
Státní zámek KYNŽVART

Obnova zámku a co to stojí 

Podobný problém ovšem musel už před 180 lety řešit i rakouský ministr 
zahraničí kníže Metternich. V roce 1818 zdědil chudé kynžvartské panství 
se starým barokním zámkem a kromě vzpomínek na zničené rodinné 
majetky v Porýní už měl jen zrušený klášter benediktýnů ve švábském 
Ochsenhausenu a něco majetku, vyženěného sňatkem s hraběnkou 
Kaunitz.

Kancléři Metternichovi pomohla půjčka bankovního domu Rotschild. 
Od Nathana Rotschilda obdržel kancléř dne  23. září 1822  osobní půjčku 
900 tisíc zlatých (asi 45 milionů euro), splatných s pětiprocentním úro-
kem na dvanáct let. Kancléř Metternich přestavěl zámek, investoval do 
svých velkostatků a nakoupil šperky, mince a umělecké sbírky za 500 
tisíc  zlatých. Když o padesát let později  přijel na Kynžvart Nathanův syn 
Nathaniel, člen Dolní sněmovny britského parlamentu s dědičným titu-
lem baronetta, zapsal se do pamětní knihy kynžvartského zámku, který 
jeho rodina před lety pomohla financovat.

 Postavit zámek 
není žádná levná 

záležitost
a ani jeho obnovu či opravu

 si určitě nemůže dovolit každý. 

Nedávná obnova kynžvartského 

zámku stála 82 milionů Kč

 a většinu prostředků poskytla 

Evropská unie.



Tatiana a paul Alfons von Metternich

Tatiana von Metternich roz. Vasilčikov 
na zámku Johannisberg v Porýní
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Do návštěvní knihy zámku Kynžvart se zapsali: 

1829  Královna z Haiti a princezny Améthyste a Athénais, její 
vznešené dcery.

 1833 Württemberská královna s doprovodem se zúčastnila mše v 
obnovené zámecké kapli sv. Antonína 1834 

Michael Pavlovič, velkokníže ruský, syn cara Pavla a bratr cara Ale-
xandra I.

1835 Ferdinand V., zvaný Dobrotivý, rakouský císař,  s manželkou, 
ruským kancléřem hrabětem Nesselrode a celým doprovodem

 Pobyl tu tři dny a pochvalně se zmínil, že „nevěří, že by byl kdy viděl 
roztomilejší místo, než je Kynžvart“. Zámeckému muzeu věnoval svůj 
noční čepec a odjel dál obhlížet mocnářství.

Mezi dalšími návštěvníky byli rakouští arcivévodové, pruský princ, 
vévoda meklenburský, holandský král s královnou, papežský nuncius, 
ale i perský šach a další hosté.

Osud nejstarších návštěvních knih byl  později 
hodně dramatický. Ještě v době kancléře byla jedna návštěvní kniha 
ukradena, ale podařilo se ji znovu nalézt.

O sto let později tutéž knihu poslední majitelé zámku sami ukryli, 
protože v ní prý bylo mnoho kompromitujících jmen účastníků kom-
plotu proti Hitlerovi. Alespoň tak to napsala ve své knize 

„Svědectví o neobyčejném životě“ kněžna Tatiana von Metternich. 
Knihu se nám ale nedávno znovu podařilo objevit a podpisy 

návštěvníků vůbec nesvědčí o nějakém protihitlerovském komplotu, 
ale spíš o přátelských návštěvách vlivných pohlavárů. Jistě i vojenský 
velitel Berlína si chtěl zpříjemnit svůj lázeňský pobyt návštěvou

zámeckého muzea.

CELEBRiTY NA KYNŽVARTě
Státní zámek Kynžvart 2013
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Napoleon i

Alexandr i

František i

Ferdinand V

Clemens Metternich 

Karel Huss 

Staré dobré časy
Zkuste přiřadit jména  a povolání k obrázkům.

Nové, ještě lepší časy
Zkuste přiřadit jména a povolání k obrázkům.

Napoleon iii

Richard Metternich

Richard Wagner

Charles Darwin

Friedrich Nietzche

Sissi 

Královna Victoria 

NA jEVišTi ŽiVOTA

RAKOuSKý CíSAř

FRANCOuZSKý CíSAř

KAT

RuSKý CAR

 STáTNí A DVORNí KANCLéř 

RAKOuSKý CíSAř

CíSAřOVNA iNDiE

FiLOSOF

DiPLOMAT

FRANCOuZSKý CíSAř

SKLADATEL

RAKOuSKá CíSAřOVNA

PříRODOVěDEC

1761-1875

1808-1900
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Narodil se

František Josef I 1 8 3 0
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Když se narodí 
budoucí král,

rozjedou se na všechny strany 

slavnostní družiny, aby tuto 

slavnou událost oznámily 

poddaným i sousedům. Tak 

nějak to chodí v pohádkách, 

pokud se nepletu. On každý 

takový přírůstek do rodiny 

znamená velkou slávu. Pyšně 

se chlubíme všem známým a 

přátelům, a to i v případě, že 

nejsme právě králem nebo 

císařem. 

U Habsburků , to 
bylo samozřejmě 
podobné,
 jen tou nejdůležitější 

osobností, která musí vědět 

všechno první a hezky od 

pramene, byl Clement 
Wenzel Lothar, kníže 
von Metternich.
 už od roku 1809 byl 

rakouským ministrem 

zahraničí, v letech 1814-1815 

řídil vídeňský kongres, který 

rozhodoval o budoucnosti 

Evropy po porážce Napoleona 

a od roku 1821 až do roku 

1848 byl rakouským státním 

kancléřem. Hned po svém 

habsburském císaři byl tedy 

v mocnářství číslem dvě. 

Hrabě Goéss, nejvyšší hofmistr 

arcivévodkyně Sophie, proto 

velmi podrobně informoval 

kancléře Metternicha o 

narození budoucího císaře 

Františka josefa i. 

První dopis mu poslal 

ze Schönbrunnu už 16. srpna 

1830 o půl sedmé večer. 

Ohlásil, že podle sdělení 

expertů už začaly porodní 

bolesti jejího Veličenstva. 

Ve svém dalším 
dopisu 18. srpna 
o půl desáté 
dopoledne už píše, že 

arcivévodkyně čtvrt hodiny 

předtím porodila zdravého 

kluka. 

Oba francouzsky 
psané dopisy

 s nezvykle podrobným líčením 

průběhu těžkého porodu 

jsou uložené 
v kynžvartském 

zámeckém muzeu.

CíSAř
Státní zámek Kynžvart 2013
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Pro mnohá dítka školou povinná
Představuje hrozba školního diktátu opravdovou noční můru
ještě po letech se dospělý muž občas probudí z ošklivého snu o velmi trapné zkoušce, ve které opět neobstál a kvůli níž bude muset znovu opakovat třetí 
třídu. Při diktátu totiž obvykle nefunguje nápověda a nejsou použitelné ani žádné z běžných triků s ukrytými taháky. Probíhá navíc jaksi on-line v reálném 
čase, podle neúnavného rytmu diktujícího sadisty. 

Do historie však vstoupil jeden slavný diktát z francouzštiny, který jeho 
aktéři podstoupili v červenci 1868 nejen zcela dobrovolně, ale dokonce pro 
zábavu. Diktát psal kníže Richard Metternich a Napoleon iii.

 Společnost, která se pravidelně scházela v nejužším kruhu francouzského císaře Napoleona iii., zaháněla nudu všemi dostupnými způsoby. Když po 
podepsání smlouvy ve Villafranca 11. července 1859 jmenoval rakouský císař František josef i. syna někdejšího rakouského státního kancléře novým rak-
ouským velvyslancem v Paříži, získal si třicetiletý kníže Richard ve společnosti císaře Napoleona iii. a císařovny Evženie téměř okamžitě výsadní postavení. 
Nebylo to prý ani tak zásluhou jeho nesporných diplomatických schopností, ale především díky jeho docela obstojné hře na klavír a hlubokým znalostem 
módních operetních melodií jacquese Offenbacha a Straussových valčíků.

 Třiadvacetiletá Richardova manželka a vnučka kancléře kněžna Pauline ho svou popularitou brzy dokonce předčila. Dokázala bavit celou společnost a 
uplatnila přitom svůj herecký talent i prostořekou pusu. Obojí jí také brzy zajistilo celou řadu trefných přezdívek, například „Koko-Makak“ nebo „Maulína 
Petternich“.

Pokud kníže Richard seděl u klavíru, bavila se společnost tancem. Když přišel někdo s nějakou novou hrou nebo soutěží, okamžitě se všichni nadšeně přidali 
a hráli si jako malé děti. Při hře na „mlynáře“ bylo například třeba z misky s moukou vylovit prsten, aniž si člověk přitom potřísnil nos. Při různých galantních 
hrách a šarádách se veřejně ventilovaly skryté sympatie i utajované skandálky. jindy třeba panstvo neváhalo jezdit až dlouho do tmy jako po skluzavce z 
kopců bahna, vytěženého z rybníka. 

jedním z nejkultivovanějších lidí své doby byl spisovatel Prosper Mérimée. Vystudoval práva i jazykovědu, měl za sebou práci na ministerstvu námořnictva 
i obchodu, celé čtvrtstoletí působil jako inspektor historických památek, napsal několik dramat, balad, románů a novel. u dvora v Compiegne učil francouz-
skou císařovnu Eugénii, která byla rozená španělka, správné francouzštině. Když zase jednou společnost hledala novou zábavu, navrhl Mérimée francouzský 
diktát. 

Každý se posadil ke svému stolku s tužkou a papírem a Mérimée začal číst předem připravený text «Le dîner a Sainte-Adresse» s nebývalým množstvím 
gramatických záludností a chytáků. Slavný „diktát z Compiegne“ později proběhl celou Evropou. Také u nás ho známe z díla jeana Autina v překladu Mag-
daleny Lavalové. Sarkastický text o jakémsi bláznivém skandálu ve vile poblíže Le Havru obsahuje například větu: „Nemilou shodou okolností se vpodvečer 
přihodilo, že panna popadla mop na smýčení, fixovaný na výjimečně dlouhém bidle, vzepjala se a zběsile bila vysloužilce cirku do zad, rozbíjejíc mu obratel 
po obratli.“ 

Výsledky diktátu byly katastrofální. Francouzská císařovna Eugénie udělala v sedmi větách dvaašedesát chyb, císař 
Napoleon iii čtyřicet pět, slavný spisovatel Alexandre Dumas devatenáct, člen Francouzské akademie Oktave Blatt čtyřiadvacet, jiný akademik Octave Feuillet 
devatenáct a kněžna Pauline von Metternich čtyřicet dva. Slavným vítězem tohoto malého turnaje se stal kníže Richard von Metternich, rakouský velvyslanec, 

s pouhými třemi chybami. ještě několik let se v celé Evropě hovořilo o jeho mimořádných znalostech francouzštiny a vynikajícím smyslu pro humor.

Kdo si chce vyzkoušet, jak je na tom s gramatikou, má šanci .

Právě jsme dorazil... do vápencového území ...eského ...rasu, kde je konečný cíl naší cesty, ves ...oněprusy. Nedaleko se 
tyčí kopec Kob...la, zatímco nám se zalíbilo návrší ...latý ...ůň. A v jeho hloub... se ukrývá nejro...áhlejší jesky...í komplex v 
Čechách, ...oněpruské ...eskyně. Když byl... v roce 1950 ob...veny, našl... se tu četné zkame...ělé kosti pravěkých zvířat. K těm 
největším patřil... tygři šavlozub... i jesky...í medvědi, ale mezi nejvzácnější ob...vy patřil... koster...í pozůstatky sob... a tuří. 
Velké překvapení poskytl novější nález ...rezivělých plechových plátů a nářadí na místě, které se dnes naz...vá ...incovna. Tady 
v druhé polovině 15. století neznám... penězokaz... razil... falešné husitské haléře se znakem ...eského lva.

Ve Svěrákově diktátu lze udělat maximálně 30 chyb.

KONTROLNí 
PRAVOPiSNý DiKTáT ZA 5 

Státní zámek Kynžvart 2013
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Na samém 
okraji 
kynžvartského 
zámeckého 
parku stojí 

na bludném 

balvanu kříž z 

bílého mramoru. 

Latinský nápis pod 

křížem bychom 

mohli přeložit asi 

takto: „Z lásky a 

oddanosti, Antonia 

Pascalina, komtesa 

von Waldstein 

u. Wartenberg, 

rozená princezna 

von Metternich - 

Winneburg, narozená 

20. dubna roku 1862, 

zesnula 5. srpna 

roku 1890, R.i.P.“ 

Nápis končí žalmem 

z Knihy žalmů 18,8: 

„Zachránil jsi mne od 

smrti, mé oči od slz a 

můj krok od hříchu“. 

TRAGiCKá SMRT PRiNCEZNY V KYNŽVARTSKéM ZáMECKéM PARKu 

Po smrti někdejšího rakouského státního 
kancléře Clemense, dědičného knížete von 
Metternich - Winneburg (roku 1859) se jeho 
dědicem stal  princ Richard Clemens. Richard 
Clemens měl tři dcery - byla to Sophie, An-
tonia Pascalina a Clementine. Třiadvacetiletá 
Antonia Pascalina se 11. července 1885 na 
zámku johannisberg šťastně provdala za 
Georga Wilhelma hraběte von und zu Wald-
stein - Wartenberg.  A jakže to bylo s tím 
jejím žárlivým manželem? Pověst  uvádí, že 
objektem princeznina zájmu měl být  mladý 
hezký hajný. Podle historických pramenů 
ale princezna Antonia Pascalina zemřela v 
Duchcově, pět let po svatbě, údajně na otra-
vu po komplikovaném porodu. její manžel 
pak zemřel ve Vídni jen o tři měsíce později. 
Pověst se ale určitě bude vyprávět dál a lidé 
k tomu občas přidají i to nesmlouvavé: na 
každém šprochu je pravdy trochu. 

K tomuto křížise už 
od konce 19. století váže 
poměrně velmi věcná a 
stručná pověst. Podle ní 
byla princezna Antonia 
Pascalina onoho 5. srpna 
na tomto místě roztrhána 
dogami, které na ni 
dokonce poštval žárlivý 
manžel. 

Strašné! 

V historických 
pramenech

z konce 19. století však 

není o této události ani 

zmínka !

Kdo vůbec byla ona 

nešťastná princezna? 

Státní zámek Kynžvart 2013



»Popravce se vydal do šlikovského hradu v Lokti, kde se 
nalézalo vězení. Žalářník mu otevřel kobku a popravce 
provázen mnohými předními paními vešel k odsouze-
nému Karlu Hainsovi. 
Popravce: „Buď pochválen Pán ježíš Kristus.“ 
Delikvent velice dojat odpověděl: „Na věky věkův 
amen.“
 Popravce: „Milý Karle, přicházím, abych ho navštívil a se 
mu ukázal. jsem ten, který musí na něm rozsudek smrti 
vykonati.“ 
Delikvent: „Tak“, pravil - pohlížeje na kata strnule. 
Popravce: „jestlipak se také on k svému konci náležitě 
připravil?“ 
Delikvent: „Ano, toto je obraz mého Spasitele, který mi, 
jak doufám, bude milosrdný a laskavý. uznávám své 
velké hříchy a zvláště lituji svého velkého zločinu, který 
jsem spáchal na nevinném Gerstnerovi.“ 
Popravce: „To jest, milý příteli, pravá příprava a bezpečná 
cesta k lepšímu životu. Zůstal jen odhodlaným a 
dobré věci věrným, smrt bude po kratičkém utrpení 
příjemnou.“
 Delikvent: „Kdo by rád nezemřel, milý Bože, když mám 
tak dobrotivého pána po svém boku. já jsem si tu 
moji zaslouženou smrt představoval daleko bolestněji. 
Očekával jsem ukrutnosti, ale teď je vše zapomenuto.“ 
Popravce: „ukrutností jsem dalek. Vykonám jen to, co mi 
soudní úřad ukládá. Nic víc a nic méně. Žádné mučení, 
anebo podle pověr nezkušených lidí lecjaké trápení, po 
zcela krátké přípravě je vše v několika minutách odbyto.“
 Delikvent: „Díky boží prozřetelnosti a také díky Vám za 
útěchu a ponaučení. Nyní rád a s radostí půjdu na smrt.“ 
Všichni přítomní, zejména paničky, hořce soustrastí slze-
li. 
Popravce: „Nuže, milý Karle, Bůh ho posilni v jeho 
dobrém předsevzetí a mocná jeho ruka podporujiž ho 
až do konce. Potěš ho Bůh.“ 
Následující den o desáté hodině dopoledne byl průvod 
k popravě. Delikvent byl velebným pánem Seifertem k 
poslední cestě připraven. A pak justiční rada se obrátil k 
popravci a delikventa mu předal.
 Popravce: „Vykonám svoji povinnost co nejbedlivěji, 
podle moci a práva mi propůjčeného.“ 
Delikvent: „Prosím, abych směl svoji poslední cestu vy-
konati pěšky, jelikož se cítím dostatečně silným. Vykupi-
tel ježíš Kristus musel také až na popraviště - nesa těžký 
kříž - pěšky. A já, velký zločinec, bych měl jeti?“
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 V roce 1822 
vykonal poslední 
chebský kat Karl 
Huss na hradu 
Loket popravu na 
odsouzeném Karlu 
Hainsovi.

TEN BYL krátce 
předtím odsou-
zen za úkladnou 
vraždu souseda, 
kterému dlužil 
peníze. Průběh 
samotné popravy 
podrobně popsal 
sám mistr popravčí 
ve čtvrtém dílu své 
rukopisné kroni-

ky města Chebu. 
Kronika se pak 
o pět let později 
dostala do sbírek 
kynžvartského 
zámku, když zde 
už bývalý chebský 
kat nastoupil 
místo kustoda 
knížecího záme-
ckého muzea. A tak 
si dnes můžeme 
přečíst i autenti-
cký rozhovor mezi 
mistrem popravčím 
a kajícím se 
zločincem.

Tak se v 
doprovodu 
vojska
a mnoha lidí z okolí vydal 
průvod na nedaleký vrch, 
který byl za popravní místo 
vybrán. 

Velis Ullamet 

KONEčNě PRůVOD došel 

na místo. A po napomenutí 

knězově skonal delikvent 

klidně, jen několikráte sebou 

trhnul.

KARL HAiNS (nebo Heinz) 

zavraždil právního úředníka 

Matyáše Gerstnera 16. dubna 

1822 před jedenáctou hodi-

nou dopoledne. Odsouzen 

byl už 24. května a rozsudek 

byl vykonán 19. srpna téhož 

roku. Záznam rozhovoru v 

předvečer popravy i samotný 

průběh popravy v „Chebské 

kronice“ byl určen za příklad 

všem zlým a zkaženým 

lidem. 

KRONiKář i mistr popravčí 

v jedné osobě byl hluboce 

věřícím, vpravdě filozoficky 

založeným člověkem. Odsou-

zeného lotra nezabíjel, nýbrž 

ho vlastně vypravoval na jeho 

poslední cestu a tím i na život 

posmrtný. 

POSLEDNí DNY a hodiny před 

vlastní popravou odsouzený 

neměl ani příliš času, zabývat 

se černými myšlenkami na 

smrt. Karl Huss ho zaměstnával 

svou režijní přípravou divadla. 

Delikvent se musel nazpaměť 

učit text své poslední role. 

Karl Huss s ním tento text 

několikrát zkoušel, opravo-

val ho, vysvětloval. To byl 

– řekli bychom – psychologi-

cky velmi chytrý způsob, jak 

odsouzeného zaměstnat.

POSLEDNí POPRAVA-ZáPiSKY Z MuZEA 

Státní zámek Kynžvart 2013
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Napoleon
ve středu 6. dubna na zámku ve 
Fointanebleau 

Podepsal svou abdikaci mnozí 
si mysleli, že už tím jeho éra 
definitivně skončila. Za tři týdny 
Napoleon odplouval na britské 
fregatě na ostrov Elbu.
 jeho sestra princezna Paulina 
Bonaparte, provdaná Borghese 
mu prý tehdy věnovala 
umyvadlo, aby měl ve svém 
vyhnanství památku na lepší 
časy.
 u břehů ostrova přistála fregata 
ve středu 4. května 1814. Oproti 
všem předpokladům však 
Napoleon na ostrově strávil 
jen pouhých 299 dní. Pilně se 
přitom věnoval správě ostrova, 
který nedávno připadl Francii. V 
neděli 26. února následujícího 
roku se mu podařilo se 
skupinkou věrných opustit 
ostrov a 1. března přistál v 
zátoce juan. Postupoval směrem 
na Grenoble, kde na svou 
stranu získal prapor královské 
armády a do týdne obsadil 
pevnost. Za tři dny dosáhl 
Lyonu. Novinové zprávy ojeho 
návratu začaly brzy měnit tón. Z 
původních formulací o „vzpouře 
uchvatitele“ se rázem staly 
oslavné články o „návratu 

V pondělí 6. března roku 
1815 měl kníže Metternich 
zase perný den. Dlouhých 
a náročných rozhovorů 
o budoucnosti saského 
království se  v Metternichově 
vídeňské vile zúčastnili samí 
špičkoví diplomaté: staronový 
francouzský ministr zahraničí 
Charles Maurice Talleyrand-
Périgord, ruský diplomat Karl 
Robert hrabě von Nesselrode, 
pruský kancléř Karl August kníže 
von Hardenberg a britský polní 
maršál Arthur Wellesley vévoda 
z Wellingtonu.
Složité jednání trvalo až do 
tří hodin do rána a tak nebylo 
divu,že poslední Metternichův 
pokyn zněl: nerušit a nebudit! 

už v šest hodin ráno ho ale 
tajemník probudil, aby mu 
odevzdal naléhavou depeši 
od rakouského konzula v 
janově. Rozespalý Metternich 
jen položil ještě zapečetěnou 
depeši vedle postele a pokusil 
se znovu usnout. O půl osmé 
už mu to ale nedalo a tak 
otevřel depeši s překvapivou 
zprávou o Napoleonově útěku 
z vyhnanství.
už za půl hodiny se nevyspalý 
Metternich hlásil u rakouského 
císaře Františka, ve čtvrt na 
devět byl u ruského cara 
Alexandra i. a o půl deváté 
u pruského krále Friedricha 
Viléma iii. Úctyhodný výkon 
po ránu! Od vylodění však už 
uběhlo šest dní. Začal skutečný 
závod s časem. 
Diplomatické úsilí vrcholných 
politiků Evropy se soustředilo 
na zodpovězení otázky dne: co 
bude dál?

jEDNO PěKNé uMYVADLO NA KYNŽVARTě

 Nešetrně probuzený člověk si 
někdy dokáže spojit svůj násilně 
přetržený spánek s příčinou, která 
to všechno způsobila a tam už 
opravdu končí veškerá tolerance. 
O něčem takovém by mohlo 
vypravovat i jedno skvostné 
porcelánové umyvadlo, zdobené 
zlatem a modrým kobaltem, které 
stojí v původním empirovém 
dřevěném podstavci v rohu 
Napoleonova modrého salónku na 
zámku Kynžvart

Státní zámek Kynžvart 2013
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Fotografií zámku určitě existuje obrovské množství, ale jen jedna jediná fotografie se 
může pochlubit tím, že byla zaručeně první. Při přípravě scénáře výstavy „Kabinet 
kuriozit - Muzeum příběhů“ přišel na řadu docela nenápadný exponát, 
popsaný jako „veduta“. Tak se obvykle označuje malířský nebo grafický 
pohled na město či krajinu. V našem případě se však jedná o stranově 
převrácenou daguerrotypii nádvoří a průčelí zámku z roku 1839

Historie zaznamenává nejstarší historický záběr - pohled na střechy v Châlon-sur-
Saône, který roku 1827 pořídil Joseph Nicephore Niepce (1765-1833). 

Po roce 1829 s Niepcem spolupracoval francouzský objevitel Louis 
jaques Mandé Daguerre (1787-1851). Ten zveřejnil svou technologii sta-
bilizace trvalého pozitivního obrazu na citlivé vrstvě jodidu stříbrného 
19. srpna 1839. Ještě předtím osobně věnoval rakouskému státnímu kancléři Met-
ternichovi známou kynžvartskou daguerrotypii s motivem uměleckého ateliéru a svým 
vlastnoručním věnováním. Kancléř Metternich si byl vědom výlučnosti tohoto 
vzácného daru. Na zadní stranu daguerrotypie si sám tužkou poznamenal 
jako velmi významnou skutečnost, že mu ji Daguerre věnoval ještě před 
zveřejněním svého objevu. 

Fotografie kynžvartského zámku, pořízená přímo z originální daguer-
rotypie, odpovídá na překvapivě mnoho dosud nezodpovězených 
otázek. Především je patrné, že byl záběr pořízen v době výstavby, resp. 
přestavby zámku. Na snímku je už letopočet 1839 pod velkým zlaceným 
erbem Metternichů na průčelí pod mohutným tympanonem a tím je 
také datována nejstarší fotografie. Tato daguerrotypie tak zřejmě patří 
mezi vůbec nejstarší pokusné „světelné obrazy“, zachycující exteriéry 
objektu. Nedokončený plot nádvoří zatím vyznačují jen první čtyři osa-
zené kamenné sloupy. Chybí litinová mříž plotu, uzavírající čestný dvůr. 
Především však na první pohled upoutá ještě chybějící litinová fontána z 
metternichových plaských hutí. 

Stavební plány Metternichovy přestavby starého barokního zámku 
ve stylu vídeňského klasicismu byly připravené už v roce 1820. Severní 
křídlo s kaplí, novou zámeckou knihovnou a kabinetem kuriozit bylo 
dokončeno roku 1828. O pět let později byl dokončen interiér kaple a 26. 
července 1833 se tu sloužila první mše svatá.

NEjSTARší FOTOGRAFiENA KYNŽVARTě

jaque Mandé Daguerre

joseph Nicephore Niepce

Nutne dodat nejstarsi foto kynzvartu 

Státní zámek Kynžvart 2013
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Slavní lidé často rozdávali nebo ztráceli své osobní předměty. Z těch se brzy staly vyhledávané suve-
nýry a vysoko ceněné exponáty ve sbírkách kuriozit. Zvláštní kapitolu přitom tvoří kadeře vlasů. Vlasy 
mají oproti jiným suvenýrům tu nespornou výhodu, že pokaždé dorostou. To se to potom rozdávalo! V 
kynžvartské sbírce je kadeří vlasů slavných a ještě slavnějších osobností opravdu hodně. Kdyby si někdo 
dal tu práci a podle DNA a její genetické informace dokázal znovu posadit k jednomu stolu původní 

nositele všech kynžvartských kadeří, byla by to společnost velmi pestrá a navýsost zajímavá

KADEřE SLAVNýCHV SBíRKáCH ZáMKu KYNŽVART i.

U stolu by s námi 
seděla
paní Agnes Sorel, milenka 
francouzského krále 
Karla VII. Porodila mu 
tři nemanželské dcery a 
zemřela v roce 1450 

Vedle ní by                                                                                                                                               
                                                    
se posadila
Bianca Capello, druhá manželka 
toskánského velkovévody 
Francesca II. Medicejského, 
která zemřela roku 1587.

Dále bychom 
stolovali s 
císařovnou Marií Terezií,ta 
je v této kolekci slavných 
kadeří zastoupena svým 
hřebenem a autentickou 
kadeří stříbrně šedé barvy.

Společnost by jim 
dělal 
státník Honoré Gabriel de 
Riqueti hrabě de Mirabeau, 
který zemřel necelých 
jedenáct let po císařovně 
Marii Terezii.

 O hudební 
triověhlasných 

komponistů by se 
postaral 

Ludwig van Beethoven i 
francouzský skladatel 

italského původu 
Luigi Cherubini a italský 

skladatel Gaspar Spontini . 

Kadeře všech tří 
komponistů jsou na 

Kynžvartu ve stylovém 
medailónku tvaru lyry.

Státní zámek Kynžvart 2013



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 11

 Fiktivní společnost 
ale stále ještě není 
kompletní. Přichází Arthur 
Wellesley, známý spíše jako vévoda 
z Wellingtonu (1769-1852) a s 
ním samotná Viktorie, královna Velké 
Británie a Irska (1837-1901).

Na domácí rakouské 
půdě
oba v Kynžvartě vítá 

 rakouský císař František I. (1768-
1835). Nepřehlédnutelná postava 
francouzského císaře Napoleona 
I. je další ozdobou společnosti. 
Zasloužila se o to jeho kadeř 
vlasů ve skleněném medailónku 
a v pouzdře na hodinky, ušitém z 
pohřebního sukna, kterým byla v 
roce 1821 zakryta Napoleonova 
rakev.

KADEřE SLAVNýCH V SBíRKáCH ZáMKu KYNŽVART ii.

jen s poslední dámou u stolu se nikdo z velikánů 

příliš nebaví, protože je to jen „nějaká paní Dolde-

rová“. Zatímco všechny předchozí kadeře vlasů pros-

lavili jejich někdejší nositelé, u této dámy to bylo 

přesně naopak. Proslula totiž pouze právě jen svými 

vlasy, které jí dorostly do úctyhodné délky 244 cm. 

jeden dlouhý vlas této dámy si tak našel cestu do 

sbírky slavných kadeří a nedoceněné genetické 

banky na kynžvartském zámku.

Sedm sester Sutherlandových 1881 - ilustrace

Státní zámek Kynžvart 2013



Metternichovi osobní přátelské vztahy s ruským 
carem se dokonce později, po roce 1848, staly 
předmětem vyšetřování. Od ruského cara Alexandra 
i. měl prý Metternich v letech 1815 až 1825 dostá-
vat ročně 50 tisíc dukátů a od ruského cara Mikuláše 
i. dokonce 75 tisíc dukátů roční renty. Dnes bychom 
to asi nazvali střetem zájmů a říkali tomu tak i Met-
ternichovi současníci. V zájmu objektivity ovšem 
dodejme, že bylo vyšetřování po čase zastaveno, 
aniž se podezření potvrdilo

Car Mikuláš i. Pavlovič (car v letech 1825-1855) věnoval knížeti 
Metternichovi kulečníkových stůl a stojan s osmi tágy. Dar to byl 
praktický a svým způsobem i symbolický. V historii biliár patřil často 
k vysoké politice. První biliárový stůl, potažený suknem, nechal 
postavit francouzský král Ludvík Xi. v roce 1469. Známý je obraz, na 
kterém král Karel iX. (1560-1574) během masakru protestantů při 
Bartolomějské noci (23./24. srpna 1572) dokonce přerušil hru, aby 
se podíval z okna Louvru a osobně si vystřelil na prchající hugenoty.

Kulečník hrála i 
skotská královna 
Marie Stuartovna 
a prý si velmi 
stěžovala, když 
jí při jejím zajetí 
odnesly biliárový 
stůl a dovolili jí 
poslední partii až 
před samotnou 
popravou. 
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Pozorný návštěvník a ještě pozornější 
návštěvnice si při prohlídce zámku 
Kynžvart určitě všimnou mnoha 
nepřehlédnutelných darů od obou 
ruských carů.
Alexandr i. Pavlovič (car v letech 1801-1825) 
byl s Metternichovou pomocí významným 
členem protinapoleonské koalice a dal rozho-
dující podnět k založení Svaté aliance, která 
spojila Rusko, Rakousko, Prusko a další evrops-
ké státy k obraně politického uspořádání Evro-
py po konečné porážce Napoleona i. 
Car ozdobil Metternichovu vídeňskou vilu a 
později i zámek Kynžvart kolekcí luxusních 
váz, vyrobených z malachitu ve sverdlovské 
oblasti. Ta největší váza je vysoká přes dva me-
try. Podobné malachitové vázy mají například 
v Ermitáži nebo ve Vatikánu.

RuSKý KuLEčNíK NA KYNŽVARTě

jiná obrovská váza  na kynžvartě je zase z uralského 
porfyritu.

U ruského stolu od Mikuláše I. hráli s knížetem Metternichem kulečník jeho 

vzácné návštěvy, známé osobnosti i významní politici. O některých důležitějších 

partiích se dochovala svědectví současníků. V kynžvartských sbírkách je také 

slonovinová koule, se kterou v roce 1833 hráli kulečník ruský car Mikuláš I. s 

rakouským císařem Františkem I. Protože se kulečník hrál celkem s 15 koulemi, 

14 dalších suvenýrů je ještě někde ve světě

Státní zámek Kynžvart 2013
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Mezi největší atrakce kynžvartského 
kabinetu kuriozit

určitě patří dvě staroegyptské mumie v 

dřevěných rakvích - rakev s mumií kněze Ken-

amúna, strážce pokladů faraóna Thutmose iii. z 

18. dynastie období Nové říše a rakev s mumií 

kněze Pentahutrese, která pochází z Pozdní 

doby, snad z 26. dynastie, stejně jako další 

součástky pohřební výbavy starých Egypťanů 

v kynžvartském zámeckém muzeu.  je mezi 

nimi například také alabastrová kanopa s 

víkem v podobě Hórova syna Duamutefa se 

šakalí hlavou, která sloužila k uložení vnitřností 

(zpravidla jater) z nabalzamovaného těla 

zemřelého (ten se jmenoval udžahorresnet) 

a na šedesát drobných starožitností - textilií, 

zbytků pohřební výbavy, pečetidel, pohřebních 

amuletů atd. A jakže se tyto staroegyptské 

památky na Kynžvart vůbec dostaly a kdo 

to byl Muhammad Ali, egyptský místokrál, 

který obě mumie a mnoho dalších egypts-

kých starožitností v roce 1825 věnoval ? 

Muhammad Ali byl původně prostý voják, 

albánský žoldák, který se díky svým vojenských 

schopnostem rychle vypracoval. Roku 1799 

velel turecké armádě během neúspěšného 

pokusu, zabránit Napoleonovi v jeho egypts-

ké expedici. jako egyptský paša byl poměrně 

nezávislý na svém ottomanském sultánovi. 

Byl velkým obdivovatelem Francie. Zmoderni-

zoval ozbrojené síly a administrativu, zakládal 

školy a zahájil mnoho veřejných staveb - pod-

poroval zejména zavodňovací projekty. 

Současníci ale považovali Muhammada 

Alího zároveň za prvního velkoobchodníka 

a vykradače egyptských hrobů v moderní 

egyptologii. Staroegyptskými památkami ve 

velkém obchodoval, nebo jimi obdarovával 

evropské potentáty a kupoval si tak přátele a 

politické spojence. To platí ostatně i o obou 

staroegyptských mumiích, které daroval rak-

ouskému kancléři Metternichovi. Osobním 

poradcem egyptského místokrále byl fran-

couzský vrchní konzul v Egyptě, „kultivovaný 

pirát“ Bernardino Drovetti a právě on mu vliv-

ného Metternicha doporučil. 

Muhammad Ali roku 1821 několikrát napadl 

řecko. určitě tam chtěl také rozšířit svou 

oblast drancování starověkých památek. Tím 

ale dost rozzlobil evropské vládce a ztratil 

podporu Francie.

 MLADá ŽiRAFA se narodila v Súdánu. Musela absol-

vovat 3500 mil (přes 5,5 tis. km) - nejprve po Nilu a 

potom z Alexandrie po Středozemním moři až do 

přístavu Marseilles, kde přezimovala. její doprovod 

tvořili: núbijský ošetřovatel, tři dojné krávy, dvě ovce, 

antilopa a zakladatel pařížské zoologické zahrady 

Etienne Geoffroy Saint-Hilaire. Když pak v dubnu 

1827 nastoupila žirafa svou triumfální 41-denní cestu-

(900km) do Paříže, to už se její cesta stala skutečnou 

senzací a obsadila přední stránky novin a časopisů. 

Všichni mluvili a psali jen o žirafě. Cestu žirafy také 

podrobně popsal spisovatel Michael Allin. Byla to 

vůbec první a také nejslavnější žirafa ve Francii. V 

Lyonu se prý seběhlo na 30 tisíc lidí, kteří ji chtěli vidět. 

Ovlivnila dokonce módu: v sezóně 

1827 nosily dámy žirafí skvrny na 

společenských šatech i večerních 

róbách, nejžádanější střih byl 

takový, který zdůraznil dlouhý a 

štíhlý krk, nosily se vysoké vyčesané 

účesy a po žirafě byla dokonce 

pojmenovaná i nová forma chřipky. 

Byla to celá estráda parodií a trium-

fální cesta do Paříže byla slavným 

vrcholem sezóny. Zbývá dodat, že 

žirafa pak žila ještě 18 roků a až do 

roku 1845 byla hvězdou pařížské 

jardin des Plantes.

Aby to trochu napravil, rozhodl se poslat roku 1826 francouzskému králi Karlovi X. (1824-1830) 
živou žirafu

EGYPTSKá MuMiE NA KYNŽVARTě

Státní zámek Kynžvart 2013
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 BYL TO MIMOŘÁDNĚ ELEGANTNÍ PLES .jak si poznamenala do svého deníku 
kněžna Pauline, manželka rakouského velvyslance při dvoře fran-
couzského císaře Napoleona iii., knížete Richarda von Metternich, 
malé pozdvižení způsobila blond krásou svých jedenadvaceti let 
mladá vévodkyně de Morny, rozená princezna Troubetzkoi. Ve svých 
překrásných šatech představovala jitřenku. Vrcholem večera byl ale 
příchod krásné paní Ernesty Feydeau, manželky známého romano-
pisce. jejímu nádhernému oblečení věnovala kněžna Pauline von 

Metternich ve svých vzpomínkách celý odstavec.
 

CÍSAŘ NAPOLEON III. zvolil namísto tradičního černého domina ten-
tokrát kostým beduína s turbanem z bílé vlny. Přesto, že měl 
císař škrabošku, bylo ho dost snadné poznat podle jeho cho-
vání, ale člověk přitom jaksi nesměl dát na sobě znát, že císaře 
opět poznal. Na opasku císař nosil bohatě zdobenou napodo-
beninu dýky. 

O svém setkání s císařem a následujícím rozhovoru kněžna Pau-
line sama píše ve svém deníku: « Přišel si se mnou pohovořit a optal se 
mě, zda nemám strach z muže, který je takto po zuby ozbrojen. Odpověděla 
jsem mu, že se z něho skutečně strachem celá třesu a jediným prostředkem, 
jak by mě mohl uklidnit, by bylo to, kdyby mi svou velkolepou dýku věnoval. 
„Co s ní chceš dělat? - Vyloupu z ní drahokamy, abych si z nich udělala krásné 
šperky, které pak budu nosit! - A víš, že každý kámen má cenu miliónu? - Ale 
běž! To se divím! Takový chudý beduín by už dávno tyto kameny prodal, 
kdyby měl každý z nich cenu miliónu. Ty budeš určitě tak hodný a hned brzy 
ráno, až se probudíš, pošleš mi svou dýku. Já z ní nenechám pro sebe udělat 
žádné šperky, ale nechám ji na památku opatrovat v jednom muzeu, které 
má můj manžel v Čechách na jednom zámku, který se jmenuje Kynžvart!“ - 
Následující ráno mi byl doručen malý, dobře zavázaný balíček 
a v něm dotyčná dýka i s papírem, na němž byly rukou císaře 
napsána tato slova: „Od chudého beduína“. » 

NENÍ DIVU, že prostořeká kněžna Pauline Metternichová dosta-
la od svých současníků přezdívku „Mauline Petternich“, když 
si vzpomeneme, že německé Maul znamená prostořekou 
pusu. Dýka k maškarnímu plesovému kostýmu francouzské-
ho císaře Napoleona iii. ze zimní plesové sezóny 1859/1860 
má od té doby skutečně už přes 140 let své místo ve vitríně 
kynžvartského zámeckého muzea.

 PAuLiNiNA DýKA
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jak se pak mohlo stát, že hned po čtyřech měsících z vyšetřovací 
vazby uprchl, to zůstane asi záhadou. Při útěku mu prý vydatně 
pomáhal jeho spoluvězeň johann Láska, vlastní profesí stolař. 
Babinský po útěku pokračoval ve svém loupeživém řemesle. jeho 
největším zločinem bylo zabití pláteníka jana Blumberga, kterého 
přepadl 4. srpna 1833 v lese nedaleko Horní Kamenice. 

Psal se rok 1832. Vydatné májové slunce už 
vytvářelo iluzi léta, nejvyšší purkrabí hrabě 
Karel Chotek zřejmě právě dočetl spisek 
josefa jungmanna o postavení češtiny na 
školách a z vyšetřovací vazby v budově 
pražského kriminálního soudu uprchl zločinec 
Václav Babinský. Chytili ho vlastně teprve 
nedávno - 19. ledna 1832, když už měl tento 
šestatřicetiletý rodák z Litoměřic na svědomí 
několik loupežných přepadení. Pozorný 
rychtář Václav Franke v obci Kuří Vody si toho 
dne všiml, že se Babinský prokázal falešným 
pasem na jméno josef Schmid a jeho milence 
a společnici Apoleně Hoffmanové navíc ze 
spodniček vypadly dvě nabité bambitky. 
Babinský se ještě přitom stihl poprat s oběma 
biřici a kousnout rychtáře do prstu, aby pak 
putoval do Prahy na „direkci“. 
 

Vraťme se však ještě na chvíli do pražské vyšetřovací vazby. Babinského spoluvězeň johann Láska se 
tu ukázal jako velmi schopný portrétista. Z chlebového těsta zhotovil poměrně velmi věrnou podobu 
slavného loupežníka. Figurka Babinského se jako dobová aktuální rarita dostala brzy do sbírek 
kynžvartského kabinetu kuriozit rakouského státního kancléře Metternicha. 

Babinský se mezitím schovával v Haliči, a to dokonce pod falešným jménem Anton Müller. Byl to 
zřejmě velký vtipálek, protože takto se jmenoval jeho pražský vyšetřovatel. Na podzim roku 1835 
byl ale loupežník poznán a znovu zatčen. Kynžvartský zámecký kustod ve svém soupisu sbírek píše, 
že je zločinec Babinský ještě stále ve vězení, ale díky jeho vychytralosti stále není možné ukončit 
vyšetřování. jeho kynžvartský portrét ale během doby vidělo mnoho zámeckých hostů a návštěvníků 
zámeckého muzea. jeden z těchto hostů, který loupežníka osobně viděl v Praze na pranýři, dokonce 
poslal zámeckému kustodovi Auerovi své osobní písemné svědectví, v němž potvrdil věrnou podobu 
portrétu a vyslovil obdiv jeho autorovi. 

TAM DALEKO V ||AFRICE STOJÍ PĚKNÁ VĚzNI||CE, ACH OUVEJ. TAM DALEKO V AFRICE STOJÍ PĚKNÁ VĚzNICE. 
VĚzňOVé SE TETELÍ VE DNE V NOCI V POSTELI... MEzI NĚMA BABINSKEJ, zNÁMEJ LOTR MEXICKEJ... 

JEDNOU z RÁNA K VEČERU, PŘIšEL BACHAŘ NAHORU... BĚž BABINSKEJ, BĚž DOLů, MÁš TAM ňÁKOU NÁVšTĚVU... 
šEL BABINSKEJ, šEL DOLů, MILÁ STÁLA U STOLU... KDYž JI LOTR UVIDĚL, HNEDKA V OČÍCH zASLzEL.. 

NEPLAČ MILý JOzÍFKU, TU TI NESU POLÍVKU.... A VEPŘOVOU S KNEDLÍKEM, Ať SEš STÁLE MLADÍKEM... 
TU TI NESU CIBULI, Ať TĚ SRDCE NEBOLÍ... K TOMU JEšTĚ PETRžEL, ABYS DLOUHO VYDRžEL... 

A TADY MÁš KOLÁČE, SMOČENý JSOU OD PLÁČE... BĚž MÁ MILÁ, BĚž DOMů, JÁ MÁM zÍTRA POPRAVU... 
KDYž TO MILÁ zASLECHLA, PRDLA, FRNKLA, UTEKLA... KDYž MU HLAVU SEKALI, VšECHNY PANNY PLAKALY... 

PAK MU HLAVU USEKLI Až PO SAMOU FUSEKLI...

 LOTR BABiNSKýNA KYNŽVARTě
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 Použity a  upraveny texty  z kynžvartského muzea příběhů, jehož autorem je PhDr. M. říha.
Plné znění  originálních textů na www.kynzvart.cz  v oddělení  kynžvartské muzeum příběhů.
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