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Anotace 

 
Předkládaná studie se věnuje příjezdu Leopolda I. a jeho rodiny do Augšpurku, který 

se uskutečnil v létě 1689 u příležitosti volby a následné korunovace jeho syna - arciknížete 

Josefa - římsko-německým králem. Zaměřuje se na rekonstrukci průběhu slavnostního vjezdu 

a následných audiencí v prozatímním sídle císaře, jenž reprezentovaly příslušníky 

vládnoucího rodu v očích raně novověké společnosti. Cílem práce je interpretace 

symbolického významu jednotlivých rituálních kroků performance - uvítání císařské rodiny 

s doprovodem na prostranství před augšpurskými branami, rituálu předávání klíčů od města, 

průjezdu ulicemi Augšpurku, slavnostní mše a požehnání v místní katedrále Panny Marie. 

Okázalý příjezd vyvrcholil předáním vzácných darů císaři, jeho manželce i synovi. Příslušníci 

vládnoucí dynastie přijali od představitelů magistrátu a zástupců stavů Římsko-německé říše 

drahocenné předměty, jejichž alegorická výzdoba nesla bohatou symboliku. Přítomná studie 

se proto následně pokouší odkrýt jednotlivé symbolické prvky výzdoby, které oslavovaly 

obdarované a zrcadlily ideální ctnosti, jimiž měl panovník z habsburského rodu oplývat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah 
 

Úvod...........................................................................................................................................4 

Slavnostní vjezd císařské rodiny do Augšpurku v létě 1689......................................................6 

Dar jako prostředek symbolické komunikace...........................................................................15 

Závěr.........................................................................................................................................21 

Seznam požitých pramenů a literatury......................................................................................23 

 Archivní prameny..........................................................................................................23 

 Vydané prameny a staré tisky.......................................................................................23 

 Použitá literatura...........................................................................................................23 

Seznam obrazových příloh.......................................................................................................28 

 Obrazové přílohy..........................................................................................................29 

 



 4 

Úvod 
 

Korunovace císařem Římsko-německé říše symbolizovaly v myšlení raně novověkého 

člověka nejvýznamnější událost země, na níž se vzpomínalo po celé generace.
1
 Barokní 

korunovace habsburských panovníků byly nejen obřadem, který uváděl vládce k moci 

symbolickým posazením koruny na hlavu, ale také velkolepou podívanou s okázalými 

doprovodnými festivitami.
2
 Šlo o veřejné ceremoniály, jež nabízely široký prostor pro 

reprezentaci panovnického majestátu.
3
 Tvořilo je několik tradičních rituálů, které měly pevně 

daná pravidla. Jeden z těchto rituálních kroků představoval slavnostní „adventus” panovníka 

do korunovačního města. K podobnému slavnostnímu vjezdu došlo v létě 1689, kdy do 

Augšpurku dorazil se svým početným doprovodem arcikníže Josef. Vjezd syna císaře 

Leopolda I. se uskutečnil u příležitosti jeho volby a následné korunovace římsko-německým 

králem. Budoucí římsko-německý král při příjezdu do města veřejně demonstroval svou 

společenskou nadřazenost prostřednictvím symbolického jednání spojeného s gesty, kterým 

raně novověký člověk rozuměl, dokázal je vykládat a přisuzoval jim určitý význam.
4
 Na 

základě dešifrování a následné interpretace jednotlivých symbolických projevů, úkonů 

a chování, jež byly zřetelné během slavnostního vjezdu budoucího římsko-německého krále 

                                                 
1
 Jan BONĚK - Tomáš BONĚK, České korunovační klenoty. Neznámá historie, skrytá poselství, zapomenuté 

symboly, Praha 2006, s. 42-43. 
2
 Obecně k výzkumu slavností Richard ALEWYN, Das große Welttheater. Die Epoche der höfischen Feste in 

Dokument und Deutung, Hamburg 1959; Michael MAURER, Feste und Feiern als historicher 

Forschungsgegenstand, Historische Zeitschrift 253, 1991, s. 101-130; Andreas GUGLER, Feste des Wiener 

Hofs von der Mitte des 15. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, Frühneuzeit-Info 11, 2000, č. 1, s. 77-176; James 

Ronald MULRYNE - Elizabeth GOLDRING (edd.), Court Festivals of the European Renaissance. Art, Politics 

and Performance, Aldershot 2002; Karl VOCELKA - Lynne HELLER, Soukromý svět Habsburků. Život            

a všední dny jednoho rodu, Praha 2011, s. 13-184. V českém prostředí se charakterem a významem festivit 

zabývali Josef VÁLKA - Miroslav ŠTĚDROŇ, Svátky a slavnosti v dějinách kultury, Opus musicum 17, 1985,  

s. 289-297; Josef MACEK, Slavnosti a zábavy v jagellonském věku, Opus musicum 19, 1987, s. 257-272; 

Jaroslav PÁNEK, Aristokratické slavnosti české renesance, Opus musicum 19, 1987, s. 289-297; TÝŽ, „Phasma 

Dionysiacum” a manýristické slavnosti na Pražském hradě roku 1617 (Jejich dobový a typologický rámec), 

Folia historica bohemica 17, 1994, s. 117-131; Josef VÁLKA, Barokní slavnosti, in: Zdeněk Hojda (ed.), 

Kultura baroka v Čechách a na Moravě, Praha 1992, s. 53-63; Jiří PEŠEK, (ed.), Pražské slavnosti a velké 

výstavy. Sborník příspěvků z konferencí Archivu hl. m. Prahy 1989 a 1991, Praha 1995 (= Documenta pragensia 

12); TÝŽ, Slavnost jako téma dějepisného zkoumání, Documenta Pragensia 12, 1995, s. 7-27; Václav BŮŽEK – 

Pavel KRÁL (edd.), Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech v raném novověku, České 

Budějovice 2000 (= Opera historica 8). 
3
 Václav BŮŽEK a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010,   

s. 181-182. 
4
 Srov. Rostislav SMÍŠEK, Leopold I., Markéta Tereza Španělská a Ferdinand z Dietrichsteina. Návštěva 

císařské rodiny v Mikulově roku 1672 jako prostředek symbolické komunikace, in: Václav Bůžek - Jaroslav 

Dibelka (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= Opera 

historica 12), s. 65-111, zde s. 67-68. K symbolickému jednání a gestům výběrově Sean WILENTZ, 

Introduction: Teufelsdröckh`s Dilemma: On Symbolism, Politics and History, in: Rites of Power. Symbolism, 

Ritual and Politics since the Middle Ages, Philadelphia 1985, s. 1-12; Jean-Claude SCHMITT, Svět středověkých 

gest, Praha 2004; Jacques LE GOFF, Kultura středověké Evropy, Praha 2005, zejména s. 413-479. 
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do města, se předkládaná studie pokusí o analýzu a následnou rekonstrukci jednotlivých 

rituálních kroků performance.
5
  

 Heuristická východiska pro poznání průběhu slavnostního vjezdu císařské rodiny 

do Augšpurku poskytly autorce zejména dobové tisky. Pramenem prvořadého významu 

se stalo rozsáhlé svědectví Lorence a Gottlieba Göbelsových, které popisuje nejen přípravy 

a průběh slavnostního vjezdu arciknížete Josefa s doprovodem do města, ale také přibližuje 

příjezdy jednotlivých kurfiřtů Římsko-německé říše. Dále líčí volbu i samotnou korunovaci 

Josefa římsko-německým králem v lednu 1690 a detailně rozebírá obsah jeho volební 

kapitulace.
6
 Množství cenných postřehů k přípravám, jež v Augšpurku započaly dlouho před 

příjezdem císařské rodiny, rovněž poskytuje dobové periodikum Theatrum Europaeum.
7
 

Poznatky ze soudobých tisků bylo třeba doplnit informacemi získanými z korespondence 

a poznámek nejvyššího dvorského maršálka Ferdinanda ze Schwarzenberku. Ty vnášejí 

do výkladu osobitý pohled urozeného jedince na průběh jednotlivých festivit, včetně 

subjektivně zabarvených hodnocení konkrétních rituálních kroků.
8
  

                                                 
5
 Autorka bude využívat teoretického konceptu symbolické komunikace, který vypracovala historička                 

z univerzity v Münsteru Barbara Stollberg-Rilingerová ve studii Symbolische Kommunikation in der 

Vormoderne. Begriffe, Thesen, Forschungsperspektiven, Zeitschrift für historische Forschung 31, 2004, s. 489-

527. Ve své práci se inspirovala díly Maxe Webera, Ernsta Cassirera, Clifforda Geertze či Gerda Althoffa. 

Termín komunikace chápe jako přenášení informací mezi dvěma nebo více stranami. Součastně podotýká, že 

tento proces v sobě nese určitý symbolický význam, jenž vyjadřují slova, gesta, obrazy a další hmotné předměty 

nebo sledy událostí. Barbara Stollberg-Rilinger vyzdvihuje moc symbolů ve společnosti. Právě symbolická 

komunikace má sloužit k odhalení významu těchto symbolů v myšlenkovém světě raně novověkého člověka. 

Dále ke konceptu symbolické komunikace Gerd ALTHOFF - Ludwig SIEP, Symbolische Kommunikation und 

gesellschaftliche Wertesysteme vom Mittelater bis zur französischen Revolution. Der neue Münsteraner 

Sonderforschungsbereich 496, Frühmittelalteriche Studien 34, 2000, s. 393-412; Barbara STOLLBERG-

RILINGER, Zeremoniell, Ritual, Symbol. Neue Forschungen zur symbolischen Kommunikation in 

Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Zeitschrift für historische Forschung 27, 2000, s. 389-405. 
6
 Lorenc GÖBELS - Gottlieb GÖBELS, Eigentliche Abbildungen Beeder Römm. kayserl. wie auch Der Röm. 

königl. Majestäten und dann säntlicher herren herren Chur-Fursten deß H. Röm. Reichs, wie Selbige auf dem 

Röm. königl. Wahl-Tag in des H. Röm. Reichs Freyen Statt Augspurg im Jahr 1689 und 1690, Augsburg 1690. 

Když není uvedeno jinak, následující výklad se ve faktografické rovině opírá o informace uvedené v tomto 

dobovém německy psaném tisku. Text mimo jiné popisuje volbu a korunovaci Josefovy matky Eleonory 

Magdalény Falcko-Neuburské císařovnou Římsko-německé říše. Popisem a interpretací slavností optikou 

dobových tisků se věnovali Alena RICHTEROVÁ, Praga - aurea tota. Die Reflexion Prags in Drucken des 16. 

Jahrhunderts, in: Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur 

Ostmitteleuropas, Leipzig 1999, s. 80-110; Jan BAŽANT, Pompa in honorem Ferdinandi 1558, in: Jana 

Nechutová (ed.), Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, 

středověkými a renesančními texty, Brno 2004, s. 195- 205; Václav BŮŽEK, Symboly rituálu. Slavnostní vjezd 

Ferdinanda I. do Prahy 8. listopadu 1558, in: Luděk Březina - Jana Konvičná - Jan Zdichynec (edd.), Ve 

znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc., Praha 2006, 

s. 112-128. 
7
 Jedná se o dobové periodikum, které se zabývalo veřejným děním v raně novověké Evropě. Bylo vydáno 

celkem 21 svazků, které vycházely v letech 1662-1738. K tomu blíže Gerd DETHLEFS, Schauplatz Europa. 

Das Theatrum Europaeum des Mathaues Marian als Medium kritischer Öffentlichkeit, in: Klaus Bußmann - Elke 

Anna Werner (edd.), Europa im 17. Jahrhundert. Ein politischer Mythos und seine Bilder, Stuttgart 2004, s. 149-

179. 
8
 Státní oblastní archiv (déle jen SOA) Třeboň, oddělení Český Krumlov, Rodinný archiv Schwarzenberků, fasc. 

401. 
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Slavnostní vjezd císařské rodiny do Augšpurku v létě 1689 

První polovina roku 1689 se v Augšpurku nesla ve znamení rozsáhlých příprav. Celé město 

se chystalo na dlouho očekávaný příjezd arciknížete Josefa, kterého zde čekala volba římsko-

německým králem a následné přijetí říšské koruny v katedrále Panny Marie. Očekávání bylo  

o to větší, neboť mladého arciknížete měl doprovázet jeho otec - císař Leopold I. - se svou 

manželkou Eleonorou Magdalénou Falcko-Neuburskou.
9
 Městská rada proto vydala nařízení, 

které mělo zajistit hladký průběh slavnostního příjezdu i následné ubytování vládnoucí 

rodiny, včetně jejich početného doprovodu, jenž s nimi přicestoval. Výnos magistrátu, 

vyhlášený za doprovodu městských trubačů tři měsíce před příjezdem vídeňského dvora, 

přikazoval všem cizincům pobývajícím ve městě, aby se neprodleně vystěhovali z Augšpurku 

a uvolnili místa k ubytovaní císařské rodiny s družinou. Přesto ubytovací kapacita města 

nestačila. Početné dvory některých kurfiřtů Římsko-německé říše musely být ubytovány ve 

vesnicích v bezprostředním okolí Augšpurku.
10

 

 Dne 31. srpna 1689 dorazila císařská rodina s doprovodem po náročném putování 

z Vídně k cíli své cesty.
11

 Dlouhá kolona honosných kočárů, vozů a koní se kolem poledne 

objevila na hranicích města.
12

 Jakmile ji městští trubači s vojáky spatřili přejíždět most přes 

řeku Lech nedaleko Friedberku, ihned o tom zpravili městskou radu.
13

 Shromáždil se uvítací 

                                                 
9
 K přípravám a organizaci vjezdu a korunovace obecně srov. Ivana EBELOVÁ, Provozní a organizační 

zajištění Prahy v době korunovace Leopolda II., Documenta Pragensia 12, 1995, s. 165-168. 
10

 Theatrum Europaeum XIII, Frankfurt am Main 1698; L. GÖBELS – G. GÖBELS, Eigentliche Abbildungen,  

s. 10-11. 
11

 Císařský dvůr opustil Vídeň několik týdnů před slavnostním vjezdem do Augšpurku. Doboví pozorovatelé 

neuvádějí přesné datum, kdy k tomu došlo, ani konkrétní trasu, po které budoucí římsko-německý král 

přicestoval. 
12

 K cestování císařského dvora blíže František ŠMAHEL, Studie o cestě Karla IV. do Francie 1377-1378, 

Český časopis historický 101, 2003, s. 799-802; TÝŽ, Cesta Karla IV. do Francie 1377-1378, Praha 2006; 

Kateřina KUBÍNOVÁ, Římská korunovace Karla IV., in: Lenka Bobková – Mlada Holá (edd.), Lesk 

královského majestátu a jeho prezentace ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc., k nedožitým 

85. narozeninám, Praha 2005, s. 47-49; Štěpán VÁCHA - Irena VESELÁ - Vít VLNAS - Petra VOKÁČOVÁ, 

Karel VI. a Alžběta Kristýna: česká korunovace 1723, Praha-Litomyšl 2009, s. 76-78; Milada SEKYROVÁ,      

7. 9. 1836 Ferdinand V. Poslední pražská korunovace, Praha 2004, s. 38-39. Dále k dvorním výpravám 

panovníků Hans Leo MIKOLETZKY, Hofreisen unter Kaiser Karl VI., Mitteilungen des Instituts für 

österreichische Geschichtsforschung 60, 1952, s. 265-285. V českém prostředí pak Petra LUNIACZKOVÁ, 

Dvorní cesty císaře Karla VI. do zemí Koruny české, Archivní ročenka Státního okresního archivu Kroměříž 7, 

2001, s. 8-33; Petra VOKÁČOVÁ, Dvorní cesta císaře Karla VI. do Kralových Varů 1732, in: Václav Bůžek - 

Pavel Král (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003 (= 

Opera historica 10), s. 457-467. K reflexi panovnického dvora na cestách Lenka BOBKOVÁ, Cestování, součást 

politické praxe. Cesty Karla IV. po korunních zemích, in: Lenka Bobková - Miachaela Neudertová (edd.), Cesty 

a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 63-70; Ivan HLAVÁČEK, Dvůr na cestách. Několik 

úvah a podnětů, in: Lenka Bobková - Jana Konvičková (edd.), Koruní země v dějinách českého státu III. Sborník 

příspěvků z mezinárodního kolokvia konaného ve dnech 26.-31. března 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze, 

Praha 2007, s. 91-111.  
13

 Friedberk, městečko na jihozápadě dnešní spolkové země Bavorsko, východně od Augšpurku. 

http://minas.jcu.cz/F/QQDFY1IRCMDPKTKLXXCHVKGUR3E5NA1SR7XJSRL3GY88I4L18X-51389?func=full-set-set&set_number=007076&set_entry=000005&format=999
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průvod představitelů Augšpurku, který vyjel císaři Leopoldu I. a jeho blízkým vstříc. Každý 

účastník uvítacího výboru v něm měl předem určené místo.
14

 Stanovené pořadí, podle něhož 

jednotliví členové konduktu kráčeli, odráželo jejich hierarchické postavení v městské 

samosprávě. V čele jeli dva slavnostně vystrojení augšpurští gardisté s městskými 

standartami. Na hlavách měli klobouky zdobené bílými péry. Oděni byli do stříbrem 

protkávaných kabátců s opasky z červeného sametu. Barevné sladění uniforem plně odráželo 

heraldické barvy Augšpurku - červenou, stříbrnou a zelenou.
15

 V rukou drželi karabiny. 

Následovalo je několik městských trubačů oblečených v červenozelených livrejích. Za nimi 

jel bohatě zdobený kočár tažený dvojspřežím s městskými místodržícími; po jeho stranách 

kráčeli podkoní a několik trabantů.
16

 Uvítací průvod pokračoval šesti kočáry, jež vezly 

zástupce magistrátu, vyšší městské úředníky, šest konšelů, radní s písaři a sekretáři. 

Následovalo několik jezdců a trubačů. Procesí uzavírali dva vyzbrojení gardisté na koních 

ve slavnostních uniformách. Průvod se zastavil na prostranství před augšpurskými hradbami, 

kde proběhlo první přivítání císaře Leopolda I. s arciknížetem Josefem a celým doprovodem. 

 Představitelé Augšpurku se pozvolna přiblížili k panovníkovi a hlubokou úklonou mu 

projevili úctu. Nejstarší člen městské rady Leopold Weiß, oděný ve slavnostním krátkém 

kabátu, pronesl uvítací řeč. Potom císaři předal klíče od městských bran svázané zlatou 

šňůrkou. Leopold I. je převzal z karmínově červeného sametového polštáře, jenž zdobilo zlaté 

lemování a čtyři velké střapce. Kořeny tohoto starobylého rituálu sahají hluboko do 

středověku. Zmiňovaným symbolickým krokem augšpurští místodržící veřejně předali císaři 

vládu nad jejich městem.
17

 Po předání klíčů od augšpurských bran, které současně v myšlení 

přihlížejících představovalo symbolické přijetí panovníka do města, následovalo další 

pozdravení vladaře.
18

 Leopold I. natáhl ruku z kočáru a nejstarší člen městské rady spolu        

s dalšími představiteli Augšpurku mu ji políbili. Příležitost políbit ruku císaři znamenala        

v očích raně novověkého člověka obrovskou poctu.
19

 Slavnostní atmosféru dotvářela zvuková 

kulisa, v níž se mísil dusot koní, s bubnováním, troubením městských trubačů a jásotem 

přihlížejících diváků, kteří se shromáždili podél trasy projíždějící císařské rodiny s početným 

                                                 
14

 Srov. V. BŮŽEK, Symboly rituálu. Slavnostní vjezd Ferdinanda I., s. 113. 
15

 Http://www.stadtarchiv.augsburg.de/index.php?id=26641 [odkaz funkční k 1. 11. 2012]. 
16

 Trabanti byli pěší vojáci, kteří patřili k osobní stráži významných osob, zde městských místodržících. Srov.   

Š. VÁCHA - I. VESELÁ - V. VLNAS - P. VOKÁČOVÁ, Karel VI., s. 71. Srov. příloha, obr. 1. 
17

 TAMTÉŽ, s. 92. 
18

 V. BŮŽEK, Symboly rituálu. Slavnostní vjezd Ferdinanda I., s. 116. 
19

 Srov. TAMTÉŽ, s. 115. K významu polibku ruky blíže Ruth FRÖTSCHEL, Mit Handkuss. Die Hand als 

Gegenstand des Zeremoniells am Wiener Hof im 17. und 18. Jahrhundert, in: Irmgard Pangerl - Martin Scheutz - 

Thomas Winkelbauer (edd.), Der Wiener Hof im Spiegel der Zeremonialprotokolle (= Studien und Forschunge 

zur Wiener Stadtgeschichte Bd. 47), Innsbruck - Wien - München - Bozen 2007, s. 337-356; TÝŽ, Der 

Handkuss in den Zeremonialprotokollen des Wiener Hofes (1652-1787), Wien 2009 (diplomová práce). 
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doprovodem. Salvy vypálené z děl oznamovaly všem přítomným, že Leopold I. se synem, 

příštím římsko-německým králem, právě slavnostně vjížděli do města.
20

 Hlavní bránou prošel 

mnohohlavý průvod kolem třetí hodiny odpoledne.  

 Slavnostní „adventus” představoval vyvrcholení náročné cesty císařského dvora 

z Vídně do Augšpurku. Vjezdem začínaly okázalé festivity spojené s volbou a následnou 

korunovací arciknížete Josefa římsko-německým králem.
21

 V náboženské rovině 

symbolizovalo překročení hranic města panovníkem biblický vjezd Ježíše do Jeruzaléma 

na Velký Pátek. Stejně jako Kristus jednou rukou žehnal při svém příjezdu přihlížejícím, také 

arcikníže Josef společně se svým otcem Leopoldem I. kynutím rukou zdravili všechny 

shromážděné.
22

 Způsob vstupu do města a jeho symbolické poselství se v raném novověku 

stalo důležitějším než samotný fakt, že do města přijel císař.
23

 Příjezd císařské rodiny 

do Augšpurku nabízel dobrou příležitost k sebeprezentaci jejích členů. Zároveň sloužil 

                                                 
20

 Slavnostními vjezdy se zabývali Hans Conrad PEYER, Der Empfang des Königs im mittelalterlichen Zürich, 

in: Archivalia et Historica. Festschrift Anton Largiader, Zürich 1958, s. 219-233; Anna Maria DRABEK, Reisen 

und Reisezeremoniell der römisch-deutschen Herrscher im Spätmittelalter, Wien 1964; Winfried DOTZAUER, 

Die Ankunft des Herrschers. Der fürstliche "Einzug" in die Stadt (bis zum Ende des Alten Reiches), Archiv für 

Kulturgeschichte 55, 1973, s. 245-288; Gerrit SCHENK, Zeremoniell und Politik. Herrschereinzüge im 

spätmittelalterlichen Reich, Köln 2003; B. STOLLBERG-RILINGER, Symbolische Kommunikation, s. 489-527;  

Peter JOHANEK - Angelika LAMPEN (edd.), Adventus. Studien zum herrscherlichen Einzug in die Stadt, Köln-

Weimar-Wien 2009; Herriet RUDOLPH, Das Reich als Ereignis. Formen und Funktionen der 

Herrschaftsinszenierung bei Kaisereinzügen (1558 - 1680), Köln 2011. Z českých historiků pak k tomuto tématu 

upřeli svou pozornost ve svých dílech V. BŮŽEK, Symboly rituálu. Slavnostní vjezd Ferdinanda I.; TÝŽ, 

Symboly rituálu. Prohlášení Ferdinanda I. císařem ve Frankfurtu nad Mohanem, in: Martin Nodl - Petr Sommer 

- Eva Doležalová (edd.), Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, Praha 2004, s. 159-167; 

TÝŽ, Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních 

Habsburků, České Budějovice 2006, s. 130-173; TÝŽ, Der festliche Einzug Ferdinands I. in Prag am                

8. November 1558, in: Friedrich Edelmayer - Martina Fuchs - Georg Heilingsetzer - Peter Rauscher (edd.), Plus 

ultra. Die Welt der Neuzeit. Festschrift für Alfred Kohler zum 65. Geburtstag, Münster 2008, s. 289-304; Václav 

BŮŽEK - Rostislav SMÍŠEK, Symboly Rituálu. Volba Karla V. římským králem ve Frankfurtu nad Mohanem    

a jeho korunovace v Cáchách, in: Lenka Bobková - Mlada Holá (edd.), Lesk královského majestátu ve 

středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám, Praha-Litomyšl 2005, 

s. 125-126; Luděk BŘEZINA, In Stifel vnnd Sporn im Schloss Lüben. Holdovací cesta Maxmiliána II. a Dolní 

Lužice, in: L. Březina - J. Konvičná - J. Zdichynec (edd.), Ve znamení zemí Koruny české, s. 129-141; Jan 

IVANEGA, Slavnostní vjezd Maxmiliána II. do Vídně roku 1552, České Budějovice 2008 (diplomová práce); 

TÝŽ, Zrcadlo majestátu. Obraz Maxmiliána II. a Marie Španělské při slavnostním vjezdu do Vídně v roce 1552, 

in: Ondřej Felcman (ed.), Historie 2008. Sborník 16 prací ze 14. celostátní studentské vědecké konference 

konané 5. a 6. března 2009 v Hradci Králové, Hradec Králové 2009, s. 59-78; Jiří HRBEK, České barokní 

korunovace, Praha 2010, s. 70-80; F. ŠMAHEL, Studie o cestě Karla IV.; TÝŽ, The Medieval Entry Ceremony 

at Paris, in: János M. Bak (ed.), Coronations, Medieval and Early Modern Monarchic Ritual, Berkeley 1990,     

s. 88-118; Š. VÁCHA - I. VESELÁ - V. VLNAS - P. VOKÁČOVÁ, Karel VI., s. 99-105; Tomáš STERNECK - 

Petra VOKÁČOVÁ, Letní císařská návštěva v královském městě. Průjezd Karla VI. a jeho dvořanů Českými 

Budějovicemi v srpnu 1752, Jihočeský sborník historický 72, 2003, s. 175- 207; Mlada HOLÁ, Holdovací cesty 

českých panovníků do Vratislavi. V pozdní, středověku a raném novověku (1437-1617), Praha 2012.  
21

 Zdeněk VYBÍRAL, Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku, České 

Budějovice 2005 (= Monographia historica 6), s. 106. 
22

 Vjezd Krista do Jeruzaléma představoval určitý předěl mezi veřejnou činností Spasitele, jeho umučením          

a oslavením. Jan ROYT, Slovník biblické ikonografie, Praha 2006, s. 305-306; TÝŽ, Kristus v křesťanské 

ikonografii, České Budějovice 2010, s. 64-65. Srov. V. BŮŽEK - R. SMÍŠEK, Symboly rituálu. Volba Karla V. 

římským králem, s. 126. 
23

 J. HRBEK, České barokní korunovace, s. 72. 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?aufsatz=Die+Ankunft+des+Herrschers.+Der+f%C3%BCrstliche+%22Einzug%22+in+die+Stadt+bis+zum+Ende+des+Alten+Reiches&pk=66359
javascript:open_window(%22http://minas.jcu.cz:80/F/KU4GKNQ4U3R2FAYKSM7PINPMPUR984ANE25LJR5SYI3P8Y7JDI-70477?func=service&doc_number=000037893&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://minas.jcu.cz:80/F/KU4GKNQ4U3R2FAYKSM7PINPMPUR984ANE25LJR5SYI3P8Y7JDI-70477?func=service&doc_number=000037893&line_number=0008&service_type=TAG%22);
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k zviditelnění mimořádného postavení habsburského rodu mezi evropskými panovníky.
24

 

Potomci Rudolfa I. neváhali na vizuální stránku slavnostního vjezdu obětovat nemalé finanční 

částky.
25

 Význam reprezentativní funkce slavnostního vjezdu a průjezdu Augšpurkem 

zvyšovalo i to, že slavnostnímu ceremoniálu mohly přihlížet všechny sociální vrstvy raně 

novověké společnosti, bez rozdílu stavu. Zástupy lidí se tísnily podél cesty vládnoucí rodiny 

městem a obdivovaly velkolepost celého průvodu.
26

 

 Honosné oblečení účastníků slavnostního vjezdu krejčí ušili z drahocenných látek. 

Jejich barevnost, výzdoba luxusních kočárů i koní byly zvoleny pečlivě a s rozmyslem tak, 

aby oslnily přihlížející diváky a zároveň náležitě reprezentovaly císařskou rodinu.
27

 Šatům 

členů doprovodu panovníka dominovala červená, černá, zelená a modrá barva. Lesk jim 

dodávaly zlaté a stříbrné výšivky. Rovněž ve výzdobě kočárů a koňských postrojů převládalo 

zlato a stříbro. V konduktu kráčeli ušlechtilí bílí, šedí a hnědí valaši, které nejvyšší štolmistr 

Ferdinand Bonaventura z Harrachu vybral podle přísně stanovených kritérií.
28

 Hrabě              

z Harrachu požadoval pouze zdravé, mladé a silné koně. Dále hleděl na jejich reprezentativní 

vzhled. Důraz kladl také na pořízení nových podkov, které měly přispět k pohodlnému           

a bezpečnému putování do Augšpurku.
29

 Jak doboví pozorovatelé Lorenc a Gottlieb 

                                                 
24

 K politické propagandě, distribuci moci panovníka a jeho sebeprezentaci Karl VOCELKA, Die politische 

Propaganda Kaiser Rudolphs II. (1576 - 1612), Wien 1981; Jacques LE GOFF, Na cestě k politické 

antropologii, in: týž (ed.), Středověká imaginace, Praha 1998, s. 302-318; Mark BLOCH, Králové divotvůrci. 

Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii, Praha 2004. 
25

 Srov. Š. VÁCHA - I. VESELÁ - V. VLNAS - P. VOKÁČOVÁ, Karel VI., s. 99-102. 
26

 L. GÖBELS - G. GÖBELS, Eigentliche Abbildungen, s. 15. 
27

 Pavel MAREK, Ceremoniál jako zrcadlo hierarchického uspořádání císařského dvora Ferdinanda II., in: 

Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České 

Budějovice 2003 (= Opera historica 10), s. 371-396, zde s. 383. Zajištění koní pro tuto slavností chvíli 

kontroloval nejvyšší dvorní maršálek. SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Rodinný archiv Schwarzenberků, 

fasc. 401, Zápisky o nákupu koní. Úřad nejvyššího dvorního maršálka zastával Ferdinand ze Schwarzenberku od 

8. února 1685. Rostislav SMÍŠEK, Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády 

Leopolda I., České Budějovice 2009 (= Monographia historica 11), s. 108. K osobě tohoto významného člena 

schwarzenberského rodu více Adam WOLF, Fürst Ferdinand von Schwarzenberg 1652-1703, in: týž (ed.), 

Geschichtliche Bilder aus Oesterreich II. Aus dem Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung (1648-1792), 

Wien 1880, s. 146-197; Karl zu SCHWARZENBERG, Geschichte des reichsstädischen Hauses Schwarzenberg 

I, Neustadt an der Aisch 1963, s. 143-164. V české historiografii se Ferdinandovi ze Schwarzenberka věnoval 

zejména Rostislav SMÍŠEK, „Dvorská kariéra” očima knížete Ferdinanda ze Schwarzenberku, Jihočeský 

sborník historický 73, 2004, s. 94- 120; TÝŽ, Deník Ferdinanda ze Schwarzenberku jako pramen historického 

bádání. Příspěvek k poznání mobility císařského dvora na sklonku 17. století, in: Jiří Kubeš (ed.), Šlechtic na 

cestách v 16. - 18. století, Pardubice 2007, s. 129-161. 
28

 SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Rodinný archiv Schwarzenberků, fasc. 401, Zápisky o nákupu koní. 

Úřad nejvyššího štolmistra Leopolda I. Ferdinand Bonaventura z Harrachu (1636-1706) zastával od 13. listopadu 

1677. Byl diplomatem a císařským vyslancem v Paříži, Varšavě a Madridu. V letech 1671-1674 vykonával úřad 

nejvyššího dvorského maršálka. Roku 1699 se stal nejvyšším hofmistrem Leopolda I., kde setrval až do své 

smrti. O tom R. SMÍŠEK, Císařský dvůr, s. 358-359. 
29

 SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Rodinný archiv Schwarzenberků, fasc. 401, Korespondence 

Ferdinanda ze Schwarzenberku. 
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Göbelsové neopomněli poznamenat, slavnostní vjezd proběhl za krásného počasí. Záře 

slunečních paprsků podtrhovala velkolepý příjezd příslušníků vládnoucího rodu. 

 Účastnící slavnostního vjezdu, kteří se pohybovali augšpurskými ulicemi, kráčeli 

podle předem stanoveného pořadí.
30

 Skladba doprovodu příslušníků císařské rodiny odrážela 

hierarchické uspořádání raně novověké společnosti. Současně zrcadlila starobylou 

posloupnost jednotlivých dvorských úřadů.
31

 Na pomyslném vrcholu společenské i dvorské 

hierarchie diváci očekávali císaře s manželkou a synem.
32

 V čele průvodu šla ozbrojená 

městská kompanie se standartami Augšpurku.
33

 Za nimi další gardisté vedli koně, na nichž jeli 

rytmistři v plné zbroji. Následoval je nejvyšší říšský ubytovatel se svými služebníky.
34

 

Doprovázeli ho úředníci, kteří měli na starosti ubytování císařské rodiny a jejího početného 

doprovodu.
35

 Za augšpurskou gardou kráčely či jely v kočárech a na koních desítky 

příslušníků císařského dvora s početným služebnictvem. V bohatě zdobeném kočáře taženém 

šesti koňmi jel říšský maršálek Karel Filip Gustav z Pappenheimu.
36

 Honosný kočár 

a množství koní upozorňovaly na jeho postavení v Římsko-německé říši. Z obou stran kočáru 

pochodovali trabanti, kteří dohlíželi na bezpečnost šlechtice. Doprovod říšského maršálka 

uzavíralo sedm komorníků. Průvod pokračoval několika vozy s komorníky arciknížete Josefa, 

císařského páru a nejvyšším kuchmistrem Ferdinandem Arnoštem z Molartu.
37

 Po nich přišli 

na řadu členové tajné rady - poradního orgánu panovníka v otázkách vnitřní a zahraniční 

                                                 
30

 SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Rodinný archiv Schwarzenberků, fasc. 401, Extract aus dem kayser. 

hoff Prothocoll de September 1689. 
31

 Srov. V. BŮŽEK, Ferdinand Tyrolský, s. 152; TÝŽ, Symboly rituálu. Slavnostní vjezd Ferdinanda I., s. 114. 
32

 P. MAREK, Ceremoniál, s. 383. 
33

 Standartu Augšpurku tvořil zelený strom na červenobílém štítu. K historii augšpurského znaku blíže 

http://www.datenmatrix.de/projekte/hdbg/gemeinden/bayerns-gemeinden_detail.php?gkz=9761000 [odkaz 

funkční k 28. 1. 2013].  
34

 Jméno říšského správce doboví pozorovatelé neuvedli. 
35

 Vrchními dvorními ubytovateli byli Jan Kryštof Müller, František Antonín z Berlingu a Volf Vilém Hebrer. 
36

 K osobě Karla Filipa Gustava z Pappenheimu blíže Reinhard HEYDENREUTER, Neue Deutsche Biographie 

XX, Berlín 2001, s. 48-50. Více k rodu Pappenheimů Barbara STADLER, Pappenheim und die Zeit des 

Dreißigjährigen Kriegs, Winterthur 1991; Hans SCHWACKENHOFER, Die Reichserbmarschäller, Grafen und 

Herren von und zu Pappenheim. Zur Geschichte eines Reichsministerialengeschlechtes, Berlín 2002; Gerhard 

KÖBLER, Historische Lexikon der deutschen Länder, München 2007, s. 514. 
37

 Mezi komorníky Josefa I. patřili hrabě Ignác z Weissenwolffu a blíže nejmenovaný baron z Fläschingu. 

Komornické úřady císaře Leopolda I. zastávala hrabata František Karel z Hoyosu, Josef Ignác z Paaru, František 

Otakar ze Šternberka, Norbert z Kolovrat, Julius Friedrich Buccellini, který byl zároveň rakouským 

místokancléřem. Dále byl císařským komorníkem hrabě Leopold z Lamberku, Karl Josef z Paaru, jenž 

vykonával také funkci nejvyššího dvorního poštmistra, a Gottfried Heinrich ze Salcburku. 
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politiky podunajské monarchie - se svými služebníky.
38

 Dále kráčeli dvorští radové, 

příslušníci dvorské komory a zástupci dvorské válečné rady.
39

 

 Důležité místo v doprovodu císaře Leopolda I. připadlo nejvyšším dvorským 

hodnostářům. Jejich pořadí v početném průvodu odráželo hierarchii jednotlivých úřadů 

na císařském dvoře ve druhé polovině 17. století.
40

 Nejdříve šel nejvyšší štolmistr Ferdinand 

Bonaventura z Harrachu, jenž dohlížel na císařské konírny.
41

 Následoval ho nejvyšší maršálek 

Ferdinand ze Schwarzenberku, který vykonával vrchní policejní dozor a náležely mu veškeré 

soudní pravomoce. Kromě toho také zajišťoval ubytování císařské rodiny, dvořanů 

a služebnictva.
42

 Své nezastupitelné místo v průvodu měl rovněž nejvyšší komorník Gundakar 

z Ditrichštejna, jenž stál v čele osobního služebnictva císařské rodiny.
43

 Následoval ho 

nejvyšší hofmistr císaře Ferdinand z Ditrichštejna s bubeníkem a 16 trubači.
44

 Úřad 

nejvyššího hofmistra představoval nejvyšší příčku v hierarchickém uspořádání dvorských 

úřadů.
45

 V případě panovníkovi nepřítomnosti měl kníže z Ditrichštejna na starost řízení 

celého vídeňského dvora Leopolda I.
46

  

                                                 
38

 Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po 

současnost, Praha 2005, s. 109-110, 119. Mezi císařské tajné rady, kteří kráčeli ulicemi Augšpurku, patřili 

František Arnošt Fugger z Kirchenberku a Weissenhornu, říšský místokancléř Leopold z Königsberku, polní 

maršál Arnošt z Waffenberku, Ludvík z Coloredo-Trabantu a František z Mansfeldu. 
39

 Z. HLEDÍKOVÁ - J. JANÁK - J. DOBEŠ, Dějiny správy, s. 109-110. 
40

 Srov. Jiří KUBEŠ, Trnitá cesta Leopolda I. za říšskou korunou (1657-1658). Volby a korunovace ve Svaté říši 

římské v raném novověku, České Budějovice 2009, s. 113-114. 
41

 Nejvyšší štolmistr pečoval o krmivo, podestýlku a veškeré potřebné vybavení k cestování panovnického 

dvora. R. SMÍŠEK, Císařský dvůr, s. 20, 64, 315-317. 
42

 TAMTÉŽ, s. 67. 
43

 Podle jeho příkazů služebníci pečovali o každodenní potřeby císaře a císařovny. Srov. Š. VÁCHA -                 

I. VESELÁ - V. VLNAS - P. VOKÁČOVÁ, Karel VI., s. 73. Tuto osobní komoru císaře Leopolda I. tvořili 

komorníci, lazebníci, krejčí, stříbrník, tapetář, garderobistéři, švec, zpovědník, dvorní kaplan, nosiči, čeledíni, 

dveřníci, topiči a další osobní služebníci. SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Rodinný archiv 

Schwarzenberků, fasc. 401, Extract auß dem führ Particular, alß Ihr Kaÿs. Maÿs. anno 1689 zur Cronüng naher 

Augspurg verraist seindt alß. Kníže Gundakar z Ditrichštejna byl příslušníkem hollenburské linie rodu. Na 

počátku čtyřicátých let 17. století absolvoval kavalírskou cestu po západní Evropě. Po návratu započal kariéru     

u císařského dvora ve Vídni. Roku 1656 se stal členem říšské dvorní rady. Od roku 1658 působil jako nejvyšší 

štolmistr císaře Leopolda I. a v letech 1675-1690 vykonával úřad jeho nejvyššího komorníka. R. SMÍŠEK, 

Císařský dvůr, s. 317, 351.    
44

 Ferdinand z Ditrichštejna se stal nejvyšším hofmistrem císaře v roce 1683. Předtím působil nepřetržitě od roku 

1666 ve službách císařoven - Markéty Terezy Španělské, Klaudie Felicitas Tyrolské a Eleonory Magdalény 

Falcko-Neuburské. R. SMÍŠEK, Císařský dvůr, s. 90-91. K osobě Ferdinanda z Ditrichštejna blíže Jiří DAVID, 

Ferdinand z Dietrichsteina v zemských službách. Projev rodové kontinuity či péče o kariéru?, in: Emil 

Kordiovský - Miroslav Svoboda (edd.), Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba, Brno 2006, s. 391-398; 

Rostislav SMÍŠEK, Služba a paměť. Dvorská kariéra barokních Ditrichštejnů jako nadgenerační životní ideál, 

in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 157-170; TÝŽ, Kniha poznámek 

Ferdinanda z Ditrichštejna z let 1683-1697, in: Václav Bůžek (ed.), Šlechta raného novověku pohledem 

českých, francouzských a španělských historiků, České Budějovice 2009 (= Opera historica 13), s. 307-398. 
45

 R. SMÍŠEK, Císařský dvůr, s. 65. 
46

 K pravomocím nejvyššího hofmistra náležela koordinace dvorského personálu, dohled nad dodržováním 

ceremoniálních norem a zásobováním potravinami. TAMTÉŽ, s. 65. Více k postavení a pravomocím nejvyššího 

hofmistra Ferdinand MENČÍK, Beiträge zur Geschichte der kaiserlichen Hofämter, Archiv für österreichische 

Geschichte 87, 1899, s. 452-464. 
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 Za nejvyššími dvorskými hodnostáři se objevil kočár s Leopoldem I. a jeho ženou 

Eleonorou Magdalénou Falcko-Neuburskou. Ti představovali v symbolickém obrazu 

urozenosti pomyslný vrchol hierarchicky uspořádaného průvodu. Obklopovala je pěší garda 

císařských trabantů v čele s jejich kapitánem, který dohlížel na bezpečný průjezd městem 

ze hřbetu svého koně.
47

 Doprovázela je císařská pážata.
48

 Za nimi - na koni - se pohyboval 

budoucí římsko-německý král Josef, oděný do majestátního roucha, s 15 královskými pážaty. 

V bezprostřední blízkosti - po pravici syna Leopolda I. - jel jeho nejvyšší hofmistr Karel 

Theodor Otto ze Salmu.
49

 V symbolické komunikaci byl pravé straně přikládán větší význam 

než levé.
50

 Důležitost pravé strany vycházela z křesťanské interpretace vzkříšení Krista, který 

po zmrtvýchvstání stanul po pravici boží. Navíc v soudobém myšlení platil názor, že zprava 

vždy přicházelo to pravé a správné, stejně jako boží moc vycházela z Hospodinovy pravice.
51

  

 Závěr početného slavnostního průvodu tvořila druhá část augšpurských měšťanů. 

Za nimi pochodovali ozbrojenci a lukostřelci. Doprovázeli je císařský bubeník a trubač, kteří 

bubnováním a pronikavým troubením udávali rytmus pochodu.
52

 Na úplném konci dlouhého 

procesí jely ve svých kočárech tažených trojspřežím i dvorní dámy Eleonory Magdalény 

Falcko-Neuburské. Tato skutečnost odrážela sexuální segregaci, která byla charakteristická 

pro předmoderní společnost a okrajovou roli ženy v raně novověké společnosti.
53

 

 Cesta průvodu augšpurskými ulicemi nabízela divákům velkolepý pohled 

na hierarchický obraz tehdejší společnosti i císařského dvora, jehož nejvyšším vrcholem byl 

Leopold I. se svou rodinou.
54

 Po slavnostním průjezdu hlavní bránou, která představovala 

symbolickou hranici mezi prostorem města a okolní krajinou, procesí pokračovalo přes 

Jakubské předměstí, Františkánskou bránu k Perlachberku. Odtud se ubíralo na hlavní náměstí 

                                                 
47

 Vyobrazení císařského trabanta srov. níže, Příloha, obr. 1. 
48

 Pážecí službu vykonávali mladí šlechtici. Působení na dvoře panovníků jim poskytovalo dobrý odrazový 

můstek k budování dvorské kariéry. Ke každodennímu životu pážat a k jejich povinnostem na panovnických 

dvorech více Martin HOLÝ, Exercitia aularum. Dny všední a sváteční pážat na dvoře Ferdinanda I. v polovině 

16. století ve světle dvou dochovaných instrukcí, Folia Historica Bohemica 23, 2008, s. 7-18. 
49

 Podrobněji k osobě Karla Theodora Otty ze Salmu Max BRAUBACH, Ein Rheinischer Fürst als 

Gegenspieler des Prinzen Eugen am Wiener Hof, in: Aus Geschichte und Landeskunde. Forschungen und 

Darstellungen. Franz Steinbach zum 65. Geburstag, Bonn 1960, s. 114-132. 
50

 Zuzana BURIANOVÁ, Slavnostní vjezd Rudolfa II. do Olomouce roku 1577, České Budějovice 2008 

(bakalářská práce), s. 25. 
51

 Manfred LURKER, Slovník biblických obrazů a symbolů, Praha 1999, s. 304-306. 
52

 První část měšťanů s hlavními představiteli augšpurského magistrátu šla v přední části slavnostního průvodu. 

Srov. výše, s. 9. 
53

 Pavel KRÁL, Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku, České Budějovice 2004 (= Monographia 

historica 4), s. 202. 
54

 Srov. V. BŮŽEK, Symboly rituálu. Slavnostní vjezd Ferdinanda I., s. 115-117; TÝŽ, Symbol rituálu. 

Prohlášení Ferdinanda I. císařem, s. 161-162; V. BŮŽEK - R. SMÍŠEK, Symboly rituálu. Volba Karla V. 

římským králem, s. 123-131; Š. VÁCHA - I. VESELÁ - V. VLNAS - P. VOKÁČOVÁ, Karel VI., s. 90-104. 
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k dómu Panny Marie.
55

 Trasa slavnostního průvodu městem byla záměrně prodloužena, aby 

početný doprovod císařské rodiny mohlo sledovat a obdivovat co nejvíce urozených hostů, 

zahraničních vyslanců, měšťanů a dalších osob, které se chtěly účastnit tohoto slavnostního 

okamžiku.
56

 Když kondukt procházel vyzdobenými ulicemi města, jásající obyvatelstvo 

hlasitě zdravilo projíždějící příslušníky vládnoucího rodu. Přihlížející davy vykřikovaly 

latinské heslo „Sequor solem!” (Následuji tě, Slunce!). Touto formulí připodobňovali císaře 

ke slunečnímu bohu Apollónovi
57

 V symbolické rovině přinášel císař jako božský Apollón 

své zemi úrodu a blahobyt.
58

 S odvoláním na čtvrtou Vergiliovu eklogu a věštbu Sibylly 

Kumské o tom, že přijde Zlatý věk jemuž bude pod ochranou Saturna vládnout právě Apollón 

a jeho potomci – římští císaři, se Habsburkové považovali za legitmní nástupce svých 

předchůdců na císařském trůnu a činili si nárok navázat na tradici římského impéria. Tím, že 

se prohlašovali za vládce s božským původem, chtěli podtrhnout vlastní dějinné předurčení    

a obhájit předurčení k světovládnému postavení.
59

 Slavnostní atmosféru průjezdu ulicemi 

dotvářelo vyzvánění městských zvonů, které se rozezněly na počest císařského páru                

a arciknížete Josefa ve všech augšpurských kostelích. 

 Za obrovského hluku a jásotu, jež se nesly odpoledním Augšpurkem, dorazil početný 

průvod na prostranství před katedrálu Panny Marie. Zde již Leopolda I. se synem netrpělivě 

očekávalo shromážděné duchovenstvo. Stranou pozornosti nelze nechat výběr chrámu,           

k němuž ihned po příjezdu do města zamířila císařská rodina. Symbolicky upozorňoval 

na náboženské vyznání panovníka.
60

 Habsburkové veřejně vystupovali jako příkladná 

katolická dynastie, která účinně podporovala a bránila „pravou víru.” Jejich horlivá zbožnost - 

Pietas Austriaca - potvrzovala legitimitu jejich vlády.
61

 Zároveň se stala důležitým nástrojem 

                                                 
55

 Perlachberk patřil k významným ulicím v centru města. K tomu více Gertrud SEYBOTH, Augsburg - 

Wandlungen einer Stadt, Augsburg 1978, s. 74, 110. 
56

 Srov. P. KRÁL, Smrt a pohřby, s. 204. 
57

 Sluneční symboliku začali Habsburkové využívat po vzoru francouzského krále Ludvíka XIV., který se sám 

tituloval jako Král Slunce. Sluneční náměty využil při výzdobě fasády i interiérů zámku ve Versailles, Vaux-le-

Viconte, Louveru či paláců v tuillerieských zahradách. Na jeho příkaz motiv Slunce také zdobil předměty 

každodenní potřeby, šaty, stolní nádobí, nábytek i umělecká díla. Friedrich B. POLLEROS, Sonnenkönig und 

österreichische Sonne. Kunst und Wissenschaft als Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln, Wiener 

Jahrbuch für Kunstgeschichte 40, 1987, s. 239-256, zde s. 243-245. 
58

 TAMTÉŽ, s. 252. Leopold I. byl často zobrazován jako sluneční bůh Apollón ve svém zlatém voze jedoucí po 

obloze. Srov. níže, Příloha, obr. 2. 
59

 Http://rim.me.cz/osobnosti/literatura/vergilius.php [odkaz funkční k 10. 2. 2013]; V. BŮŽEK a kol., 

Společnost českých zemí, s. 171. Čtvrtá ekloga je součástí díla Zpěvy pastýřské (Bucolica) římského básníka 

Publia Vergilia Marona. Celé dílo v originální latinské verzi je dostupné v digitální podobě 

http://kramerius.mzk.cz/search/i.jsp?pid=uuid:985cfd47-6306-11e1-8115-0050569d679d [odkaz funkční k 10. 2. 

2013]. 
60

 P. KRÁL, Smrt a pohřby, s. 206.  
61

 V. BŮŽEK a kol., Společnost českých zemí, s. 176-181. K habsburské zbožnosti podrobněji Anna CORETH, 

Pietas Austriaca. Österreichische Frömmigkeit im Barock, Wie-München 1982; Karl VOCELKA, Habsburská 
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osobní reprezentace.
62

 Příslušníci vládnoucího rodu vyzdvihovali několik pilířů Pietas 

Austriaca - uctívání Eucharistie se Svatým Křížem a mariánský kult. Tradici habsburské 

zbožnosti doplňovalo uctívání světců, mezi nimiž se největší úctě těšila Panna Maria.
63

 Jako 

personifikovaná Pomocnice boží byla považována za patronku a ochránkyni vládnoucího 

rodu. Proto bylo nanejvýše vhodné, aby se slavnostní uvítací mše konala v chrámu 

zasvěceném Matce Boží.
64

  

 Před portál kostela místní duchovenstvo v čele s vrchním koadjuktorem
65

 tamní 

kapituly Alexandrem Falckým, oděným v kněžském rouchu, připravilo tři polštáře z černého 

sametu, dva zdobené žlutým zlatem a jeden červeným zlatem.
66

 Výběr žlutého a červeného 

zlata souvisel s heraldickými barvami habsburského rodu. Arcikníže Josef s císařským párem 

poklekli na připravené sametové podušky. Vrchní koadjutor je pokropil svěcenou vodou. Jak 

Lorenc a Gottlieb Göbelsové neopomněli zmínit, k pokropení budoucího římsko-německého 

krále Josefa použil teplou vodou, aby se následník trůnu nenachladil. Následovalo požehnání, 

jehož prostřednictvím představení augšpurské kapituly symbolicky přijali arciknížete Josefa 

do místní křesťanské obce.
67

  

 Poté vstoupil mladý arcikníže v doprovodu svých císařských rodičů a dalších urozenců 

do chrámu. Příští římsko-německý král kráčel pod bohatě zdobeným bílým baldachýnem, jenž 

vytvářel přirozenou nebeskou klenbu královského majestátu a vyzdvihoval důležitost osoby 

kráčející pod ním.
68

 Bílá barva symbolizovala světlo vyzařované sluncem, které bylo obrazem 

boží milosti a vznešenosti. Bílý baldachýn představoval v očích přihlížejících vítězství všech 

spravedlivých nad hříšníky a vyjadřoval symbolické spojení panovníka s boží mocí.
69

 Pod 

nebesy a za ohlušujícího zpěvu slavnostního hymnu Te Deum laudamus se arcikníže Josef 

ubíral středem chrámové lodi až k hlavnímu oltáři katedrály. Za ním se pohyboval císař 

Leopold I. se svou chotí. Následovali je nejvyšší dvorští úředníci, zahraniční vyslanci a další 

hosté. Po stranách průvodu kráčeli představení místní kapituly a významní duchovní v čele     

                                                                                                                                                         
zbožnost a lidová zbožnost. K mnohovrstevnatosti vztahů mezi elitní a lidovou kulturou, Folia Historica 

Bohemica 18, 1997, s. 225-240. 
62

 R. SMÍŠEK, Leopold I., Markéta Tereza Španělská a Ferdinand z Dietrichsteina, s. 90. 
63

 Robert John Weston EVANS, Vznik habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003, s. 146. K jednotlivým 

pilířům habsburské zbožnosti blíže V. BŮŽEK a kol., Společnost českých zemí, s. 176-179. 
64

 TAMTÉŽ, s. 180. 
65

 Koadjutor byl pomocný biskup v katolické církvi, spolusprávce dómu, který po smrti sídelního biskupa 

diecéze nastoupil na jeho místo. http://www.vatican.va/archive/DEU0036/__P1F.HTM [odkaz funkční k 10. 1. 

2013]. 
66

 SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, Rodinný archiv Schwarzenberků, fasc. 401, Extract aus dem kayser. 

hoff Prothocoll de September 1689. 
67

 Srov. J. IVANEGA, Zrcadlo majestátu. Obraz Maxmiliána II., s. 64. 
68

 Srov. V. BŮŽEK, Symboly rituálu. Slavnostní vjezd Ferdinanda I., s. 121. K symbolickému spojení panovníka 

s nebeskou klenbou více J. LE GOFF - J. C. SCHMITT, Encyklopedie středověku, s. 306, 318. 
69

 M. DLOUHÁ, Symbolika barev ve středověku, Kuděj 1, 2001, s. 19-25, zde s. 23. 

javascript:open_window(%22http://minas.jcu.cz:80/F/KU4GKNQ4U3R2FAYKSM7PINPMPUR984ANE25LJR5SYI3P8Y7JDI-74873?func=service&doc_number=000135991&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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s vrchním koadjutorem, který následně sloužil slavnostní mši. Účastí na bohoslužbě císařská 

rodina veřejně demonstrovala svou pokoru a hlubokou zbožnost.
70

 

 Před katedrálou Panny Marie se mezitím shromáždili další měšťané Augšpurku           

a vyčkávali, až Leopold I. se svou ženou a synem vyjdou z chrámu. Společně s nimi zde 

čekali na příchod císařské rodiny i obyvatelé z různých koutů Římsko-německé říše, kteří do 

města přicestovali kvůli volbě a následné korunovaci arciknížete Josefa římsko-německým 

králem. Jakmile se objevili před portál chrámu, pozdravili přihlížející. Všem přítomným se 

tak naskytla mimořádná příležitost spatřit lesk královského majestátu, který umocňoval 

zdobený bílý baldachýn, pod nímž kráčel Josef. Po srdečných pozdravech císařská rodina 

nastoupila do kočáru, který je odvezl k rezidenci Fuggerů na Vinném trhu.
71

 Právě jejich sídlo 

patřilo k nejhonosněji vybaveným domům ve městě. Přestože šlo o honosný příbytek, vrchní 

dvorní ubytovatel jej s dostatečným předstihem upravil tak, aby se stal důstojným místem 

k pobytu příslušníků vládnoucího rodu.
72

  

 

Dar jako prostředek symbolické komunikace 

V následujících dvou dnech po příjezdu císařské rodiny do Augšpurku se ve Fuggerově domě 

na Vinném trhu uskutečnila řada slavnostních audiencí. Nejprve se zde shromáždili členové 

městské rady a zástupci říšských stavů. Účelem návštěvy se stalo předání drahocenných darů, 

prostřednictvím nichž představitelé Augšpurku a Římsko-německé říše projevili úctu 

Leopoldu I., jeho manželce i arciknížeti Josefovi.
73

 Předávání rozličných předmětů hrálo 

významnou úlohu při navazování a upevňování vzájemných vztahů mezi dárci                        

                                                 
70

 Václav BŮŽEK, Zrcadlo ctností, bohů a rozkoší. Sebeprezentace Ferdinanda Tyrolského v rytířských 

kratochvílích, Studia Rudolphina. Bulletin Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. 6, 2006, s. 45- 

58, zde s. 45. 
71

 Fuggerové původně patřili k členům tkalcovského cechu. Své bohatství získali obchodem s plátnem a později 

s drahými kovy. Nejvýznamnějším členem rodiny byl Jakub Fugger, který se stal bankéřem Maxmiliána I. a 

zasloužil se tako o výstavbu již zmíněné rodinné rezidence. Zejména v 17. století byly pro Habsburky kontakty s 

rodem Fuggerů velmi důležité, protože jim půjčovali vysoké finanční částky, zejména na války s Osmanskou 

říší. K dějinám rodu Fuggerů blíže Marion TIETZ-STRÖDEL, Die Fugger, Tübingen 1999; Stefan 

PLOGMANN, Jacob Fugger der Reiche, Aschaffenburg 2001; Benjamin, SCHELLER, Memoria an der 

Zeitenwende. Die Stiftungen Jakob Fuggers des Reichen vor und während der Reformation (ca. 1505–1555), 

Berlin 2004; Mark HÄBERLEIN, Die Fugger. Geschichte einer Augsburger Familie (1367–1650), Stuttgart 

2006; Sarah HADRY, Die Fugger in Kirchberg und Weißenhorn. Herrschaftsverfassung und Leibeigenschaft, 

Konfessionalisierung und Residenzbildung, Augsburg 2007. 
72

 SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Rodinný archiv Schwarzenberků, fasc. 401, Extract aus dem kayser. 

hoff Prothocoll de September 1689. 
73

 Václav BŮŽEK, „Páni a přátelé” v myšlení a každodenním životě české a moravské šlechty na prahu 

novověku, Český časopis historický 100, 2002, s. 229-264, zde s. 242. K významu darů blíže Marcel MAUSS, 

Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech, Praha 1999; Beatrix BASTL, Gabentausch. 

Wiener Adelshochzeiten und ihre Bedeutung für die interkulturelle Kommunikation, Wiener Geschichtsblätter 

54, 1999, s. 257-271. 
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a obdarovanými.
74

 Tím, že císařský pár a budoucí římsko-německý král Josef vzácné dary 

přijali, prokázali městskému magistrátu a vybraným zástupcům říšské šlechty svou přízeň.
75

 

Navíc umělecká kvalita, použití drahých kovů na zhotovení darů a jejich celková finanční 

nákladnost odrážely bohatství a společenské postavení dárců a obdarovaných.
76

 

 Jako první byl obdarován Leopold I. Od zástupců říšských okrsků a augšpurských 

měšťanů obdržel dvě velké stříbrné mísy zdobené zlacenými rytinami. Na první míse se navíc 

nacházel měšec z blíže nejmenované drahocenné látky, který krášlila výšivka v podobě říšské 

orlice a rakouského erbu zhotovená z perel a zlatých nití. Městský znak vyšitý na druhé straně 

váčku reprezentoval korunovační město - Augšpurk. Uvnitř měšce se nacházelo 500 nově 

vyražených augšpurských dukátů. Na mincích zvláště vyrobených pro tuto mimořádnou 

událost byly vyraženy podobizny Leopolda I., budoucího římsko-německého krále Josefa 

a datum slavnostního vjezdu do Augšpurku - rok 1689. 

Z hlediska symbolické komunikace si však větší pozornost než měšec a mince zaslouží 

alegorické rytiny na obou stříbrných mísách, které zdobily náměty z Triumphus Amoris 

(Triumfů lásky). Tyto motivy odkazovaly zejména na hlubokou zbožnost císaře.
77

 Ta patřila   

k nejvýznamnějším charakterovým vlastnostem, jimiž měl oplývat každý potomek Rudolfa I.     

a ideální křesťanský panovník.
78

 Alegorická výzdoba první mísy oslavovala vládu Leopolda I. 

Dominovala jí postava antického Herkula ve zbroji s vítězným věncem, nad něž rytec umístil 

říšskou orlici. Zobrazení bájného hrdiny patřilo k základním atributům symbolické inscenace 

vládnoucího rodu, který přímo od něj odvozoval svůj původ.
79

 Postava Herkula rovněž 

zosobňovala jednu ze čtyřech kardinálních ctností - Fortitudo (Statečnost).
80

 Ve spojení 

s brněním odkazovala na statečnost a sílu císaře.
81

 Vavřínový věnec naopak představoval 

dobře čitelný symbol vítězství a odkazoval na boží i pozemskou svrchovanost.
82

  

                                                 
74

 V. BŮŽEK, „Páni a přátelé”, s. 242. 
75

 R. SMÍŠEK, Leopold I., Markéta Tereza Španělská a Ferdinand z Dietrichsteina, s. 88-89. 
76

 TAMTÉŽ, s. 89. 
77

 Ikonografie k Triumfům lásky v díle Philip AYRES, Triumphus amoris, de cunctis universi hujus incolis actus, 

emblematibus ac symbolis Latinis, Italicis, Gallicis, Germanicis, oculis exhibitus.: Oder: Die über den gantzen 

Erd-cräisz triumphirende Liebe, in nachdencklichen Sinn-bildern neben sehr curiosen lateinischen, 

italianischen, französischen und teutschen Bey-sprüchen auch kurtzweiligen Versen fürgestellet, Augspurg 1695. 

Vyobrazení tohoto latinského hesla srov. níže, Příloha, obr. 3. 
78

 Ivo CERMAN, Panovník, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 

2007, s. 54-78, zde s. 57. Třetí teologickou ctností byla naděje (Spes) na spasení. J. HALL, Slovník námětů,       

s. 97-98. 
79

 V. BŮŽEK a kol., Společnost českých zemí, s. 170. 
80

 Zbylé tři kardinální ctnosti tvořily Spravedlnost, Moudrost a Umírněnost (Shovívavost). I. CERMAN, 

Panovník, s. 58. Výčet kardinálních ctností, které také náležely k charakterové výbavě panovníka, vypracoval již 

ve 13. století Tomáš Akvinský, jenž se inspiroval Aristotelovým spisem Politika. TAMTÉŽ. 
81

 Hans BIEDERMANN, Lexikón symbolov, Bratislava 1992, s. 48. 
82

 TAMTÉŽ, s. 328; J. C. COOPEROVÁ, Ilustrovaná encyklopedie tradičních symbolů, Praha 1999, s. 207. 
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Výzdoba daru pro Leopolda I. také tematizovala jeho teologické ctnosti. Zejména na 

boží lásku, která vše překoná a vždy zvítězí.
83

 Lásku panovníka k bohu také prezentovala tři 

latinská hesla. Uprostřed stříbrné mísy stálo Vicit et superos amor (Láska vítězí i nad bohy), 

po pravé straně umělci umístili nápis Conservat cuncta cupido (Láska překoná všechno)         

a vlevo pak heslo Virtutis radix amor (Láska je kořen ctnosti).
84

 Symbolické poselství nápisů 

sloužilo k prezentaci císaře jako zbožného a shovívavého katolíka. Symbolický význam 

Clementie (Shovívavosti) odrážel boží původ i božskou podstatu každodenních skutků 

panovníka.
85

  

 Dále tento dar prezentoval úzké spojení panovníka s jednotlivými okrsky Římsko-

německé říše (Reichskreise), jež zosobňovaly erbovní znaky vyryté v levé části stříbrné mísy 

společně s rohem hojnosti a varhanami. Roh hojnosti odrážel úrodnost a blahobyt, které prý   

v říšských krajích za vlády Leopolda I. panovaly. Byl atributem bohyně Cerery, jež se stala 

patronkou zemědělství, bohaté sklizně a hojnosti.
86

 Varhany, které tvořily nedílnou součást 

výbavy kostelů, odkazovaly na pravou křesťanskou víru.
87

 Do spodní části daru rytci umístili 

řeku Rýn spoutanou zámkem, nad nímž se vznášel anděl s klíčem. Rýn jako důležitý tok 

táhnoucí se od jihu k severu země symbolizoval samotnou Římsko-německou říši. Motiv 

řeky, který se objevil i na druhém daru pro Leopolda I., pravděpodobně vyjadřoval délku        

a význam jeho vlády. Řeka jako symbol času a pomíjivosti naznačovala plynutí lidského 

života a neustálé změny, jež přicházejí a ovlivňují dynamiku životních procesů.
88

 Zámek        

a klíč, který držel anděl, značily sepětí Habsburků s Římsko-německou říší a pevnou vládu 

                                                 
83

 Udo BECKER, Slovník symbolů, Praha 2002, s . 40. 
84

 Alegorické ztvárnění těchto latinských hesel lze nalézt v dobových sbírkách emblémů. Šlo o dřevořezby 

doplněné stručnými popisky. Tyto obrazy s krátkými texty sloužily jako vyjadřovací prostředky křesťanské 

mystiky a nesly symbolická poselství. Vyobrazení prezentující výrok Vicit et superos amor je dostupné v dílech 

Mario PRAZ, Studies in Seventeeth-century Imaginery, Roma 1975, s. 102; Arthur HENKEL - Albrecht 

SCHÖNE (edd.), Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts, Stuttgart 1976,      

s. 1742; Sebastian SANTIAGO LOPÉZ (ed.), Lectura crítica de la Amorum Emblemata de Otto Vaenius. 

Lectura y significado de los emblemas, Bol. del Museo e Instituto Camón Aznar 21, 1985, s. 5-112, zde s. 19. 

Vyobrazení tohoto hesla srov. Příloha, obr. 4. Emblémy k latinskému výroku Virtutis radix amor se nacházejí    

v A. HENKEL - A. SCHÖNE (edd.), Emblemata, s. 1648; S. SEBASTIAN LOPÉZ, Lectura, s. 21; Charles 

MOSELEY, A century of Emblems. An Introductory Anthology, Aldershot 1989, s. 133; Ayers L. BAGLEY, 

Hercules in Emblem Books and Schools, in: Ayers L. Bagley - Edward M. Griffin - Austin J. McLeand (edd.), 

The Telling Image, New York 1996, s. 82-83. Vyobrazení srov. níže, Příloha, obr. 5. Obrazy, jež představují 

latinskou formuli Conservat cuncta cupido, lze nalézt v A. HENKEL - A. SCHÖNE (edd.), Emblemata, s. 47;   

S. SEBASTIAN LOPÉZ, Lectura, s. 21. Vyobrazení tohoto hesla srov. níže, Příloha, obr. 6. Všechny rytiny       

k zmíněným výrokům jsou dostupné v digitální podobě na http://emblems.let.uu.nl/va1618.html [odkaz funkční 

k 20. 11. 2012]. 
85

 V. BŮŽEK, Zrcadlo ctností, s. 45. 
86

 J. HALL, Slovník námětů, s. 387-388; U. BECKER, Slovník symbolů, s. 241; J. C. COOPEROVÁ, Ilustrovaná 

encyklopedie, s. 155. 
87

 U. BECKER, Slovník symbolů, s. 315. 
88

 H. BIEDERMANN, Lexikón, s. 251; J. C. COOPEROVÁ, Ilustrovaná encyklopedie, s. 163; U. BECKER, 

Slovník symbolů, s. 250. 
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potomků Rudolfa I. nad tímto územím. Anděl představoval alegorický obraz boží vůle 

a ochranné ruky, kterou Nejvyšší držel nad Římsko-německou říší a zvláště nad jejím 

panovníkem.
89

 Tento nebeský motiv rovněž připomínal, že Leopold I. byl panovníkem z „boží 

milosti”.
90

 

 Symbolická výzdoba druhé stříbrné mísy oslavovala císařova syna arciknížete Josefa. 

Pokládala ho za syna Štěstěny, který se zrodil z lůna Livie. Motiv Livie odkazoval na třetí 

manželku římského císaře Oktaviána Augusta. V očích raně novověké společnosti 

představovala obraz ideální římské ženy, jež oplývala velkou krásou a mimořádnými  

charakterovými vlastnostmi. Stala se personifikací štěstí, zbožnosti a svornosti.
91

 Livie jako 

žena, která porodila dva syny - Drusa a pozdějšího císaře Tiberia, zde rovněž symbolizovala 

matku arciknížete Josefa - císařovnu Eleonoru Magdalénu Falcko-Neuburskou.
92

 V horní části 

stříbrné mísy rytec umístil orla, jenž držel rakouský erb. Tento dravec byl symbolem 

habsburského rodu přičemž ztělesňoval sílu, odvahu a vítězství. Vlastnosti orla představovaly 

ideály středověkého rytíře, do jehož role se v symbolické rovině potomek Leopolda I. 

stylizoval.
93

 Na pravé straně drahocenného daru se vznášeli tři andělé, kteří nesli mírové 

ratolesti symbolizující slávu a nesmrtelnost budoucího římsko-německého krále.
94

 Pod nimi 

stálo několik blíže neurčených říšských knížat se svými rodovými erby.  

 Výzdoba na levé straně stříbrné mísy odkazovala na Uherské království, 

dědičné rakouské země a zeměmi Koruny české, jejichž erby nesly harpyje. Tyto bájné bytosti 

s hlavou a ňadry ženy, křídly a spáry ptáka symbolizovaly lakotu, jež byla jedním ze sedmi 

smrtelných hříchů.
95

 Alegorie záporné a nežádoucí charakterové vlastnosti měla s největší 

pravděpodobností sloužit jako určité memento a upozornit panovníka, aby se jí vyvaroval a ve 

výše uvedených zemích podunajské monarchie vládl spravedlivě a milostivě. Do spodní části 

drahocenného daru neznámý rytec umístil řeku Dunaj – dobře čitelný symbol Uherského 

království, nad níž poletovali andělé s říšskými korunovačními klenoty. Tímto alegorickým 

vyobrazením umělec upozornil na skutečnost, že v případě arciknížete Josefa šlo o řádně 

korunovaného uherského krále. Svatoštěpánskou korunu totiž získal již 9. prosince 1687 -      

                                                 
89

 TAMTÉŽ, s. 14; J. HALL, Slovník námětů, s. 46; Milan MYSLIVEČEK, Panoptikum symbolů, značek            

a znamení, Praha 1992, s. 11. 
90

 Marie BLÁHOVÁ, Královský majestát Karla IV., in: L. Bobková - M. Holá (edd.), Lesk královského 

majestátu ve středověku, s. 15-24, zde s. 15. 
91

 German HAFNER, Bildlexikon antiker Personen, Düsseldorf-Zürich 1997, s. 170-171; Slovník antické kultury, 

Praha 1974, s. 350. Více k Livii Drusille a jejímu významu Diana E. E. KLEINER - Susan B. MATHESON 

(edd.), I Claudia II: Roman art and society, Austin 2000, 1-2, 81-82. 
92

 Slovník antické kultury, s. 350. 
93

 J. HALL, Slovník námětů, s. 148; M. MYSLIVEČEK, Panoptikum, s. 62-63. 
94

 K významu mírové ratolesti více U. BECKER, Slovník symbolů, s. 240. 
95

 J. HALL, Slovník námětů, s. 245; Gerhard FINK, Encyklopedie antické mytologie, Olomouc 1996, s. 131. 
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v pouhých devíti letech.
96

 Andělé zde opět vystupují jako poslové a prostředníci mezi bohem 

a lidmi.
97

 První anděl nesl říšskou korunu a korunovační žezlo. Další dva drželi slavnostní 

opasek a kříž. Motivy korunovačních klenotů pravděpodobně evokovaly blížící se volbu         

a následnou korunovaci potomka Leopolda I. římsko-německým králem.  

 Druhý den - 2. září 1689 - audience pokračovala předáním darů císařovně a jejímu 

synovi Josefovi. Eleonora Magdalena Falcko-Neuburská dostala dvě oválné stříbrné mísy. 

Uvnitř jedné z nich se nacházel zlatý měšec s 300 nově vyraženými augšpurskými dukáty. Její 

syn obdržel od zástupců městského magistrátu 13 zlatých a stříbrných medailí umístěných na 

velké zlaté míse. Každá medaile byla hodnotná nejen obsahem drahého kovu, ale pečlivým 

zpracováním, kvalitní ražbou a především promyšlenou alegorickou výzdobou.
98

 Medaile 

zdobily portréty Leopolda I., Eleonory Magdalény Falcko-Neuburské či jejich syna Josefa, 

motivy z řecké mytologie či výjevy z bitev. Doplňovaly je latinské nápisy a hesla.
99

 

Především oslavovaly vládu Leopolda I. a jeho nedávná vítězství nad Turky. Devět ze třinácti 

medailí odkazuje na boj habsburské monarchie proti tureckému nepříteli. Alegorické motivy 

i latinské nápisy prezentují císaře jako křesťanského rytíře, který pomocí pevné víry, boží 

milosti a osobní statečnosti dokázal zastavit postup „odvěkých nepřátel Kristovy víry“ do 

střední Evropy a začal jej vytlačovat z Uher.
100

 Ražba odkazuje na několik významných bitev 

Leopolda I. z osmdesátých let 17. století, nejčastěji na osvobození Vídně od tureckého 

obležení v roce 1863.
101

 Další z medailí připomínala bitvy u Moháče. První z roku 1526, kdy 

Turci zvítězili nad vojsky Ludvíka Jagellonského, a druhou z roku 1687, v níž vyhrála armáda 

Leopolda I.
102

 Úspěchem císařských vojevůdců v druhé „moháčské” bitvě v myšlení 
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 Valentin URFUS, Císař Josef I. Nekorunovaný Habsburk na českém trůně, Praha 2004, s. 37. 
97

 M. MYSLIVEČEK, Panoptikum, s. 11. 
98

 Srov. Petr VOREL, Panovnická reprezentace na českých středověkých mincích, in: L. Bobková - M. Holá 

(edd.), Lesk královského majestátu ve středověku, s. 135-141. K mincím a medailím habsburských panovníků 

více Emil NOVÁK, Korunovace a korunovační ražby habsburské monarchie v letech 1526-1918. 2 díl. 

Korunovační klenoty, obřady a ražby. Soupis korunovačních ražeb. Ferdinand II. - Josef I. 1619-1711, Štíty 

1992. 
99

 Za pomoc s překladem latinských textů děkuji PhDr. Rostislavu Smíškovi, Ph.D.  
100

 Ztvárnění medailí s latinskými nápisy týkající se tureckých válek, jak je zaznamenali doboví pozorovatelé 

Göbelsovi: 1. medaile: INNOCENT. XI. PONT. OPT. MAX. DOMINATOR ET RECTOR, avers: Angelus cum 

Clypeo, cui Arma Pontificis insunt, de Coelo mittit fulmina, in Imperatorem Turcicum, amisso Diademate cum 

Equo lapsum, nápis: PRECES ET OPES; 2. Porta Ottomannica. Miles Christianus Turcam custodem Portae, 

arrepta Clave, occidit; legitur nahoře: OTTOMANNICA, dole: RESERAT, nápis: NOTANT ADVERSA 

VALOREM, revers: BUDA, Hungariae Regia, Anno 1541 a Turcis fraude capta, frustra saepius obsessa. 

Auspiciis LEOPOLDI AUGUSTI IMP. Junctis Imperii viribus, Profligato Hoste, victricibus Germanorum 

Armis, Vi expugnatur Anno 1686. 2. Septembr. Ovante S.P.Q.A. 
101

 K dalším bitvám a vojenským úspěchům císařské armády, které byly na medailích připomínány patří dobytí 

Ostřihomi roku 1685, Nových Zámků roku 1685, znovudobytí Budína roku 1686, dobytí Oseku roku 1687,          

a Bělehradu roku 1688.  
102

 Popis medaile odkazující na bitvy u Mohače: Nummus PRAELII MOHAZENSIS in Seculo XVI., nápis: 

LUDOV. HUNG. BOHEM. ZC. REX. ANN. AGENS XX. IN TURCAS APUD MOHAZ CUM PARVA 
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současníků Habsburkové symbolicky odčinili potupnou porážku křesťanských vojsk z roku 

1526.
103

 Další tři mince velebily císaře jako silného, statečného a spravedlivého panovníka 

Římsko-německé říše. Zdobila je říšská orlice s mečem a žezlem, znaky deseti říšských 

okrsků a slunce, které bylo symbolem pravdy, neboť vše se v záři jeho paprsků ukazuje.
104

 

Také v tomto případě motiv slunce souvisel se stylizací Leopolda I. do role slunečního boha 

Apollóna.
105

 Námět zápasu Herkula s bájným Kerberem na další zlaté medaili představoval 

mocenský boj císaře Leopolda I. s tureckým sultánem.
106

 Jedna z darovaných medailí rovněž 

oslavovala sňatek Leopolda I. s Eleonorou Magdalénou Falcko-Neuburskou, který se 

uskutečnil v roce 1676.
107

  

 Výzdobě darů určených císařovně již doboví pozorovatelé nevěnovali žádnou zvláštní 

pozornost. Pravděpodobně to souviselo s důležitostí slavnostního vjezdu Leopolda I.                

a následné volby a korunovace jeho syna arciknížete Josefa římsko-německým králem. Ty      

v myšlení Lorence a Gottlieba Göbelsových s největší pravděpodobností představovaly 

mnohem významnější události. Případné vylíčení alegorické výzdoby darů určených Eleonoře 

Magdaleně Falcko-Neuburské se jim jevilo jako podružné.  

 Společně s bohatě zdobenými předměty zhotovenými ze zlata, stříbra, perel                  

a drahocenných látek obdrželi členové císařské rodiny rovněž dary v podobě naturálií - sedm 

sudů vzácného španělského vína a šest vozů s dalšími druhy červených i bílých vín.
108

 Na 

každý vůz nechali představitelé městského magistrátu naložit čtyři sudy tyrolského, rýnského 

vína a vína z povodí řeky Neckar. Vedle zmiňovaného alkoholického nápoje darovali 

augšpurští měšťané Leopoldovi I. a jeho blízkým 20 džberů s pstruhy a osm plných vozů 

ovsa.
109

 

                                                                                                                                                         
SUOR. MANU PUGNANS. HONESTE OBIIT. Anno M. D. XXVI. Revers: PRAELIUM alterum Seculi XVII. 

LEOPOLDUS I. H. ET B. REX. SUA AUXILIORUMQVE IMPERII VIRTUTE EXERCITUM TURC. AD 

MOHAZ VINCIT XII. AUGUST. 1687. Po straně: OB FELICITER RESTITUTAS AD MOHAZ OLIM 

DESTUTITAS RES HUNGARIAE. S.P.Q.A.F.C.  
103

 Dne 12. srpna 1687 rozdrtila císařská vojska vedena Karlem V. Lotrinským a Ludvíkem Bádenským tureckou 

armádu velkovezíra Sulejmana paši. Ačkoliv boje probíhaly u více než čtyřicet kilometrů vzdálené Nagyharsány, 

z propagandistických důvodů se pro ně vžilo označení jako druhá bitva u Moháče. V. BŮŽEK a kol., Společnost 

českých zemí, s. 180. 
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 Kerberos byl v řecké mytologii tříhlavý pes s hadím ocasem, který střežil vchod do podsvětí. U. BECKER, 

Slovník symbolů, s. 115. 
107

 Popis medaile odkazující na sňatek Leopolda I. s Eleonorou Magdalénou Falcko-Neuburskou: Imago 

Augustissimi Caesaris LEOPOLDI. Nápis: LEOPOLDUS AUGUSTUS IMP. CAESAR. P.F. Revers: 

Augustissima Imperatrix. Nápis: ELEONORA MAG. THERES. C.P.R.B.J.C.E.M.D. ROM. IMPx. Po straně: 

MEMORIA AUGUSTISSIMI CONJUGII AUSTRIACO-PALATINI Anno 1676.  
108

 Josef HRDLIČKA, Hodovní stůl a dvorská společnost. Strava na aristokratických dvorech v raně novověkých 

českých zemích, České Budějovice 2000 (= Monographia historica 1), s. 63. 
109

 Pstruzi patřili mezi nejběžnější sladkovodní ryby, které se objevovaly na hodovních tabulích urozené 

společnosti. Srov. TÝŽ, Slavnostní stolování na aristokratickém dvoře v raném novověku, in: Václav Bůžek - 
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Závěr 

Cílem přítomné studie bylo zrekonstruovat průběh jednotlivých rituálních kroků slavnostního 

vjezdu Leopolda I. s manželkou Eleonorou Magdalénou Falcko-Neubuskou a jejich synem 

arciknížetem Josefem do Augšpurku, který se uskutečnil v létě 1689. Každá část příjezdu 

císařské rodiny měla přesná ceremoniální pravidla. Soubor obřadních jednání 

a ceremoniálních zásad, které byly zakotveny ve starobylém řádu Ordo ad recipiendum regem 

vel principem processionaliter, pocházel z konce 13. století.
110

 Jak zaznamenali doboví 

pozorovatelé Lorenc a Gottlieb Göbelsové, některé prvky středověkého ceremoniálu 

se uplatnily také při vjezdu císařského páru s budoucím římsko-německým králem Josefem 

do Augšpurku. Šlo o uvítání císařského průvodu městským magistrátem na prostranství před 

augšpurskými branami. Následoval tradiční rituál předávání klíčů od městských bran. Další 

ceremoniální pravidla se uplatnila při samotném vjezdu do města a při jízdě augšpurskými 

ulicemi, které zaplnily davy jásajících diváků. Průjezd Augšpurkem končil na náměstí před 

katedrálou Panny Marie, kde Leopolda I., Eleonoru Magdalenu Falcko-Neuburskou, 

arciknížete Josefa a jejich doprovod uvítalo místní duchovenstvo. Poté proběhlo před zraky 

přítomných měšťanů, šlechticů, zahraničních vyslanců a neurozených hostů pokropení všech 

členů císařské rodiny svěcenou vodou spojené s požehnáním. Tímto aktem byli příslušníci 

vládnoucího rodu přijati do místní křesťanské obce. V katedrále Panny Marie následně 

představený místní kapituly sloužil slavnostní mši.  

 Organizace početného doprovodu císařské rodiny, ve kterém měl každý jeho člen 

předem dané místo, odrážela hierarchické uspořádání raně novověké společnosti, na jejímž 

pomyslném vrcholu se nacházel Leopold I. s manželkou a synem. Do hierarchického 

uspořádání slavnostního průvodu zásadním způsobem promlouvalo vedle sociálního statutu 

jednotlivých aktérů také jejich postavení u císařského dvora ve Vídni. V tomto prostředí platil 

nepsaný zákon přímé úměrnosti. Čím blíže měla konkrétní osoba k císaři a jeho blízkým, tím 

vyšší vážnosti se v očích současníků těšila.
111

 V tomto případě nejdůležitější místo připadlo 

nositelům čtyř nejvyšších dvorských úřadů - nejvyššímu štolmistrovi Ferdinandu 

Bonaventurovi z Harrachu, nejvyššímu maršálkovi Ferdinandovi ze Schwarzenberku, 

nejvyššímu komorníkovi Gundakarovi z Ditrichštejna a nejvyššímu hofmistrovi Ferdinandovi 

z Ditrichštejna. 

                                                                                                                                                         
Pavel Král (edd.), Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku, České Budějovice 

2000 (= Opera historica 8), s. 293-314, zde s. 306. 
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 J. HRBEK, České barokní korunovace, s. 70-71. 
111

 R. SMÍŠEK, Císařský dvůr, s. 457. 
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 Okázalý vjezd císařského dvora do Augšpurku ještě umocnilo předání drahocenných 

darů Leopoldu I., Eleonoře Magdaléně Falcko-Neuburské a arciknížeti Josefovi. Příslušníci 

vládnoucího rodu přijali od představitelů magistrátu města a zástupců říšských stavů stříbrné 

mísy s augšpurskými dukáty a medaile ze zlata a stříbra. Jejich výzdoba odrážela bohatou 

symboliku, která náležitě oslavovala obdarované a zrcadlila ideální ctnosti, jimiž měl každý 

příslušník habsburského rodu v druhé polovině 17. století oplývat. 

 Rituály, gesta a symboly obsažené ve slavnostním vjezdu císařské rodiny do města 

společně s alegorickou výzdobou darů sloužily jako prostředek symbolické komunikace mezi 

jednotlivými vrstvami raně novověké společnosti.
112

 Nabízí se však otázka, do jaké míry 

přihlížející rozuměli řeči jednotlivých rituálních kroků příjezdu a symbolické výzdobě darů. 

Vzdělaná část diváků s největší pravděpodobností dokázala alegorické obrazy reprezentující 

příslušníky císařské rodiny dešifrovat a porozumět symbolickému poselství motivů z antické 

mytologie a námětů z křesťanské věrouky, které zdobily vzácné dary. V případě 

nevzdělaných měšťanů či dalších neurozených osob si však nelze činit žádné iluze o hlubším 

porozumění naznačeným připodobněním. Spíše než to vnímali zmiňované okamžiky jako 

velkolepou zábavu, která sama o sobě svojí nákladností a okázalostí legitimizovala 

společenské postavení Habsburků, volbu a následnou korunovaci arciknížete Josefa. Římsko-

německým králem Také u šlechticů není možné s určitostí tvrdit, zda plně chápali symbolický 

obsah slavnostního vjezdu a rozuměli alegorické výzdobě darů.
113

Projevy společenské 

distinkce byly s největší pravděpodobností pro tyto pozorovatele mnohem důležitější, než 

jakékoliv zmínky o skryté symbolice alegoricky ztvárněných obrazů. Zda se podaří potvrdit či 

naopak vyvrátit tuto tezi, však ukáže až další bádání především ve šlechtických rodinných 

archivech.  
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AYRES, Triumphus amoris, de cunctis universi hujus incolis actus, emblematibus ac 

symbolis Latinis, Italicis, Gallicis, Germanicis, oculis exhibitus.: Oder: Die über den gantzen 

Erd-cräisz triumphirende Liebe, in nachdencklichen Sinn-bildern neben sehr curiosen 

lateinischen, italianischen, französischen und teutschen Bey-sprüchen auch kurtzweiligen 

Versen fürgestellet, Augspurg 1695 přístupné na 

http://archive.org/stream/triumphusamorisd00ayre#page/n13/mode/2up] 

4. Vyobrazení latinské formule Vicit et superos amor, jež zdobila dar císaře Leopolda I. [první 

rytina převzata z digitální podoby díla Mario PRAZ, Studies in Seventeeth-century Imagery, 

Roma 1975, s. 102; druhá rytina převzata z díla Arthura HENKELA - Albrechta SCHÖNA 

(edd.), Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts, Stuttgart 

1976, s. 1742 přístupné na http://emblems.let.uu.nl/va1618.html] 

5. Vyobrazení latinské formule Conservat cuncta cupido, jež zdobila dar císaře Leopolda I. 

[první rytina převzata z digitální podoby díla A. HENKEL - A. SHCÖNE (edd.), Emblemata, 

s. 47 přístupné na http://emblems.let.uu.nl/va1618.html, druhá grafika je od Hieronima 

Wierixe přístupná na 

http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/BVB01xxCOLONxxBDH9840PK ] 

6. Vyobrazení latinské formule Virtutis radix amor, jež zdobila dar císaře Leopolda I. [první 

rytina převzata z digitální podoby díla A. HENKEL - A. SCHÖNE (edd.), Emblemata, s. 

1648; druhá rytina je z díla Sebastian SANTIAGO LOPÉZ (ed.), Lectura crítica de la 

Amorum Emblemata de Otto Vaenius. Lectura y significado de los emblemas, Bol. del Museo 

e Instituto Camón Aznar 21, 1985, s. 21 přístupné na http://emblems.let.uu.nl/va1618.html] 

 

 

http://minas.jcu.cz/F/QQDFY1IRCMDPKTKLXXCHVKGUR3E5NA1SR7XJSRL3GY88I4L18X-51389?func=full-set-set&set_number=007076&set_entry=000005&format=999
http://minas.jcu.cz/F/QQDFY1IRCMDPKTKLXXCHVKGUR3E5NA1SR7XJSRL3GY88I4L18X-51389?func=full-set-set&set_number=007076&set_entry=000005&format=999
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Obr. 1 Mědirytina císařského trabanta 
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Obr. 2 Vyobrazení císaře Leopolda I. jako slunečního boha Apollóna jedoucího ve 

zlatém voze na obloze 
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Obr. 3 Vyobrazení latinské formule Triumphus amoris 
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Obr. 4 Vyobrazení latinské formule Vicit et superos amor, jenž zdobila dar císaře 

Leopolda I. 
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Obr. 5 Vyobrazení latinské formule Conservat cuncta cupido, jenž zdobila dar císaře 

Leopolda I. 

 

 

 

 

 



 34 

Obr. 6 Vyobrazení latinské formule Virtutis radix amor, jenž zdobila dar císaře  

Leopolda I. 

 

 

 

 

 

 


