přestavbu pražského dómu, si musel Mocker 

počkat až do roku 1872, kdy stavební práce na katedrále již probíhaly více než 10 

let, do spolupráce na přípravách rekonstrukce Karlštejna se zapojil již na jejich 

počátku, roku 1866. Schmidt jej pověřil zakreslením tehdejšího stavu Karlštejna, jež 

67 



mělo být předpokladem vypracovaní projektu obnovy hradu. Z důvodu válečných 

událostí se tehdy třicetiletý Josef Mocker na místo dostavil společně se dvěma 

pomocníky až 6. září 1866.234 

17) Západní průčelí velké věže v zaměřovaeích plánech hradu z roku 1866 

233 PÚSČ, Dopis českého místodržitelství zemskému výboru z 15. 8. 1866, Milada Vilímková (ed.), 

Karlštejn. Stavebně historický průzkum. I. etapa. Texty archivních dokladů ke stavebnímu vývoji 

hradu, nepublikovaný rukopis, 1974, s. 142. 
234 PÚSČ, České místodržitelství, koncept z 5. 10. 1866, Milada Vilímková (ed.), Karlštejn. 

Stavebně historický průzkum. I. etapa. Texty archivních dokladů ke stavebnímu vývoji hradu, 

nepublikovaný rukopis, 1974, s. 142-143, srov. Dobroslava Menclová, Restaurace hradu Karlštejna, 

in: ZPP 7, Praha 1947, s. 92. 
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20) Rez velkou věží, pohled na východní stěnu, zaměřovači plány 1866 

Výsledkem jejich téměř tříměsíční práce byl soubor stošedesáti skic 

jednotlivých částí hradu i několik celkových pohledů.235 Kromě smluvené odměny 

1000 zl., o níž vrchní stavební rada požádal české zemské orgány, se tvůrcům 

nákresů dostalo také slovního ocenění od prezidenta Centrální komise barona 

235 APH, fond Mocker Josef - osobní pozůstalost, č. k. 30/587-722, srov. PÚSČ, Milada Vilímková 

(ed.), Karlštejn. Reprodukce kreseb Josefa Mockera 1. Praha 1975. 
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Helferta.236 Při prohlížení elaborátu, který mu počátkem následujícího roku 

předložil Schmidt, uznale prohlásil: „...i kdyby teď hrad třeba zašel, bylo by ho 

možno podle tohoto zaměřenípostaviti."237 

Národní listy se však na pobyt tří „inženýrů" na Karlštejně dívaly zcela 

odlišně. Kamenem úrazu se zde stal jazyk, jímž Schmidtem vyslaní odborníci 

hovořili očividně mezi sebou a snad i s lidmi žijícími na hradě i v jeho blízkém 

okolí. Mocker česky uměl, nicméně jeho spolupracovníci Jobst a Wäckter nikoli, 

což však v článku z neznámých důvodů nebylo rozlišeno: „... pánové neumějí 

česky, takže ani s lidem zámeckým domluviti se nemohou"239 Dále je poukázáno, že 

na projektu začali pracovat lidé z Vídně, ačkoli „domácí umělecké síly - jejichž 

upotřebiti bylo by slušné ba i spravedlivé - jsou úplně dostatečný к opravení této 

české monumentální stavby."240 Důvodem výběru rakouských „inženýrů" jsou podle 

mínění tisku tučné odměny, na něž mají pouze oni výhradní nárok. Schopným 

českým umělcům se tím prý upírá možnost vyniknout. V závěru článkuje opatrným 

způsobem kritizován také zemský výbor, který se měl více zasadit „ve prospěch 

domácích našich umělců, jež by zajisté přikročili к opravě Karlštejna s pietou 

vlastenecké té památky důstojnou,"241 

Nacionalistické projevy definující národnost podle jazykového hlediska se 

od 50. let objevovaly také v karlštejnských návštěvních knihách. Jako srovnání 

dvou pojetí vlastenectví mohou posloužit vzkazy, které sem byly zapsány. Zatímco 

Žid Jakob Johan Arbes v duchu zemského patriotismu uvádí dvojjazyčně: „Ewig 

236 PÚSČ, České místodržitelství-zemskému výboru 7. 12. 1866, in: Milada Vilímková (ed.), 

Karlštejn. Stavebně historický průzkum. I. etapa. Texty archivních dokladů ke stavebnímu vývoji 

hradu, nepublikovaný rukopis, 1974, s. 143. 
237 Dobroslava Menclová, Restaurace hradu Karlštejna, in: ZPP 7, Praha 1947, s. 92. 
238 Národní listy 4. 11. 1866, s. 2. 
239 Národní listy 4. 11. 1866, s. 2. 
240 Národní listy 4. 11. 1866, s. 2. 
241 Národní listy 4. 11. 1866, s. 2, podobným tónem je podceňování české vzdělanosti odmítáno ve 

fejetonu mladšího data, mj. se zde s jistou dávkou ironie píše: „My svou vlastní umelostí jsme zdobili 

své Karlovy Týny, my v ně snášeli svůj um a svou pýchu; teprve stopy vídeňské musely se objevit, 

abychom zvěděly jakou cenu mají, když choutka vídeňská jest jich tak příliš lačna." My 

polovzdělaní, Národní listy 30. 7. 1866, s. 1. 
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leben die Denkmalen Böhmen (...) Věčně žij ou památky České",242 neznámý pisatel 

o dva roky později příkře odsuzuje: „Památky českých otcův jsou navštíveny od 

zněmčelých synův: Нап[Ъ]а jim!!!", к čemuž je jiným rukopisem připojen dovětek 

„Duchu Karla otce vlasti ochraňuj stále své pomníky"241. 

Ve spojitosti s císařovou návštěvou v českých zemích 2 4 . - 3 1 . října 1866, 

jež zahrnovala také objížďku nedávných bojišť, očekávala česká veřejnost ocenění 

obětí a ztrát místního obyvatelstva v důsledku válečných událostí. Zmínky o 

počtech padlých českých vojáků i udatnosti, s níž bránili svou širší vlast, rakouskou 

monarchii, plnily stránky českého tisku společně se zprávami o ničivém dopadu 

války na civilní obyvatelstvo.244 Císař již dříve svými reskripty jejich chování při 

proběhlém konfliktu uznale zhodnotil a při své návštěvě, jež se z důvodu prohrané 

války nevyznačovala obvyklou pompézností, přispěl mj. na stavbu Národního 

divadla i dobročinnost a povolil odstranění hradeb, ovšem o uznání zemských práv 

či korunovaci z jeho úst nepadlo jediné slovo.245 Základní požadavky českého 

politického programu tentokrát chyběly i v proslovech českých politiků, jež se 

tentokrát většinou podobaly spíše formálnímu holdu majestátu. Projekt rozsáhlých 

reforem vnitřní správy monarchie, který byl ve Vídni předložen delegací českých 

poslanců již koncem července 1866, zde nenašel pozitivní odezvy. Ztroskotání akce 

bylo připsáno na vrub české zemské šlechty, z níž se na jednání do hlavního města 

monarchie nedostavil žádný zástupce.246 Z tohoto důvodu byla aristokracie rovněž 

opomíjena v některých projevech stále zdůrazňované věrnosti a odvahy Čechů a 

Moravanů, kteří v nedávné době, stejně jako v minulosti, bránili slávu habsburského 

trůnu.^„Časy se arci změnily; bohatýrských rodin není, jako jindy bývalo, nemáme 

242 Státní hrad Karlštejn, Jakob Johan Arbes 14. 8. 1857, Kniha zaznamenání navštěvovatel 

Karlštejnu od roku 1846, 1846-1865, nečíslováno, srov. Jiří Antoš, Benátecko za pruské invaze, in: 

Boleslavica '68. Sborník příspěvků к dějinám Mladoboleslavska, Mladá Boleslav 1969, s. 101-113. 
243 Státní hrad Karlštejn, 19. 4. 1859, Kniha zaznamenání navštěvovatel Karlštejnu od roku 1846, 

1846-1865, nečíslováno. 
244 Pavěl, Bělina, Josef Fučík, Válka 1866, Praha 2005, s. 609-612. 
245 Pavěl Bělina, Josef Fučík,Válka 1866, Praha 2005, s. 628-629, srov. Otto Urban, Návštěvy císaře 

Františka Josefa I. v Praze, in: Marta Ottlová, Jan Pospíšil (ed.), Umění a civilizace jako divadlo 

světa, Praha 1993, s. 26-27. 

246 Otto Urban Pavěl Bělina, Josef Fučík, Válka 1866, Praha 2005, s. 624-629. 
247 Josef Fučík,Válka 1866, Praha 2005, s. 625, srov. Jiří Rak, Bývali Čechové. České historické 

v 
mýty a stereotypy, Praha 1994, s. 67-82. 
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více Švarcenberkův (!) a Šlikův, kteří by dovedli pro Rakousko vítězství dobývat, 

avšak za to padají houfně synové z našich chýší и Solferina a Králova Hradce 
9 4 8 

hrdinně za tím účelem. " 

Ještě před uzavřením mikulovského příměří, přikročil císař к jednání 

s představiteli uherské politiky, kteří byli oproti českým representantům do Vídně 

panovníkem oficiálně pozvání.249 Diskuze, které měly vést к vyřešení kontroverzní 

otázky státoprávního postavení Uher v rámci celku monarchie a jichž se účastnila 

rovněž uherská šlechta, však byly po čase přerušeny. 

Ztroskotání červencových aktivit českých liberálů dalo prostor 

radikálnějšímu křídlu národní strany, jež se s oficiálním směřováním české politiky 
• • 250 

dostávalo do rozporu již dříve. Sporné otázky týkající se revoluce v Polsku a 

vyvázání velkostatků z obecního majetku rozdělily roku 1863 dosud jednotnou 

českou politiku na dva tábory, načež v následujících letech došlo к jejich opětnému 

sblížení.251 Národní listy, jež se staly tiskovým orgánem nově vzniklého proudu, 

přistoupily na podzim roku 1866 к ostré kritice Belcrediho politiky pro jeho 

nestejný přístup к uherským a českým požadavkům. Staročeské politice, která 

musela již v květnu 1866 pro nezájem čtenářů zastavit vydávání svého listu Národ, 

podobná tisková tribuna scházela, což jí ubíralo na politickém vlivu.252 

Úspěch uherské politiky po obnovení vyjednávání, к němuž dal podnět nově 

jmenovaný rakouský ministr zahraničí baron Ferdinand Beust, se však nestal 

předobrazem budoucího naplnění státoprávních požadavků českých zemí, ačkoli jej 

takto zpočátku někteří stoupenci českého politického programu chápali.253 Již 

koncem roku 1866 se v českém tisku vynořily skeptické hlasy svědčící o postupné 

ztrátě nadějí na uznání svébytnosti českých zemí vcelku říše i uskutečnění 

248 Národní listy 25. 10. 1866, s. 2. 
249 Otto Urban, Česká společnost 1848-1918, Praha 1982, s. 211. 
250 Otto Urban, Česká společnost 1848-1918, Praha 1982, s. 213. 
251 Otto Urban, Česká společnost 1848-1918, Praha 1982, s. 173-200. 
252 Jiří Pokorný, Bratři Eduard a Julius Grégrové, in: Ivana Koutská (ed.), Eduard Grégr. Historie 

rodiny, Praha 1996, 179-180. 
253 Otto Urban, Česká společnost 1848-1918, Praha 1982, s. 217-227. 
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královské korunovace císaře, kterou by byla historická práva státu symbolicky 

zpečetěna.254 

21) František Ženíšek, František Josef I. s českou korunou, 1894 

Jako jakousi náhradu slavnostního obřadu přijetí královské koruny 

habsburským panovníkem považovala většina české společnosti návrat 

254 Žádné korunování, in: Národní listy 29. 11. 1866, s. 2, srov. Hugh LeCaine Agnew, Uneasy Lies 

the Crown that no Head Wears? (Francis Joseph and the Crown of St. Wenceslas), in: Michal Svatoš, 

Luboš Velek, Alice Velková (ed.), Magister Noster. Sborník statí věnovaný in memoriam 

prof. PhDr. Janu Havránkovi, Csc., Praha 2005, s. 319. 
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korunovačních klenotů z vídeňské říšské komory zpět do pražské katedrály. 

Rychlý transport bez zbytečných zastávek, jenž měl proběhnout podle rozhodnutí 

říšských orgánů v noci z 28. na 29.srpna 1867, nevyhovoval představám českých 

politiků, kteří předpokládali, že se cesta koruny stane mimořádnou událostí. 

Putování klenotů do Prahy mělo být podobné tradiční anabázi panovníků po 

českých zemích, předcházející obvykle jejich královské korunovaci.256 Již od 

středověku jim totiž bylo uloženo navštívit rovněž vedlejší země Koruny české -

Moravu a Slezsko. Od korunovace Marie Terezie se však toto putování omezovalo 

pouze na Moravu, neboť zbytek Slezska, který monarchii po válkách s Pruskem 

zůstal, ztratil svůj bývalý význam. Poslední korunovační cestu, při níž byl 

Ferdinand V. slavnostně vítán různými skupinami obyvatel, zažilo České království 

roku 1836. Panovník, který po abdikaci roku 1848 bydlel až do své smrti roku 1875 

v komnatách Pražského hradu, zůstal v českých zemích oblíben a jeho pražská 

korunovace byla v souvislosti s požadovaným přijetím české koruny jeho synovcem 

Františkem Josefem I. stále zmiňována.257 Vídeň však očividně na velkých 

národních manifestacích v této době zájem neměla. 

Národní listy, jenž o chystaném transportu informovaly již od poloviny 

srpna, líčily chystanou cestu klenotů velmi barvitě.258 Vláda obdržela v článcích 

kvůli své tehdejší dualistické politice nejtemnější přívlastky, neboť prý zakrývá 

hrobovými stíny nejvzácnější kusy rakouského státního organismu, snaží se zahaliti 

ve věčnou tmu vše, co oživuje, sílí a povznáší vlasteneckou mysl našeho národa"259 

Češi a Moravané však dokáží uctít „svaté ty korunovační insignie", i přes nepřízeň 
O 260 r SJ r r 

oficiálních úřadů. S blížícím se datem transportu se na stránkách deníku 

objevovaly rovněž zprávy od dopisovatelů z venkova informující o 

„svatováclavských ohních", jenž budou té noci zapáleny nejen podél železniční 
255 Hugh LeCaine Agnew, Uneasy Lies the Crown that no Head Wears? (Francis Joseph and the 

Crown of St. Wenceslas), in: Michal Svatoš, Luboš Velek, Alice Velková (ed.), Magister Noster. 

Sborník statí věnovaný in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, Csc., Praha 2005, s. 322. 
256 Srov. Milada Sekyrková, Ferdinand V. Poslední pražská korunovace, Praha 2004, s. 39. 
257 Milada Sekyrková, Ferdinand V. Poslední pražská korunovace, Praha 2004, s. 38-50, 150-157, 

srov. Jiří Rak, Vít Vlnas, Monarchismus všední a sváteční, in: Jiří Rak, Vít Vlnas (ed.), Habsburské 

století (1791-1914). Česká společnost ve vztahu к dynastii a monarchii, Praha 2004, s. 86-87 
258 Národní listy 16. 8. 1867, s. 2, 18.8. 1867, s. 2,21. 8. 1867, s. 2. 
259 Národní listy 22. 8. 1867, s. 1. 
260 Národní listy 22. 8. 1867, s. 1. 
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tratě, po níž bude zvláštní vlak spěchat ku Praze, ale téměř po celé zemi: „(...) noc 

a tmu zapudíme září vlasteneckých ohňů zapálených na návrších českých, 

moravských a slezských,"261 

Není divu, že některé vídeňské listy o chystané české demonstraci psaly jako 

o „spektáklu" či Jakési modloslužbě s národními ostatky''1' a podobně jako před 

několika lety zbavovaly středověké svatováclavské klenoty jejich posvätnosti, čímž 

vyvolaly v českém tisku vášnivé reakce, snažící se hájit aktuální význam tohoto 

historického symbolu.262 

Oficiálním převzetím klenotů ve Vídni byl pověřen zemský maršálek 

společně se zvláštním с. k. komisařem a vybranými členy zemského výboru. 

Vybraní zástupci měli coby novodobí „strážcové české koruny" dohlížet nad jejím 

bezpečným nočním transportem do Prahy.263 O povolení plánovaného ceremoniálu, 

který měl proběhnout v Praze ihned po příjezdu zvláštního vlaku, požádaly zemské 

orgány panovníka, který 21. srpna 1867 akci oficiálně povolil.264 Poklad se v den 

slavnosti ubíral pražskými ulicemi ve skvostném voze taženém šestispřežím, 

v němž usedli dva členové jeho doprovodu (Karel Sladkovský a rytíř Kopec).265 

Další významné osoby (nejvyšší zemský maršálek, pražský purkmistr, poslanci 

zemského sněmu, sbor obecních starších i církevní hodnostáři) jeli v kočárech v 

závěsu za nimi. Předem bylo také určeno umístění jednotlivých spolků, které 

průvod při jeho průjezdu městem vítaly. U příležitosti návratu klenotů do Prahy 

celebroval arcibiskup Schwarzenberg dvě bohoslužby, při nichž byla královská 

koruna umístěna u oltáře. Nejdříve se tak stalo v malostranském kostele sv. 

Mikuláše a posléze rovněž také v chrámu sv. Víta. 

Korunní komora v chrámu sv. Víta zůstala od chvíle odvezení klenotů do 

Vídně odemčena a několik návštěvníků poté referovalo o jejím neutěšeném stavu.266 

261 Národní listy 22. 8. 1867, s. 1, 24. 8. 1867, s. 2, 25. 8. 1867, s. 2-3, 26. 8. 1867, s. 2-3, 26. 8. 

1867, s. 1. 
262 Národní listy 25. 8. 1867, s. 2-3 ,31.8 . 1867, s. 1-2. 

263 Národní listy 26. 8. 1867, s. 2-3. 
264 Národní listy 26. 8. 1867, s. 3. 
265 Národní listy 30. 8. 1867, s. 1, srov. Karel Adámek, České korunovační slavnosti, Praha 1998, 

s. 133-136. 
266 Taťána Petrasová, Krannerova oprava Korunní komory v katedrále sv. Víta v letech 1866-1888, 

in: Umění 42, Praha 1994, s. 311. 
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Pro současníky neměl prostor tak symbolický význam, neboť v té době byla 

všeobecně rozšířena mylná představa, že komora sloužila za vlády Karla IV. pouze 

к uschování liturgického náčiní a královská koruna sem byla uložena až od 

korunovace Leopolda II. na konci 18. století.267 Zemský výbor zadal po výzvě 

nejvyššího maršálka hraběte Nostice její renovaci Jednotě pro dostavení chrámu 

sv. Víta, jež ji provedla podle tehdejších neogotických představ současně 

s opravami chóru. Realizaci projektu rekonstrukce místnosti se však oproti 

původním plánům do srpna 1867 dokončit nepodařilo, a tak se klenoty po slavnosti 

zatím přemístily do korunního archivu na Pražském hradě. Do nově zřízené 

Korunní komory byly insignie přeneseny až 30. října 1868. Kromě bohaté vnitřní 

obrazové výzdoby stěn navrhl tehdejší stavitel chrámu Josef Kranner také mobiliář 

místnosti, který tvořilo sedm židlí, stůl a schránka určená к uschování klenotů. 

Dřevěná skříň, v níž jsou insignie dodnes uloženy, má podobu velkého 

domečkového relikviáře s dvěma křídly zdobenými barevnými emaily a niellem.268 

Výběr zde vyobrazených historických postav rozvíjí téma české královské moci. 

Zasvěcení klenotů připomíná na čelní stěně schránky sv. Václav s anděly nesoucími 

štíty s přemyslovskou orlicí a českým lvem. Karel IV., jehož obraz se nachází na 

levé bočnici, reprezentuje vytvoření koruny, a Vratislav II., umístěný na pravém 

křídle, symbolizuje získání královského titulu pro české země. 

Koruna byla 29. srpna 1867 umístěna na oltáři chrámu sv. Víta, kam se po 

celý den hrnuly skupiny příchozích obdivovatelů. Podobně jako po skončení 

poslední pražské korunovace roku 1836, kdy si shromáždění lidé trhali kusy 

červeného a bílého sukna, jímž bylo vyzdobeno 3. hradní nádvoří, aby si je jako 

památku odnesli domů, rovněž zde padly po skončení celé akce za oběť této 

„sběratelské vášni" věnce a drobné dekorace, jež klenoty při jejich vystavování 

obklopovaly.269 V přenesené formě se tak opět projevil archaický rituál, v němž 

267 Taťána Petrasová, Krannerova oprava Korunní komory v katedrále sv. Víta v letech 1866-1888, 

in: Umění 42, Praha 1994, s.311. 
268 Taťána Petrasová, Krannerova oprava Korunní komory v katedrále sv. Víta v letech 1866-1888, 

in: Umění 42, Praha 1994, s. 316, srov. Skříň na české klenoty korunovační, in: Národní listy 27. 8. 

1867, s. 2. 
269 Národní listy 31. 8. 1867, s. 1, srov. Milada Sekyrková, 7. 9. 1836. Poslední pražská korunovace, 

* 
Praha 2004, s. 112. 
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všechny věci, které se nějakým způsobem dotýkají posvátných předmětů, získávají 

v očích lidí, kteří je uctívají, magickou sílu. 

Necelý rok po návratu korunovačních klenotů do Prahy se na Karlštejně 

odehrála manifestace, podobná více než stovce jiných shromáždění, která se na 

konci 60. a počátku 70. let pod názvem tábory lidu uskutečnily na různých místech 

Čech, Moravy a ojediněle také Slezska.270 Po odchodu většiny českých poslanců 

z říšské rady a zemských sněmů byly prostřednictvím organizování početných 

demonstrací vyjadřovány politické a národní požadavky, jež byly dříve prosazovány 

na parlamentní půdě. Jejich původní, irským vzorem inspirované pojmenování 

„meetingy", bylo z podnětu mladého českého historika Jaroslava Golla změněno na 

„tábory lidu."2ix Akce se к českým dějinám nehlásily pouze svým názvem, ale často 

také místem konání. Tábory lidu se často odehrávaly v blízkosti středověkých hradů 

(Karlštejn, Bezděz, Valečov), na pláních vítězných bitev i zdrcujících porážek (vrch 

Lipská u Lipan, pražský Žižkov, Kaňk) či horách opředených mýty (Říp a 

Blaník).272 Hlavními organizátory velkých shromáždění, jichž se účastnily městské 

vrstvy, venkovské obyvatelstvo i dělníci, byli mladočesky orientovaní politici a 

místní předáci. 

Při přípravách většiny táborů byla stanovena otázka, na níž měli řečníci ve 

svých projevech před shromážděním lidí reagovat. Téma proslovů na karlštejnské 

akci mělo být uvedeno větou: „Jak bychom nejlépe osvědčili svou loajálnost 

к panovnickému domuT Ucta к trůnu byla v této době zcela v souladu s 

programem obou proudů české politiky, setrvávajícím na koncepci utváření českého 

národa v rámci svazku zemí monarchie. Formulace této myšlenky tvořila 

významnou část dokumentu tzv. Deklarace (22. 8. 1868), jíž se čeští poslanci 

postavili proti novému uspořádání monarchie po vydání prosincové ústavy.274 

Zpochybňovali v ní právo nové říšské rady měnit poměr českého království vůči 

270 Jaroslav Purš, Tábory lidu v českých zemích 1868-1871, ČSČH 6, 1958, s. 234-266, 446-470, 

661-690, srov. Jiří Kořalka, Češi v Habsburské monarchii a v Evropč 1815-1914, Praha 1996, s. 100-

101. 
271 Jaroslav Göll, Několik vzpomínek, in: Padesát let umělecké besedy, Praha 1913, s. 271-273. 
272 Srov. Jaroslav Purš, Tábory lidu v českých zemích 1868-1871, ČSČH 6, 1958, s. 234-266, 446-

470, 661-690. 
273 Národní Noviny 2. 8. 1868, s. 2. 
274 Otto Urban, Česká společnost 1848-1918, Praha 1982, s. 233-236, 240, 244. 
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ostatním částem říše bez dohody panovníka a obyvatel celé země, jejichž zástupci 

budou zvoleni na „základě správném a spravedlivém'1215 

Velmi podrobně o táborech lidu informovaly své čtenáře také mladočesky 

orientované Národní listy, které byly pod hrozbou konfiskace 17. července 1868 

přejmenovány na Národní noviny. Karlštejnské shromáždění, ohlašované na sobotu 

15. srpna 1866, však с. k. okresní úřad v Berouně „pro nejasnost účele" 

nepovolil.276 Případné zájemce o „výlet na Karštýn" však listy v den konání 

plánovaného tábora lidu neváhaly upozornit na zvláštní zábavní vlaky, které je 

mohou na místo odvézt za snížené ceny.277 

Popsání průběhu shromáždění, které se i přes oficiální zákaz zúčastnilo 

poměrně velké množství lidí, se ujal Jakub Arbes, jehož příspěvek byl otištěn 

v pondělním čísle Národních novin.278 Účast zástupců úřadů, jež konání akce 

nepovolily, dala Arbesovi podnět k tomu, aby z nich v textu udělal směšné figurky, 

jež se potí pod prudkým srpnovým sluncem: „Pan Obentraut je velký, štíhlý muž, 

uniforma, čepička i kordisko výborně mu sluší. Není stár, není mlád, není oškliv, 

není hezek; - a vous jeho mohli bychom skoro nazvat vousem republikánským, 

kdyby nebyla brada pana okresního hladce oholena. Z malých a mdlých očí zírá p. 

okresnímu onen druh rozmrzelosti, s jakým setkáváme se и lidí studovaných, leč 

nespokojených se svým stavem i studiemi, omrzelost to, která v každé soucitné duši 

budí upřímnou soustrast s osudem omrzelcovým. Když jsme с. k. pana okresního 

Obentrauta shlédli, stál maje ruce založené před hostincem. (...) Hlavu měl 

poněkud nachýlenou, břicho trošinku vypnuté a nohy v kolenou maloučko prohnuté 

(...) zpod čapky se známým jablíčkem' řinul se p. Obentrautovi pot, vlasy byly 

potem téměř slepeny a za ušima Hnuly se potůčky potu zcela pohodlně po krku za 

krk."279 

275 Otto Urban, Česká společnost 1848-1918, Praha 1982, s. 235. 
276 Národní Noviny 2 .8 .1868, s. 2. 
277 Národní Noviny 15. 8. 1868, s. 2. 
278 Národní noviny 17. 8. 1868, s. 1, stručnější a méně květnatou verzi líčení vložil rovněž do svých 

později vydaných reflexí dané doby, srov. Jakub Arbes, Pláč koruny české neboli persekuce lidu 

českého v letech 1868-1873, Praha 1894, s. 321-322. 
279 Národní noviny 17. 8. 1868, s. 1. 
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Demonstrace získala určitější podobu až odpoledne, kdy na Karlštejn 
980 

dorazily banderie [selské jízdy] z některých vesnic na Berounsku. Na louce, kam 

se skupinky účastníků dosud roztroušených po hradě či po okolních hostincích po 

páté hodině odpolední shromáždily, však poté došlo к incidentu. Někdo podle 

Arbesova svědectví provokativně zapálil výtisk oficiálního Pražského deníku, na 

což přítomní uniformovaní zástupci úřadů reagovali rozehnáním akce. К žádným 

dalším problémům nedošlo, neboť lidé se po jejich výzvách vrátili do místních 

krčem, kde prý všeobecné veselí pokračovalo. 

Klidný průběh shromáždění konstatovala i německá Bohemia kterou na 

„karlštejnském meetingu", plném tance, halasu a zpěvu, zaujaly, kromě 

marcipánových jezdců zavěšených z neznámých důvodů na krku několika 

účastníků, defilující sokolské houfy a adorace Jana Husa.281 le na návštěvy oslav, 

meetingů a aplaudování banderiím, na to peníze máteTul vzkázal pisatel článku 

účastníkům shromáždění, když předtím zmínil stížnosti vesnického obyvatelstva, 

postiženého letošním suchem a neúrodou, na neúnosné daňové zatížení.283 

Tyto masové akce ovšem nic neměnily ani na oblibě Karlštejna jako cíle 

individuálních výletů, ani na postupu plánované rekonstrukce. Mezi těmi, kteří 

svými vyrytými jmény v různých dobách ozdobili stěny hradních místností, 

nalezneme také jistého Jana Nerudu. Téměř neznámá báseň, kterou napsal 7. 7. 

1867 do karlštejnské pamětní knihy, svým stylem značně převyšuje úroveň mnoha 

jiných veršů, jimiž sem přispěli další tvořiví návštěvníci. 

280 Národní noviny 17. 8. 1868, s. 1. 

281 Bohemia, 18. 8. 1868, s. 215, srov. Státní hrad Karlštejn, zápisy v návštěvní knize zj iných let: 

„Karel Frič z Prahy (...) v předvečer 6. července 1863 co den svatého Mučedníka Mistra Jana 

Husa", Kniha zaznamenání navštěvovatel Karlštejnu od roku 1846, 1846-1865, č. 4, nečíslována, 

„Náš Huse velký chloubo Čechův všech! Jan Slejhar", (srpen 1869), Pamětní kniha 1810-1870 

(založená pro zaznamenání podpisů významných návštěvníků, od 60. let běžná návštěvní kniha), 

č. l , s . 347. 
282 Bohemia 18. 8. 1868, s. 215. 
283 Bohemia 18. 8. 1868, s. 215. 
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„Slavný Čechův Týne, bílý Karlštýne, 

jak zapadá v skalách šedá Tvoje hlava, 

tak zapadla v dějinách lidstva česká sláva, 

vlna času mlčky Tvoji stopu mine, 

vichr času skokem přes horu na horu, 

neosvěžuje nic Tvoji hlavu choru. 

Jsi, jak Tebe líčí pověst českých matek, 

jsi náš poklad drahý, v skalách uzavřený. 

Kdy je konec pašijí, kdy náš velký pátek. 

Kdy zas rozzvoní se hlasně české zvony, 

Kdy zas rozletí se volné české tónylVaU 

„Vzkříšení hradu" mezitím zaměstnávalo také stavebního radu Friedricha 

Schmidta, který na projektu jeho obnovy pracoval se svými spolupracovníky. V 

únoru roku 1869 se na Karlštejn opět vydal. Zpráva Centrální komisi, jenž na 

základě této návštěvy vznikla, prozrazuje, že Schmidt v této době ještě váhal, mají-

li se důkladně rekonstruovat pouze hradní interiéry z doby Karla IV. a ostatní části 

hradu jen udržovat, či se s mnohem většími náklady pustit do jeho úplné 

restaurace.283 V porovnání s jinými evropskými hrady, к jejichž rekonstrukcím či 

znovuvybudování v tehdejší době docházelo, Schmidt také promýšlel budoucí 

poslání hradu. Karlštejn měl být podle jeho vize upraven tak, by jej mohl při svých 

návštěvách českých zemí využívat panovník se svým doprovodem.286 V březnu 

téhož roku se Schmidt na doporučení Centrální komise definitivně přiklonil к plánu 

generální rekonstrukce Karlštejna.287 Během dubnové návštěvy hradu se věnoval 

také vyřešení problému prasklin ve velké věži, na který zpráva českého 

284 Státní hrad Karlštejn, Pamětní kniha 1810-1870 (založená pro zaznamenání podpisů významných 

návštěvníků, od 60. let běžná návštěvní kniha), ě. 1 , s. 283, podle zdejších zápisů navštívil hrad 

minimálně třikrát: 31 .5 . 1857, 7. 7. 1867, srpen 1868, srov. Drahoslav Makovička, Hrad českých 

básníků, ČSPSČ 1, Praha 1959, s. 34-36. 
285 Dobroslava Menclová, Restaurace hradu Karlštejna, in: ZPP 7, Praha 1947, s. 92-93. 
286 Dobroslava Menclová, Restaurace hradu Karlštejna, in: ZPP 7, Praha 1947, s. 93. 

r 
287 Dobroslava Menclová, Restaurace hradu Karlštejna, in: ZPP 7, Praha 1947, s. 93. 
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místodržitelství upozorňovala již na konci loňského roku. Rozpadající se 

vápencová skála tvořící podloží velké věže, která zapříčinila její sesedání, byla ještě 

před zimním obdobím podle Schmidtových instrukcí zajištěna a opěrnou zdí byl 

podepřen také přístavek schodiště, jehož stabilita byla ohrožena nejvíce.289 

Počátkem následujícího roku byly plány obnovy Karlštejna dokončeny a 5. 

dubna 1870 odeslány к posouzení Centrální komisi.290 Schmidtův návrh nebyl zcela 

totožný s pozdější realizací rekonstrukce Karlštejna, neboť zde ponechával stavební 

prvky pocházející z přestaveb hradu, jež proběhly v 16. století. Zůstaly zachovány 

sgrafitové omítky včetně monumentální malby nacházející se na východní straně 

velké věže a na některých částech hradeb také renesanční cimbuří i štíty hlásek.291 

Své pojetí přestavby její autor později v dopise Centrální komisi doplnil 

komentářem: „Bude tedy dlužno to, co dosti ještě zachováno jest, pilně restaurovati 

a to, co zkáze blízké jest, zcela obnoviti. Při tom nelze arciť k tomu hleděti, aby 

někdejší výroba až do nejzazších důsledků byla opět dosažena, avšak bude lze 

vytvořiti harmonický celek, v němž by pozorovatel ničeho nepostrádal,"292 Dvě 

dominantní věže hradu v projektu završovaly vysoké valbové střechy zapuštěné za 
• , 293 

výraznými ochozy s cimbuřím. Podobný ochoz byl navržen také u císařského 

paláce doplněného navíc arkádovou galerií. Cenový odhad restaurace byl včetně 

288 PÚSČ, Vyjádření Ing. Haliera o stavu hradu, in: Milada Vilímková (ed.), Karlštejn. Stavebně 

historický průzkum. I. etapa. Texty archivních dokladů ke stavebnímu vývoji hradu, nepublikovaný 

rukopis, 1974, s. 154-155, České místodržitelství zemskému výboru 2. 12. 1868, tamtéž, s. 155-156, 

Prof. Friedrich Schmidt. Zpráva o shlédnutí hradu Karlštejna 9 5. 1869, tamtéž, s. 155-156. 
289 PÚSČ, České místodržitelství vrchnímu stavebnímu radovi Josefu sv. p. Wetzelovi von Carben, 

26. 6. 1869, in: Milada Vilímková (ed.), Karlštejn. Stavebně historický průzkum. I. etapa. Texty 

archivních dokladů ke stavebnímu vývoji hradu, nepublikovaný rukopis, 1974, s. 156-158, dopisy 

stavebního rady místodržitelství 1. 9. a 14. 9. 1869, tamtéž, s. 158-159. 
290 PÚSČ, vrchní stavební rada prof. Schmidt - Centrální komisi, 3. 4. 1870, in: Milada Vilímková 

(ed.), Karlštejn. Stavebně historický průzkum. I. etapa. Texty archivních dokladů ke stavebnímu 

vývoji hradu, nepublikovaný rukopis, 1974, s. 155, Menclová uvádí datum 4. 2. 1870, srov. 

Dobroslava Menclová, Restaurace hradu Karlštejna, in: ZPP 7, Praha 1947 s. 93. 
291 Zdeněk Chudárek, Josef Mocker a restaurace hradu Karlštejna, ZPP 2, Praha 2001, s. 30, srov. 

Dobroslava Menclová, Restaurace hradu Karlštejna, in: ZPP 7, Praha 1947, s. 96. 
292 Úryvky z Schmidtovy průvodní zprávy к projektu zaslané Centrální komisi 3. 9. 1870, in: Karel 

Adámek, Obnovení Karlštejna, Česká revue 9, Praha 1913, s. 525. 
293 Zdeněk Chudárek, Josef Mocker a restaurace hradu Karlštejna, ZPP 2, Praha 2001, s. 30 
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výdajů na rekonstrukci maleb propočten na 240.000 zl., což by s ohledem na časový 

plán stanovený na deset let vyžadovalo roční dotaci 24. 000 zl.294 

22) Poboba Karlštejna podle restauračního projektu Friedricha Schmidta z roku 1870 

Komise konzervátorů českých zemí ve složení Jan E. Vocel, August W. 

Ambros a František X. J. Beneš, se s plány seznámila o něco později a podle sdělení 

hraběte Františka Thuna byly tito odborníci se Schmidtovým návrhem „nejen 

spokojeni, ale přímo nadšeni." V květnu mohla vystavené nákresy shlédnout také 

veřejnost.296 

Reakce tisku se rovněž vyznačovaly veskrze pozitivním hodnocením. 

Ambrosův článek v německé Bohemii Schmidtův projekt vytvořený na základě 

nákresů „znamenitého a talentovaného Mockera (našeho krajana)" bezvýhradně 
9 Q 7 

chválí. Důstojná restaurace hradu Karlštejna se podle jeho mínění stane vedle 

přestavby svatovítského dómu dalším oceněním uměleckých památek Karlovy 

doby. S poukazem na odlišné vnímání dějin českých zemí dodává, že on sám tuto 

294 Dobroslava Menclová, Restaurace hradu Karlštejna, in: ZPP 7, Praha 1947, s. 97. 
295 PÚSČ, Hrabě František Thun-Centrální komisi, 14. 5. 1870, in: Milada Vilímková (ed.), 

Karlštejn. Stavebně historický průzkum. I. etapa. Texty archivních dokladů ke stavebnímu vývoji 

hradu, nepublikovaný rukopis, 1974, s. 159-160. 
296 Dobroslava Menclová, Restaurace hradu Karlštejna, in: ZPP 7, Praha 1947, s. 98. 
297 Bohemia 11.6. 1870, s. 2139. 
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epochu pokládá za něco mnohem vyššího, než je „ad nauseam usque" [neustále do 

omrzení] oslavované husitství.298 

Nákresy obnovy hradu jsou pro pisatele příspěvku uveřejněného ve 

Světozoru jakousi první vlaštovkou restaurace středověkých památek v Čechách a 

na Moravě.2Л Odstranění „nestvůr [a] přístavků učiněných na újmu původního 

slohu gotického" by prý bylo potřebné provést i u mnoha dalších středověkých 

staveb především v Praze, „kde téměř není jediné památky stavební, na níž by se byl 

neprohřešil některý z pověstných nedouků století 17. а 18."300 

Deník Politik se o Schmidtové projektu vyjádřil také vcelku uspokojivě,301 

pouze střechy mu připadaly příliš vysoké, a tak navrhoval jejich zarovnání 

rovnoběžně s cimbuřím. S ostřejším odsudkem se plány setkaly v Pokroku, kde 

ovšem argumenty kritiky vycházely více z nacionálních antipatií, než z uměleckých 

hledisek. Autor článku označil architekta Schmidta za „ryzího Němce", znajícího 

jen německou gotiku, kterému bylo z neznámých důvodů umožněno rozhodovat o 

budoucí podobě hradu, jenž „co se tkne stavby ani v nej menším není provanut 
r ((302 • 

duchem německým." " Vina prý padá na hlavy členů konzervační komise, kterým 

„má tedy národ český co děkovati, že se mu takto odcizí jedna z nejkrásnějších 
TAT 

památek uměleckých." 

V další fázi příprav přestavby se měly к podobě projektu i způsobu 

financování jeho realizace vyjádřit také říšské a zemské politické orgány. 

298 Bohemia 11.6. 1870, s. 2139. 
299 Světozor 20. 5. 1870, s. 167. 
300 Světozor 20. 5. 1870, s. 167. 
301 Politik 18.5. 1870, s. 2. 
302 Pokrok 19.7. 1870, s. 2. 
303 Pokrok 19. 7. 1870, s. 2. 
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6) Potíže s projednáváním opravy českého Montsalvage (1871-1887)304 

Z podnětu říšského ministra vnitra Eduarda Taaffeho zaslalo české 

místodržitelství 27. ledna 1871 zemskému výboru žádost, aby Schmidtův projekt 

předložil к posouzení poslancům zemského sněmu.305 Zastupitelský orgán země byl 

rovněž vyzván к vyjádření svého stanoviska ohledně ekonomického zajištění 

rekonstrukce. V programu jeho podzimního zasedání, které bylo věnováno zejména 

diskuzi týkající se předlohy tzv. fundamentálních článků, se však otázky opravy 

Karlštejna vůbec neobjevily.306 Bez účasti menšiny německých poslanců, kteří ze 

sněmu na protest proti návrhům českých poslanců odešli, došlo ve shodě se zástupci 

zemské aristokracie ke schválení souboru článků, jež nově upravoval poměr 

Českého království к říši.307 Dokument zamýšlený jako částečné „česko-rakouské 

vyrovnání" řešil rovněž zvýšení kompetencí zemských orgánů a národní 

rovnoprávnost. Debaty vídeňské vlády nad zněním předlohy, však byly vlivem 

odporu německých a uherských politiků přerušeny.308 Nenaplněná zůstala i 

korunovace Františka Josefa I. českým králem, kterou císař přislíbil reskriptem 

z 12. září 1871. 

V důsledku předvolebních machinací s velkostatky, při nichž byly úspěšnější 

němečtí politikové, se k demonstrativní neúčasti na zasedání nového zemského 

sněmu, rozhodla na jaře následujícího roku většina českých zástupců.309 Otázka 

opravy hradu se do sněmovny dostala 20. listopadu 1872. Přítomní poslanci pověřili 

304 Pravopis bájného hradu Montsalvage podle článku v Národních listech, Národní listy 10. 1. 1886, 

s. 1-2. 
305 Památkový ústavu středních Čech, České místodržitelství-zemskému výboru, 27. 1. 1871, in: 

Milada Vilímková (ed.), Karlštejn. Stavebně historický průzkum. I. etapa. Texty archivních dokladů 

ke stavebnímu vývoji hradu, nepublikovaný rukopis, 1974, s. 160, srov. Karel Adámek, Obnovení 

Karlštejna, in: Česká revue, Praha 1913, s. 526. 
306 Otto Urban, Česká společnost 1848-1918, Praha 1984, s. 227-253. 
307 Poslanci nemohli při jednání vystupovat jménem zemí Koruny české, neboť společný orgán 

českých zemí v té době neexistoval. Ostatní dva zemské sněmy se později к fundamentálním 

článkům vyjádřily odlišným způsobem. Zatímco většina zástupců slezského sněmu návrh razantně 

odmítla, moravští poslanci se к němu s dovětkem o ustavení úřadu zvláštního kancléře, který by 

spravoval záležitosti jejich země, připojili, srov. Otto Urban, Česká společnost 1848-1918, Praha 

1984, s. 253-254. 

308 Otto Urban, Česká společnost 1848-1918, Praha 1984, s. 254-257. 
309 Podstatné jméno „chabrus", j ímž česká strana tyto volby později pojmenovávala, označuje nekalé 

г 
praktiky při obchodování, srov. Otto Urban, Česká společnost 1848-1918, Praha 1984, s. 259-260. 
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zemský výbor, aby ve spolupráci s vládou nechal zjistit přesnou částku, kterou si 
T 1 л 

restaurace vyžádá, a zahájil jednání o dotaci ze státních fondů. 

Oprava byla při novém šetření, na němž pracovalo Technické oddělení 

místodržitelství společně s Josefem Mockeren, vyčíslena na 275. 568 zl. a 10 kr. 

S odkazem na zatím blíže neurčenou sumu, jíž si mělo vyžádat nutné statické 

zajištění velké věže, bylo doporučeno počítat s navýšením nákladů na 

300. 000 zl.311 

Místodržitelství posléze dopisem z 10. února 1874 zemský výbor 

informovalo nejen o zvýšení nákladů, ale také o rozhodnutí říšské vlády krýt 

polovinu nákladů na restauraci.312 

Na otázku, prospěje-li národnímu programu více pasivní rezistence či 

aktivní účast na zasedáních zemských orgánů, si od podzimu 1873 odpovídali 

někteří členové Národní strany jinak než její vůdcové. Rozkol vyvrcholil v červnu 

následujícího roku, kdy se sedm mladočeských politiků voleb do zemského sněmu 

nejen formálně zúčastnilo (kandidovali totiž manifestačné všichni), ale po svém 

zvolení rovněž zasedlo 15. 9. 1874 do sněmovních lavic.313 

Za svůj krok si od staročeských tiskových tribun vysloužili nejhorší 

odsouzení. Pokrok se podrobněji zabýval obsahem prohlášení, s nímž před ostatní 

poslance předstoupili a vyjadřoval se také к názorům ostatních novin, které vývoj 

na zemském sněmu hodnotily.314 Ideologická východiska nové politiky „spasitelů 

parlamentarismu" neřešil „bulvárnější" Brousek, který čtenářům předkládal 

perličky ze sněmovního jednání i ironické výpady vůči jednotlivým členům české 

„sedmerky" opovážlivců.315 

310 Karel Adámek, Karel Adámek, Obnovení Karlštejna, in: Česká revue, Praha 1913, s. 526. 
311 PÚSČ, České místodržitelství-zemskému výboru, 10. 2. 1874, in: Milada Vilímková (ed.), 

Karlštejn. Stavebně historický průzkum. I. etapa. Texty archivních dokladů ke stavebnímu vývoji 

hradu, nepublikovaný rukopis, 1974, s. 162-164. 
312 Památkového ústav středních Čech, České místodržitelství-zemskému výboru 10. 2. 1874, in: 

Milada Vilímková (ed.), Karlštejn. Stavebně historický průzkum. I. etapa. Texty archivních dokladů 

ke stavebnímu vývoji hradu, nepublikovaný rukopis, 1974, s. 161. 
3 , 3 Otto Urban, Česká společnost 1848-1918, Praha 1984, s. 299-300. 
314 Pokrok 17. 9. 1874, s. 1, 18. 9. 1874, s. 1, srov. Milena Beránková, Dějiny československé 

žurnalistiky, I., Praha 1981, s. 162-163, 244. 
315 Brousek 16. 9. 1874, s. 1, 17. 9. 1874, s. 2, srov. Milena Beránková, Dějiny československé 

žurnalistiky, I., Praha 1981, s. 164-165, 238. 
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„Osvědčení sedmi bratřiv němž čeští poslanci vysvětlovali svou novou 

politiku, porovnával Pokrok s programem, který na zemském sněmu v minulosti 
t i s 

hájil Adolf M. Pinkas. Podle názoru deníku byl v jejich prohlášení „ideálům 

evropským" obětován „prospěch kmene", což napomáhá německým liberálům a 

ospravedlňuje dualistickou ústavu.317 „Nynější německo-židovský 'liberalismus'jest 

nejpřednějším, ano jediným nyní nepřítelem, ale nej zuřivějším, osobnosti českého 

státu, samosprávy zemí Koruny české, svobody, pokroku a zdaru českého 

národa."318 

O projednávání nové zprávy zemského výboru o obnovení Karlštejna, 

к němuž ve sněmovně došlo 15. září 1874, se v Pokroku nedozvíme.319 Zmiňuje ji 

pouze Brousek a Národní listy.320 

Zpravodaj Národních listů neměl při jednání sněmovny ideální přehled o 

dění pod galerií, neboť v sále prý panoval velký hluk. „Tolik jen třeba podotknout, 

že obnovení uznáno za nutné a navrhuje [se] poskytnutí dotace ze zemských peněz 
o 91 

k tomu účelu. Poslanci se však se Schmidtovým projektem nemohli zatím blíže 

seznámit, neboť plány, jež prý byly příliš objemné, nikdo z parlamentní knihovny 
• 3 22 

do sálu nedopravil. Navrhovaný rozpočet restaurace byl předán к posouzení 

budžetnímu [rozpočtovému] výboru, který byl na téže schůzi zvolen. 

Brousek se ve svých zprávách „Z pětikostelního plácku" zmínil, že 

o Schmidtovy plány ve sněmovně postrádal poslanec Josef Pravoslav Trojan, který 

316 Pokrok 17. 9. 1874, s. 1, A. M. Pinkas (1800-1865) byl roku 1848 členem svatováclavského 

výboru i jedním ze zástupců, kteří 19. 3. 1848 předávali císaři petici s požadavky. S Palackým 

spolupracoval při vydávání politického deníku Union a roku 1860 také při zakládání Strany pokroku, 

jenž poté uspěla ve volbách do pražského magistrátu. Plně však nesouhlasil s koncepcí federalizace 

říše, neboť poukazoval na nebezpečí oslabení centrálních orgánů. Od 60. let vystupoval na zemském 

sněmu jako stoupenec prosincové ústavy a oponent českého státoprávního programu, srov. Jiří 

Kořalka, František Palacký (1798-1876). Životopis, Praha 1998, s. 333, 335. 
317 Pokrok 17. 9. 1874, s. 1. 
318 Pokrok 17.9. 1874, s. 1. 
3 , 9 PÚSČ, Návrh zemského výboru, 19. 8. 1874, in: Milada Vilímková (ed.), Karlštejn. Stavebně 

historický průzkum. I. etapa. Texty archivních dokladů ke stavebnímu vývoji hradu, nepublikovaný 

rukopis 1974, s. 164-165. 

320 Brousek 17. 9. 1874, s. 2, Národní listy 17. 9. 1874, s. 1 
321 Národní listy 17. 9. 1874, s. 1. 
322 Národní listy 17. 9. 1874, s. 1. 
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požádal o vysvětlení zemského maršálka knížete Karla Auersperka.323 Neobratnou 

češtinu, kterou předsedající na Trojanovo upozornění odpověděl, přirovnal Brousek 

ironicky к veleslavínskému jazyku a ocitoval ji: „Voni tady nejsou, voni jsou 

v bibliotéce, voni sem nemohly přijít, voni mají dva centy."324 V návaznosti na 

maršálkova slova i dříve zmiňované nadšení německých poslanců z účasti sedmi 

českých politiků na jednání byl článek také uzavřen. „Jsme přesvědčeni, že páni 

ústaváci udělí odštěpencům tu koncessí [koncesi, neboli povolení], a že pozvou ty 

plány, aby 'přišly ' do sněmovny vzdor tomu, že 'voni mají dva centy. "'325 

К pečlivějšímu posouzení Schmidtových plánů mohli poslanci přistoupit až 

15. října 1874, kdy také podobu jeho projektu schválili. Plánované náklady však 

zatím pouze „vzali na vědomí" jako základ к dalšímu jednání.326 

Další diskuse o obnově Karlštejna se na půdě sněmovny rozběhly až 

v květnu následujícího roku. Novinkou zde byli nejen dva čeští poslanci, jejichž 

mandáty byly získány v doplňovacích volbách v březnu 1875, ale také stranická 

příslušnost těchto 9 členů sněmovny. Po dlouhých přípravných jednáních došlo totiž 

o Vánocích 1874 к ustavení Národní strany svobodomyslné, v níž se někteří čeští 

odpůrci pasivní politiky seskupily.327 

Jejich hlasy však к odsouhlasení příspěvku na restauraci Karlštejna 

nestačily. Návrh, o němž poslanci jednali v květnu 1875, počítal s částkou 

150. 000 zl., jež měla být v průběhu deseti let čerpána ze zemských zdrojů 

s podmínkou, že stejnou sumou by na opravu přispívaly také státní fondy.328 

S poukazem na špatnou finanční situaci země vystoupil proti vyžití 

zemských zdrojů na obnovu Karlštejna bývalý ministr spravedlnosti německý 

poslanec Eduard Herbst. Podle jeho mínění by se měly finance využít na 

naléhavější záležitosti, jako je například regulace řek. Národní listy Herbsta za jeho 

323 Brousek 17.9. 1874, s. 2. 
324 Brousek 17.9. 1874, s. 2. 
325 Brousek 17. 9. 1874, s. 2. 
326 PÚSČ, Návrh zemského výboru, 19. 8. 1874, in: Milada Vilímková (ed.), Karlštejn. Stavebně 

historický průzkum. I. etapa. Texty archivních dokladů ke stavebnímu vývoji hradu, nepublikovaný 

rukopis, 1974, s. 164-165, srov. Josef A. Helfert, Die Wiederherstellung der Burg Karls-Tein in 

Böhmen, in: Sonderarbrück aus den Mittheilungen 28, Wien 1902, s. 6, Karel Adámek, Obnovení 

Karlštejna, in: Česká revue, Praha 1913, s. 527. 
327 Otto Urban, Česká společnost 1848-1918, Praha 299-300. 
328 Karel Adámek, Obnovení Karlštejna, in: Česká revue, Praha 1913, s. 527. 
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výstup nijak nekritizovaly. Dokonce připomněly, že ve své řeči hovořil také o 

jiných stavbách, pro jejichž příspěvky hlasoval.329 Oproti Karlovu hradu 

v dřívějších zasedáních prý podpořil dostavbu katedrály sv. Víta a obdobně 

schvaloval také dotaci 60. 000 zl. na vybudování českého Národního divadla. Na 

závěr svého vystoupení měl ještě upozornit, že se případným odmítnutím dotace 

projekt opravy hradu do budoucna zcela neuzavírá. Návrh příspěvku na restauraci 

byl poté při hlasování většinou poslanců odmítnut. Národní listy neměly zájem 

popisovat odložení opravy hradu, které mělo pro samotnou stavbu neblahé 

následky, jako prohru mladočeských poslanců, a tak se v tomto případě zdržely 

jakýchkoli dalších hodnotících komentářů.330 

S břitkostí sobě vlastní se do výsledků práce hrstky českých poslanců na 

zemském sněmu pustil deník Brousek. „Na letošním 'sněmu' vykopali sobě svůj 

hrob!", hlásal nadpis článku, v němž bylo poukázáno, že poslanci nedokázali 

prosadit uznání státního práva, nový volební řád, rozdělení univerzity, ani zákon na 

ochranu národností. Jako novodobí Jidášové prý přijali od německých poslanců 

na stavbu Národního divadla 60. 000 zl., aby se pro těchto „30 stříbrných" na 

sněmu dopustili zrady národních zájmů.332 ,^4 těch 60.000 zl. dáno jim pro divadlo 

místo pro Karlštejn, kterýž slavný a první hrad [země] znenáhla rozpadá se v prach, 

aniž by se zvedla ruka, která by opřela jeho zdě [zdi], která by zamezila jeho zkázu. 

'Dali jsme vám 60. 000 zl. ' [zvýrazněno v originále], tak odpověděli jim 'máte dost; 

na Karlštejn' - ač se za něj i místodržitel přimlouval - 'nemůžeme povolit 

ničeho/'"333 

Obrany se poslancům dostalo na stránkách Národních listů, kde bylo 

vyzdvihováno zejména jejich úsilí při prosazování příspěvku na stavbu Národního 

divadla. „ Vykonali sice hezký kus práce, ale ještě něco zbylo a to bezpochyby proto, 

že chtějí jít dále, že i na příští rok chystají se sněmovat. Ponechali si něco 

nedokončeného díla na příští dobu a to s dobrým rozmyslem, neboť jinak by bylo po 

329 Národní listy 15.5. 1874, s. 3. 
330 Národní listy 15.5. 1874, s. 3. 

331 Brousek 15. 5. 1874, s. 1. 
332 Brousek 15. 5. 1874, s. 1. 
333 Brousek 15. 5. 1874, s. 1. 
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sněmovní činnosti a důmyslná staročeská politika zahálky přišla by к své platnosti, 

což ovšem nemůže sobě žádný počestný svobodomyslný občan soběpřáti,"334 

Jak se později ukázalo, oprava Karlštejna zůstala pro české poslance 

„nedokončeným dílem" déle, než se původně předpokládalo. Zemský sněm dal 

к jejímu provedení definitivní souhlas až po dlouhých jedenácti letech. 

Novým podnětem к jednání se stala petice občanů obce Budňany, kterou 

zemskému sněmu předložil 26. července 1883 poslanec František L. Rieger. 

Zmínka o vůdčím představiteli staročechů poukazuje na důležitou změnu v české 

politice, kterou byl návrat ostatních českých poslanců na zasedání zemského sněmu, 

к němuž došlo 24. září roku 1878.336 Pro obeslání říšské rady bylo rozhodnuto 

23. září následujícího roku.337 

Projekt obnovy hradu stál od roku 1875 na mrtvém bodě a stavba i přes 

drobné opravy chátrala zvnějšku i uvnitř.338 Na základě nového prozkoumání hradu 

a po poradě s Josefem Mockerem, doporučilo Technické oddělení zemského 

místodržitelství zvýšit náklady na restauraci, jenž byly původně vyměřeny na 

300.000 zl., o 60.000 zl.339 Zemské místodržitelství v dopise z května 1884 

zemskému výboru doporučilo kalkulovat „pro všechny případy s obnosem 400.000 

zl. rakouské měny."340 

Při jednání o rozpočtu na rok 1885, které proběhlo 17. 10. 1884, zazněl na 

zemském sněmu rovněž projev poslance Karla Adámka, který poukazoval na špatný 

334 Národní listy 16.5. 1875, s. 2. 
335 PÚSČ, petice obce Budňany zemskému sněmu, in: Milada Vilímková (ed.), Karlštejn. Stavebně 

historický průzkum. 1. etapa. Texty archivních dokladů ke stavebnímu vývoji hradu, nepublikovaný 

rukopis, 1974, s. 172, srov. Národní listy 27. 7. 1883, s. 2. 
336 Otto Urban, Česká společnost 1848-1918, Praha 1984, s. 312-322. 
337 Otto Urban, Česká společnost 1848-1918, Praha 1984, s. 326. 
338 PÚSČ, dokumenty o ohledání hradu a opravách provedených vletech 1875-1885, in: Milada 

Vilímková (ed.), Karlštejn. Stavebně historický průzkum. 1. etapa. Texty archivních dokladů ke 

stavebnímu vývoji hradu, nepublikovaný rukopis, 1974, s. 165-172. 
339 PÚSČ, České místodržitelství - zemskému výboru, 26. 5. 1884, in: Milada Vilímková (ed.), 

Karlštejn. Stavebně historický průzkum. I. etapa. Texty archivních dokladů ke stavebnímu vývoji 

hradu, nepublikovaný rukopis, 1974, s. 172-173. 

340 PÚSČ, České místodržitelství - zemskému výboru, 26. 5. 1884, in: Milada Vilímková (ed.), 

Karlštejn. Stavebně historický průzkum. I. etapa. Texty archivních dokladů ke stavebnímu vývoji 

hradu, nepublikovaný rukopis, 1974, s. 172-173. 
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stav některých významných architektonických památek Českého království. Vedle 

chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře a Letohrádku královny Anny na Pražském hradě, 

se při svém projevu zaměřil také na problém hradu Karlštejna, který je podle jeho 

slov „nejvznešenější památník někdejšího lesku a slávy státu koruny [Koruny] 

české.ííW Adámkova slova svědčí o tom, že politický význam pevnosti, na který 

bylo poukazováno již od šedesátých let 19. století, si stále udržoval svoji důležitost. 

Ve spojení s katedrálou sv. Víta, kde „zpečeťovali králové čeští přísahou 

korunovační práva a svobody, jakož i nedílnost tohoto staroslavného královstvíí", 

vyzdvihoval řečník Karlštejn jako klenotnici, v níž byla po staletí uchovávána 

svatováclavská koruna.342 památky tyto jsou nám a musí býti i říši o to 

drahocennější, čím usilovněji se strojí úklady o porušení individuality, o 

dekomponování království českého, jehož nedílná, ústrojná jednotka netoliko 

dějinami a přísahami králův českých, ale tak samou přírodou jest zaručena a 

posvěcena."343 Pozornost si zasluhuje zmínka o přirozeném (přírodou zaručeném) 

právu, které je v projevu postaveno na roveň státoprávní tradici.344 

Míra zanedbávání historických památek je podle jeho slov obrovská, což 

dává podnět к úvahám o záměrnosti „ v a n d a l i s m u s kterým se „můžeme pohříchu i 

s Tureckem měřiti,"345 Podivné mu připadá také dosavadní vyjednávání o restauraci 

hradu Karlštejna, jež připodobňuje к poradě při léčení „chorého [které má] tak 

dlouho trvati, až [nemocný] zhasne.Jako by nekonečné smlouvání o nákladech 

341 Národní listy 18. 10 1884, s. 1-2, Pokrok 18. 10. 1884, s. 1-2, srov. Karel Adámek, Obnova 

Karlštejna, in: Česká revue 10, Praha 1913, s. 616-617, Mnozí politici si plně uvědomovali význam 

mediální popularity, a tak texty svých projevů do redakcí novin sami nosili. Mladočech Karel 

Adámek patřil v této propagační činnosti к nejagilnějším, srov. Martin Sekera, Podíl Grégrů na 

rozvoji novinářství a politické publicistiky, in: Pavla Vošáhlíková, Milan Řepa (ed.), Bratři Grégrové 

a česká společnost v druhé polovině 19. století. Praha 1997, s. 29-37. 
342 Národní listy 18. 10. 1884, s. 1-2. 
343 Národní listy 18. 10. 1884, s. 1-2. 
344 Srov. Jiří Rak, Bývali Čechové. České historické mýty a stereotypy, Praha 1994, s. 76, Josef 

Kalousek, O státním právě českém, Praha 1900, s. 5-6, 9, Jiří Boguszak, Jiří Čapek, Aleš Gerloch, 

Teorie práva, 2., Praha 2004, s. 183,275. 
345 Národní listy 18. 10. 1884, s. 1-2. 
346 Národní listy 18. 10. 1884, s. 1-2. 
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opravy mělo trvat do té doby, než „se hrdé sídlo Karlovo promění v romantickou 

zbořeninu" ,347 

Vizitkou moderního státu je podle Adámka také to, že brání pustošení 

uměleckých památek. Proto se také obrací s výzvou na místodržitele barona Alfréda 

Krause a věří, že „co věrný syn této země s obvyklou energií zjedná pomoc, a 

nedopustí, aby „za našich dnů, kdy na poli výtvarných umění velkopamátná díla 

podnikáme", docházelo ke zkáze významných historických staveb.348 

23) Řez velkou věží, na němž jsou patrné trhliny ve zdivu zapříčiněné nestabilním vápencovým 

podložím , 4 Щ 

347 Národní listy 18. 10. 1884, s. 1-2. 
348 Národní listy 18. 10. 1884, s. 1-2. 
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24) Nákres vnějšího průčelí hlavní brány hradu s vyobrazením rakouské orlice 

pocházející ze zaměřovačích plánů z roku 1866 

Místodržitelství zaslalo 11. 12. 1884 zemskému výboru objemnou složku 

obsahující Schmidtovy plány i zpracování nákladů restaurace z roku 1870 i jejich 

úpravu z roku 1873. Poslední návrh Technického oddělení, který celkovou sumu 

zvýšoval na 400. 000 zl. se již v doprovodné zprávě neobjevuje. Je zde pouze 

poznamenáno, že „žádný z obou rozpočtů si nečiní nároků na úplnou přesnost ."349 

Zemský výbor na základě těchto podkladů vypracoval pro sněmovnu návrh, 

jenž jí byl předložen 24. listopadu 1885. V textu, podle které bylo zamýšleno zahájit 

stavební činnost již v roce 1886, byly finanční kalkulace stanovené v roce 1873.350 

O budoucnosti opravy Karlštejna měla sněmovna rozhodnout opět 9. ledna 

1886. Po přečtení zprávy zemského výboru a budžetní komise se ke slovu přihlásil 

349 PÚSČ, České místodržitelství - zemskému výboru, 11. 12. 1884, in: Milada Vilímková (ed.), 

Karlštejn. Stavebně historický průzkum. 1. etapa. Texty archivních dokladů ke stavebnímu vývoji 

hradu, nepublikovaný rukopis, 1974, s. 173. 
350 Památkového ústav středních Čech, České místodržitelství - zemskému výboru, 11. 12. 1884, in: 

Milada Vilímková (ed.), Karlštejn. Stavebně historický průzkum. I. etapa. Texty archivních dokladů 

ke stavebnímu vývoji hradu, nepublikovaný rukopis, 1974, s. 173-174. 
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německý poslanec Sigmund, který proti jejich návrhu vystoupil s několika 

námitkami.351 Podle zpráv německé Bohemie, která jeho projevu věnoval nejvíce 

prostoru, uvedl, že restauraci historických památek jeho strana principielně hájí, 

neboť k nim chová značnou úctu. Přiklonil se rovněž к opravě hradu, jenž podle 

mínění vděčil za svůj vznik německému císaři Karlu IV., který povolal do země za 

účelem jeho vybudování německé umělce.352 Řečník však ve svém projevu odmítal 

kompletní restauraci Karlštejna, která měla stavbě vrátit její původní podobu. 

S ohledem na finanční možnosti země považoval obnovu hradu za luxus, který si 

mohou dovolit země jako je Anglie nebo Sasko. Situace těchto států je prý navíc 

ulehčena tou okolností, že historické památky ležící na jejich území nebyly ničeny 

od husitů. Mimo hradu Karlštejna husité v Čechách poškodili podle jeho slov také 

jiné stavby. Konkrétně zmínil hrady v Chomutově a Žatci a teplický klášter. 

V souvislosti s těmito pamětihodnostmi se také předkladatelů návrhu otázal, co by 

tomu řekli, kdyby někdo ve sněmovně požadoval kupříkladu o restauraci chebského 

hradu. Samotný návrh rekonstrukce Karlštejna navržený architektem Schmidtem 

má podle jeho slov rovněž velké nedostatky, neboť plně neodpovídá původní 

středověké podobě hradu. 

V závěru své řeči razantně upozornil, že zcela odmítá myšlenku vnímající 

obnovený Karlštejn jako symbolické vyjádření státoprávního programu Českého 

království. ,,Nechceme aby se z hradu stala česká bašta [Bollwerk], český hrad 

Grálu [Gralsburg], Ctění pánové, na této cestě je nebudeme následovat. Pro 

udržování, pro postačující udržování těchto architektonických památek, budeme 

hlasovat pouze za předpokladu, že se nebude od lidu, a zvláště od lidu německého, 

vyžadovat nepříjemné zvýšení daní. Tento pomník svou umělecko-historickou 

hodnotu již ztratil a nyní bude sloužit české národní ohavnosti a okázalosti,"353 

351 Bohemia 10. 1. 1886, s. 3-4, srov. Národní listy 10. 1. 1886, s. 1-2. 
152 Tehdejší vnímání národnosti přenesené na významné postavy dějin uvádělo do sporů plných 

ironie a osobních invektiv také německé a české historiky. Palackého žák a první životopisec Josef 

Kalousek se dostal s tímto tématem do ostré polemiky s německým historikem Johannem 

Loserthem, srov. Johann Loserth, Über die Nationalität Karl's IV , in: MVGDB 17, 1879, s. 291-

305, Josef Kalousek, Über die Nationalität Karl's IV , Politik 1. -4 . 4. 1879, s. 1-2, Josef Kalousek, 

Karel IV. Otec vlasti, Praha 1878, v. t. Pavel Soukup, Johann Loserth a český středověk, in: 

František Šmahel (ed.), Německá medievelistika v českých zemích do roku 1945, Praha 2004, 

s. 257-258. 
r 

353 Bohemia 10. 1. 1886, s. 4. 
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Na jeho řeč reagoval nejprve český poslanec Hlávka. Politické motivy 

rekonstrukce vyloučil s odvoláním na názory zahraničních odborníků, kteří hovoří 

o unikátní hodnotě Karlštejna: „Nemá tu být zřízena česká 'Gralsburg', jde tu pouze 

o zachování památné budovy (...) udržení Karlštejna jest otázkou cti země, jest to 

dluh, jímž povinni jsme vzdělanému světu."354 Německé poslance dále ubezpečoval, 

že restaurace hradu proběhne podle nej přísnějších kritérií, neboť nad ní bude mít 

dohled říšská vláda i Centrální komise pro obnovu stavebních památek.355 

25) Fotografie zachycující rekonstrukci hradu provedenou v letech 1887-1904 

Proslov poslance Karla Adámka, který se poté při jednání přihlásil o slovo, 

byl v Národních listech otištěn v plném znění.356 Podobně jako při své řeči z října 

1884 i nyní upozorňoval na nebezpečí, která stavbě v případě dalšího zanedbávání 

hrozí a požadoval, aby byl hrad co nejdříve „...vyklizen všemi živli cizími",357 Mínil 

354 Národní listy 10. 1. 1886, s. 1-2. 
355 Národní listy 10. 1. 1886, s. 1-2. 
356 Národní listy 10. 1. 1886, s. 1-2. Karel Adámek, Obnova Karlštejna, in: Česká revue s. 670-671. 
357 Národní listy 10. 1. 1886, s. 1-2. 
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tím zejména Ústav šlechtičen, jenž prý kromě purkrabství využívá pro hospodářské 

účely i prostory královského paláce, kde „v celém přízemí umístěny jsou stáje 
r r et 358 • • 

chlévy a seníky". Ke kritickým poznámkám poslance Sigmunda vůči plánům 

rekonstrukce hradu z roku 1870, podotkl, že stavitelství získalo od doby jejich 

vytvoření nové poznatky o restaurování středověkých památek, a tudíž je 

pravděpodobné, že projekt bude ještě doplněn a přepracován. Podobně jako 

poslanec Hlávka nepřipustil, že by se opravený Karlštejn měl stát pro Čechy 

národní svatyní: „...otázka opravy Karlštejna jest nám především eminentní 

otázkou kulturní a jest smutnou záležitostí pánů z levice [němečtí poslanci zasedali 

na levé straně sněmovny], že ji zbarvili také politicky,"359 V souvislosti s tímto 

tvrzením se také snažil zachovat si ve svém projevu věcný přístup a příliš 

neproplétat téma restaurace Karlštejn s českým politickým programem. Přeci jen si 

však neodpustil poznámku o korunovaci českého krále. Připomněl totiž, že roku 

1861 byl císař František Josef I. požádán o přijetí svatováclavské koruny adresou, 

kterou tehdy jednomyslně schválili všichni poslanci zemského sněmu - tedy i 

němečtí zástupci. V závěru své řeči Adámek apeloval na vlasteneckou povinnost 

všech přítomných poslanců vůči historickým památkách země. 

Návrh zemského příspěvku na restauraci Karlštejna byl poté schválen. 

Národní listy v komentářích kritizovali nejen německé protesty proti veškerým 

návrhům, přicházejícím z české strany, ale také staročeské poslance, kteří podle 

názoru listu postrádají při jednáních průbojnost:,,...odpor Němců proti každé 

položce, jež se týká věcí českých, stává se věru jíž fádním, a tím méně odůvodněnou 

věru jeví se ochota mnohých našich poslanců, povolit o překot vše, co se žádá pro 

Němce, ba mnohdy i více, než se žádá",360 

Vstup českých poslanců do aktivní politiky sice nepřinesl prosazení 

státoprávních požadavků, nicméně velkých úspěchů bylo dosaženo v oblasti kultury 

a vzdělání. Zpočátku měli čeští politici větší politický vliv spíše na říšské radě, 

neboť se zde připojili ke konzervativnímu provládnímu křídlu.361 Nicméně od roku 

1883 měli většinu mandátů na zemském sněmu. Právě v této politické situaci se 

podařilo prosadit nejen opravu důležitých historických památek, jakým byl 
358 Národní listy 10. 1. 1886, s. 1-2. 
359 Národní listy 10. 1. 1886, s. 1-2. 
360 Národní listy 10. 1. 1886, s. 1. 
361 Otto Urban, Česká společnost 1848-1918, Praha 1982, s. 354-362. 
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Karlštejn či chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, ale také budování nových českých 

škol a podporu vzdělávacích ústavů. 

Posledním krokem к uskutečnění rekonstrukce Karlštejna bylo jednání 

říšské rady, kde měla být schválena druhá polovina nákladů hrazená ze státních 

zdrojů. Ve vídeňské sněmovně opět propukly spory mezi českými a německými 

poslanci o národnost zakladatele hradu či jeho stavitelů.362 Návrh příspěvku na 

opravu hradu Karlštejna byl nakonec většinou hlasů přijat, o čemž se Národní listy 

zmínily pouze stručnou informací v rubrice denních zpráv. Rovněž zde upozornily 

na zřízení znalecké komise, jejíž členové měli dohlížet nad zdárným průběhem 

restaurace hradu. Kromě stavebního rady Josefa Hlávky a historika Václava 

Vladivoje Tomka jmenoval zemský výbor do jejího sboru autora projektu 

rekonstrukce, vrchního stavebního radu Friedricha Schmidta, kterého však Národní 

listy počeštily na Šmída.363 

26) Dopisnice Karlův Týn s vyobrazeními nové podoby hradu, kaple sv. Kříže a první hradní 

brány zdoby před opravou. Uprostřed jsou na podušce a lipových listech umístěny 

svatováclavské klenoty a významná listina. Kolem roku 1900. 

362 Národní listy 17. 6. 1886, s. 3. 
363 Národní listy 17. 6. 1886, s. 3. 

г 
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27) Pohled Hrad Karlův Týn, cesta к hradu se stafáží, 1921. 

28) Jacques Révész, Hrad Karlštejn, fotografie hradu z doby krátce po ukončení rekonstrukce 

z let 1887-1904, interiér kaple sv. Kateřiny. 
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7) Dovětek... 

Historie příprav obnovy Karlštejna dospěla ke svému závěru, neboť roku 

1887 se již stavební práce rozjely na plné obrátky.364 Plány přestavby se v průběhu 

osmnáct let oprav měnily v závislosti na odkrývaných gotických fragmentech, 

z nichž Schmidt s Mockerem posléze vyvozovaly původní podobu hradu. K jeho 
n s с # 

zpřístupnění veřejnosti došlo až roku 1910. Dvě epizody popisované v této 

kapitole sice časově přesahují období, jež bylo pro téma práce vymezeno, ovšem 

jsou určitým naznačením nového vnímání jevů, které zde byly rozebírány. 

V teplých květnových dnech roku 1892 se na Karlštejn vydali poslanci 

českého zemského sněmu a ačkoli byl výlet původně plánován pouze pro členy 

Komise pro opravu Karlova Týna, zúčastnila se ho nakonec téměř třetina celé 

sněmovny. Komfortu speciálního vlaku vypraveného toho dne přímo Ředitelstvím 

české západní dráhy využilo více než 80 poslanců různého politického zaměření. 

Prohlídce opravovaných hradních prostor předcházel kromě vydatného oběda 

úvodní referát stavebního ředitele Tonnera pronesený na 1. hradním nádvoří, který 

byl údajně „rozmarnou česko-německou řečí, v níž [stavitel] velice poutavým a 

zábavným způsobem vylíčil dějiny památného sídla,"366 Mockerův spolupracovník 

předem uvedl, že akce nebyla zorganizována za účelem prosazování korunovace či 

státoprávních požadavků. Následně však dodal, že s radostí bude dělat zástupcům 

německých krajanů „Cicerona o vzácném klenotu minulosti národa i státu 
r 367 

českého." Ze zprávy českého odborného časopisu vysvítá s jakým nadhledem již 

byla mnohdy otázka korunovace, po téměř čtyřech desetiletích zápasů o prosazení 

státoprávních požadavků, pojímána. 

V srpnu roku 1895 bylo možné spatřit na hradě pána s hustým plnovousem, 

jak si podezřívavě prohlíží jednotlivé prvky hradní architektury. Jednalo se o 

velkého znalce českých hradů své doby Augusta Sedláčka, který po této návštěvě 

adresoval Centrální komisi pro stavební památky rozhořčený dopis, v němž se mj. 

píše:,,...se zbytky rudolfínské rustiky [bosáž, omítková napodobenina kamenných 

kvádrů] se zachází bezohledně, vše je nalíčeno bíle a uvnitř jsou zničeny stopy změn 

16. století. Zdá se, že jde o rekonstrukci stavu v letech 1350 -1360 (...) podepsaný 
364 Josef Chudárek, Josef Mocker a restaurace hradu Karlštejna, ZPP 61, Praha 2001, s. 31, 
365 Vlasta Dvořáková, Dobroslava Menclová, Karlštejn, Praha 1965, s. 240. 
366 Zemští poslanci na Horách Kutných a Karlově Týně, Method 31.5.1892, s. 58. 
367 Zemští poslanci na Horách Kutných a Karlově Týně, Method 31. 5. 1892, s. 58. 
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(...) toto počínání pokládá za zvrácené a tento pocit sdílí jistě i část veřejnosti, 

která se chce potěšit starobylostí a ne v praxi provedenými teoriemi. "36S 

Odpověď příslušného úřadu ubezpečovala historika o oprávněnosti 

stavebního postupu, který se prý vždy opíral přesně o to, co bylo na hradě 

nalezeno.369 Čas kritiky měl však teprve přijít. První články upozorňující na 

necitlivý přístup к nástěnným malbám se objevily roku 1901 a polemiky s 

restaurátorskými principy purismu je brzy následovaly. Jejich rozbor však již této 

práci nenáleží. 

toKĚ HRRPY 
ft .ZÁMKY -

29) Propagační materiál Franckovy továrny na kávové náhražky v Pardubicích provedený 
jako miniaturní průvodce Karlštejnem 

368 PÚSČ, August Sedláček-Centrální komisi, 22. 8. 1895, in: Milada Vilímková (ed.), Karlštejn. 

Stavebně historický průzkum. I. etapa. Texty archivních dokladů ke stavebnímu vývoji hradu, 

nepublikovaný rukopis, 1974, s. 345, srov. August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze království 

Českého, Díl 6, Podbrdsko, Praha 1889, s. 1-78, Sedláček později společně se Zdeňkem Wirthem a 

Čeňkem Zíbrtem působil jako odborný konzultant při rekonstrukci hradu Kokořína (1911-1918), 

která bývá kritizována z podobných důvodů jako regotizace Karlštejna, srov. Miroslav Brožovský, O 

opravě a stavební úpravě hradu Kokořína, PSČ 1, Praha 1985, s. 74-95. 
369 PÚSČ, August Sedláček-Centrální komisi, 22. 8. 1895, in: Milada Vilímková (ed.), Karlštejn. 

Stavebně historický průzkum. I. etapa. Texty archivních dokladů ke stavebnímu vývoji hradu, 

nepublikovaný rukopis, 1974, s. 345. 
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8) Závěr 

Žádný jiný český hrad nebyl v českém denním tisku zmiňován tak často, 

jako právě Karlštejn. Kromě nesporné kulturní hodnoty byl důvodem také jeho 

aktuální význam. Hrad byl považován za národní symbol - kamennou schránku 

ukrývající podle tradice svatováclavskou korunu. Čeští politikové Karlův hrad 

propojovali s požadavky uznání historických zemských práv, které měly být 

potvrzeny také obřadem korunovace rakouského panovníka českou královskou 

korunou. 

Oproti německým liberálům, kteří vytvářeli nové zákony spíše na základě 

přirozeného práva, zdůrazňovali čeští zástupci historická ustanovení, která kdysi 

uzavřeli králové se zemskými stavy. Z tohoto důvodu je také jejich političtí 

protivníci vnímáni jako tradicionalisty. 

Pozoruhodné jsou i odlišné návrhy na nové využití hradních prostor 

Architekt Schmidt zde zamýšlel vybudovat panovníkovo sídlo při jeho návštěvách 

Cech, zatímco místodržící sem chtěl umístit důležitý archiv. Se současnou náplní 

hradu koresponduje návrh profesora Bocka, který sem chtěl umístit expozici 

památek pocházejících z doby vlády Karla IV. 

г 
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