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Příloha k žádosti o individuální dotaci 

 

Českolipská univerzita 3. věku a volného času seniorů 2018 – téma č. 2 

 

HABSBURKOVÉ, NAŠE ZEMĚ A NÁŠ REGION V 19. A NA POČÁTKU 20. STOLETÍ 

 

Celková anotace: Účastníci získají přehled o těch habsburských panovnících, kterým se dříve ve výuce 

na školách nevěnovala pozornost, dovědí se o jejich způsobu života, osobnostních rysech, které často 

ovlivnily politiku i jejich vnímání poddanými. Připomenou se instituce, stavby, místa, události, zejména 

v našich zemích, které jsou s těmito Habsburky spojené, ale jejichž spojení s nimi je již pozapomenuté nebo 

zcela vymazané z paměti lidí. Důraz se bude klást na spojení pojednávaných osobností s naším regionem. 

 

Č.  Název  Anotace 

1 Habsburkové 1. poloviny 19. 

století 

Císař František II., způsob jeho života, rodina; války s Francií; císař 

Ferdinand V. Dobrotivý, jeho dětství, onemocnění, vláda 

2 Ferdinand V. Dobrotivý a 

naše země a region 

Odstoupení císaře Ferdinanda V. Dobrotivého v revolučním roce 

1848, jeho život a působení v Čechách a v našem regionu 

3 Císařské zámky druhého 

rokoka v Čechách 

(uměleckohistorické téma) 

Vznik druhého rokoka ve Vídni; zařízení Pražského hradu, zámků 

v Zákupech a v Ploskovicích pro císaře Ferdinanda V. Dobrotivého, 

jeho umělecké zájmy, umění jeho doby ve vztahu k němu 

4 Dvůr císaře Ferdinanda V. 

Dobrotivého v Čechách 

Dvůr císaře Ferdinanda V. Dobrotivého po jeho odstoupení jako 

jeden z mála císařských dvorů na našem území; jeho struktura, 

zajímavé osobnosti, sociální zabezpečení členů dvora 

5 Císař František Josef I. a 

naše země 

Osobnost císaře Františka Josefa I., přehled jeho života a 

nejdůležitějších politických událostí jeho doby; vztah obyvatel našich 

zemí k císaři, instituce, stavby a místa s ním spojená; císař František 

Josef I. v našem regionu 

6 Rodina císaře Františka 

Josefa I. 

Habsburkové v 19. století – jejich větve, významní příslušníci, 

zejména ve vztahu k našim zemím, organizace „Domu 

habsburského“; císařova nejužší rodina – císařovna Alžběta, korunní 

princ Rudolf, jeho vztah k našemu regionu 

7 Vídeň doby císaře Františka 

Josefa I.  (uměleckohistorické 

téma) 

Hlavní stavby a místa vzniklé za vlády císaře Františka Josefa I. nebo 

mající k němu úzký vztah, zejména Hofburg, Ringstrasse; kapucínská 

hrobka  

8 František Ferdinand d´Este Osobnost a rodina Františka Ferdinanda d´Este, jeho politické plány, 

život na Konopišti, vztah k našemu regionu; sarajevský atentát 

9 Císař Karel I.; „habsburské 

dědictví“ a první 

Československá republika 

Císař Karel I. a jeho vztah k našim zemím, jeho krátká vláda a životní 

osudy po rozpadu Rakousko-Uherska; habsburský majetek a vztah 

k Habsburkům za první Československé republiky, příklad využívání 

zámku v Zákupech 

 
Poznámky: 

1) Přednášky budou doprovázet prezentace obrazového materiálu, zejména v případě přednášek 

uměleckohistorických. 

2) Při přednáškách bude prezentována literatura k tématu, a to jak současná, tak případně i tisky z 19. století či 

jejich reprinty, případně je v některých případech bude doprovázet malá výstavka trojrozměrných předmětů 

k příslušnému tématu (na prohlídku se počítá s delší přestávkou uprostřed bloku). 
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