
  

 

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku pořádanou 

Kroužkem pro dějiny raného novověku 

Česká korunovace Karla VI. a její 

skryté poselství, 
kterou pronese ve čtvrtek 8. prosince 2016 od 16.00 v konferenčním sále  

Clam-Gallasova paláce (Husova 20, Praha 1 – Staré Město) 

Mgr. Petra Vokáčová, Ph.D.  
Korunování Karla VI. na českého 

krále a jeho manželky Alžběty 

Kristýny na českou královnu je 

proslulou událostí. Méně známé 

jsou však skutečné důvody, které 

vedly k uspořádání této „opožděné“ 

korunovace. A stejně tak nejasný 

zůstával dlouho smysl a význam 

mnoha památek vztahujících se k 

oné pompézní slavnosti. Přednáška 

navazuje na interdisciplinární 

výzkum skupiny badatelů, kteří se 

tématem nedávno zabývali. 

Objasněn bude zahraničněpolitický 

kontext festivit a také jejich 

symbolika, kladoucí důraz hlavně na 

nedělitelnost habsburské říše a kýžené narození „českého prince“ – Karlova vytouženého mužského dědice. 

Za pomoci jinotajů, byť v souladu s barokním tzv. imperiálním stylem i s reáliemi převzatými z českých dějin, 

zrcadlí totiž mnohá tehdejší díla výtvarného umění, literatury a hudebně-dramatické tvorby právě 

mocenské ambice Karla VI. vůči soupeřům, kteří začali politické a sňatkové plány Habsburků v té době 

komplikovat. I to byl důvod, proč třeba oficiální oznámení císařovnina nového těhotenství anebo příjezd 

mladého lotrinského prince Františka Štěpána vzbudily v souvislosti s českou korunovací velkou mediální 

odezvu. Mimo jiné i díky tomu se Praha stala roku 1723 centrem pozornosti vůdčích suverénů Evropy a 

v důsledku tak vlastně reprezentačním kolbištěm Karlova boje za mezinárodní uznání pragmatické sankce. 

Mgr. Petra Vokáčová, Ph.D. vystudovala historii, muzeologii a germanistiku na univerzitách v Brně, 

v Heidelberku a ve Vídni, nyní pracuje v Archivu hlavního města Prahy. Je autorkou či spoluautorkou 

vědeckých publikací věnovaných osobnosti a vládě Karla VI., dějinám šlechty, panovnického dvora a 

cestování v českých zemích a habsburské monarchii v 17. a 18. století. 
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