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Dne 7. září 2016 si budeme připomínat sto osmdesáté výročí poslední  
české královské korunovace, která proběhla v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha na Pražském hradě. Pro někoho málo významné datum  
v sobě ovšem skrývá větší symboliku, než pouhé potvrzení vlády dalšího  
panovníka. Poslední korunovaný český král Ferdinand V. Dobrotivý je  
dobře znám jako málo bystrý vladař. V učebnicích dějepisu se ale zapo- 
mnělo na mnoho jeho předností, stejně jako na skutečnost, že Čechy mu  
byly skutečným domovem. Cílem projektu OSLAVY KORUNOVACE  
je tedy řádně rehabilitovat jeho odkaz a připomenout široké veřejnosti  
jeho život a zásluhy o rozvoj Čech, Moravy i Slezska.

Oficiální záštitu nad projektem  
převzala Jeho Eminence  

Dominik kardinál Duka, OP, 
arcibiskup pražský  

a primas český.

Hlavním organizátorem projektu je spolek PRO FIDELITATE, který 
vznikl z iniciativy rodiny Kolowratů Krakowských z Rychnova nad 
Kněžnou. Jeho úkolem je poskytování obecně prospěšných činností  
na ochranu a obnovu českého kulturního dědictví. Málo známou sku-
tečností je, že František Antonín hrabě Kolowrat Liebsteinský (1778–
1861), majitel panství Rychnova nad Kněžnou a státní ministr, byl jedním  
z nejdůležitějších aktérů poslední pražské korunovace, když 7. září 1836  
položil v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě čes-
kou královskou korunu na hlavu císaře Ferdinanda V. Nástupci Františka  
Antonína Kolowrata Liebsteinského proto chápou organizaci oslav po-
slední české korunovace jako závazek vůči duchovnímu odkazu předků  
v rámci Rychnovska i celé České republiky.

25.2.-10.9.
2016
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PRAHA / přednášky pro veřejnost PRAHA  / Noc kostelů, slavnostní mše sv. RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

Přednášky pro veřejnost přiblíží veřejný i soukromý život cí-
saře Ferdinanda V. Dobrotivého a jeho manželky. Budou pro-
bíhat v budově Českého svazu vědeckotechnických společností  
(Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1) v prostorách s výhledem 
na Karlův most a Pražský hrad. Vstup volný.

Ferdinand V. Dobrotivý a jeho 
význam pro české i evropské dějiny 
25. 2. 2016, 18:00 hod., Willenbergův sál (2. patro)
přednášející doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc., je emeritní pedagog Univerzity 
Karlovy v Praze a přední český odborník na politické dějiny Habsburské říše druhé 
poloviny 19. a počátku 20. století.

Život Ferdinanda V. Dobrotivého 
a jeho manželky po abdikaci v roce 1848 
17. 3. 2016, 18:00 hod., Křižíkův sál (3. patro)
přednášející Mgr. Martin Aschenbrenner je učitelem na Gymnáziu v České Lípě 
a zejména autor několika knih a článků o životě císařského páru na svých letních 
sídlech v Zákupech a Ploskovicích.

Ferdinand V. Dobrotivý a Pražský hrad 
21. 4. 2016, 18:00 hod., Křižíkův sál (3. patro)
přednášející PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D., je historik umění, kurátor sbírek 
Pražského hradu a autor výstavy Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby, jež 
proběhla na Pražském hradě v roce 2012.

Císař Ferdinand V. Dobrotivý 
a jeho duchovní odkaz 
12. 5. 2016, 18:00 hod., Willenbergův sál (2. patro)
přednášející ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., je katolický kněz, bývalý 
farář kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze – Vinohradech, současný ředitel 
Arcibiskupské kurie v Praze a kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.

Anotace jednotlivých přednášek, fotografie a další podrobnosti o pro-
jektu jsou k dispozici také na stránkách projektu na Facebooku: 
https://www.facebook.com/oslavykorunovace.

Součástí oslav bude uvedení Korunovační mše, jež zazněla bě-
hem korunovace císaře Ferdinanda V. Dobrotivého. Jde o dílo 
skladatele Václava Jana Tomáška, které bylo složeno přímo 
pro tuto příležitost. Veřejnost si ji bude moci poslechnout hned 
třikrát, a to v podání Rychnovského chrámového sboru.

Noc kostelů v chrámu  
sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Karlíně 
10. 6. 2016, 18:30 hod., Karlínské náměstí
na programu Cesar Franck – Dextera Domini, Václav Jan Tomášek – části mše 
op. 81, zvané „Korunovační“. Kyrie, Gloria, Benedictus a blíže neznámý autor  
Nowak – Jubilate Deo omnis terra. Délka vystoupení asi 45 min.

Noc kostelů v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha  
na Pražském hradě 
10. 6. 2016, 21:00 hod., III. nádvoří Pražského hradu
na programu Bohuslav Kolowrat Krakowsky Liebsteinsky – Ave Maria, Václav Jan 
Tomášek – části mše op. 81, zvané „Korunovační“. Sanctus, Benedictus, Agnus 
Dei a Cesar Franck – Domine non secundum. Délka vystoupení asi 30 min.

Oslavy poslední královské korunovace v Čechách vyvrcholí 
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, 
kde bude sloužena slavnostní mše sv., kterou bude celebrovat  
Jeho Eminence Dominik kardinál Duka, OP, arcibiskup 
pražský a primas český. Součástí slavnostní mše sv. bude také 
Korunovační mše v podání Rychnovského chrámového sboru. 
Spolupořadatelem mše sv. je Arcibiskupství pražské.

Slavnostní mše sv. v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha  
na Pražském hradě 
10. 9. 2016, 11:00 hod., III. nádvoří Pražského hradu
při mši sv. zazní koncertní provedení mše skladatele Václava Jana Tomáška, Missa 
solemnis, op. 81, zvaná „Korunovační“. Délka programu asi 120 min.

Současně s programem v hlavním městě Praze budou probíhat 
také oslavy v sídle organizátora projektu v Rychnově nad Kněž-
nou. Záštitu nad touto částí programu převzalo město Rychnov 
nad Kněžnou a manželé Andrea a Jan Kolowrat Krakowští, 
majitelé zdejšího zámku.

Přednáška o Františku Antonínovi 
Kolowratovi Liebsteinském a rodu Kolowratů
26. 5. 2016, 17:00 hod., zámek Kolowratů
přednášející Mgr. Jan Štěpánek je externím doktorandem Ústavu pro dějiny umění 
Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zabývá se především kulturní 
historií, genealogií a dějinami šlechty.

Exkurze rychnovských žáků a studentů  
na Pražský hrad 
červen 2016, termín bude upřesněn
pro zájemce z řad žáků základních škol a studentů gymnázia v Rychnově nad 
Kněžnou, proběhne exkurze po vybraných objektech Pražského hradu. Starý 
královský palác, Katedrála sv. Víta, Basilika sv. Jiří a Zlatá ulička.

Slavnostní koncert 
Rychnovského chrámového sboru 
4. 9. 2016, 17:00 hod., kostel Nejsvětější Trojice
na programu koncertní provedení mše skladatele Václava Jana Tomáška, Missa 
solemnis, op. 81, zvané „Korunovační“. Délka vystoupení asi 60 min.

Rychnovský chrámový sbor uchovává tradici duchovní hudby 
nejen v Rychnově nad Kněžnou. Jeho repertoár je zaměřen ze-
jména na české autory napříč slohovými obdobími. Zahrnuje 
gregoriánský chorál, renesanční vokální polyfonii, figurální 
hudbu baroka i klasicismu, ale nezapomíná ani na současnou 
hudbu. Často vystupuje s pedagogy a žáky ZUŠ v Rychnově nad 
Kněžnou, členy Filharmonie Hradec Králové a spolupracuje se 
sólisty Národního divadla v Praze. 

Další informace o programu k dispozici na webu  www.kolowrat.com.


