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Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Národní archiv ČR Praha
Společnost Ludvíka Salvátora
Česká křesťanská akademie

dovolují si srdečně pozvat
na

Symposion 
Ludvíka Salvátora

arcivévody rakouského
a prince toskánského,

vědce a cestovatele, 
majitele brandýského panství.

Motto:
„…Čechy přece leží u moře.“

Ludvík Salvátor 
jako stavitel mostů mezi

Brandýsem a Miramarem.
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Program
Sobota 18. října

8.30 Farní kostel Obrácení sv. Pavla v Brandýse n. Labem

Mše sv.
celebruje J. Em. Miloslav kardinál Vlk, 
emeritní arcibiskup pražský

11.00  sály zámku

Arcivévoda a krásná umění
Dr. Helga Schwendinger, Vídeň a Palma de Mallorca
Ludvík Salvátor nikdy nedopustil, aby se zpřetrhaly jeho 
svazky se starým domovem v Čechách 
– o udržování kontaktů se starali i sochaři, malíři, rytci 
a knihaři, kteří pro arcivévodu pracovali. 

Portréty Ludvíka Salvátora a jeho rodiny
Dr. Lubomír Sršeň, Praha 
Námětem přednášky jsou akvarely, kresby a fotogra� e 
z pozůstalosti toskánské sekundogenitory, které byly 
ve 20. letech zařazeny do sbírek Národního muzea v Praze. 
Jedná se zde většinou o málo známý ikonogra� cký materiál, 
z něhož bylo zatím publikováno jen několik málo portrétů.

Oltář a relikviář pro Miramar: Ludvík Salvátor 
– Wachsmann – Steinle
Dr. Eva Gregorovičová, Praha
Přednáška je věnována kapli na Miramaru, mallorském 
sídle arcivévody. Oltář a relikviář pocházejí od českého 
umělce Friedricha Wachsmanna,
 oltářní obrazy od rakouského malíře Eduarda J. von 
Steinleho. Historie vzniku těchto děl je demonstrována na 
základě souboru dopisů a účtů, které se nacházejí 
v Toskánském archivu v Praze.



Panna Marie s Ježíškem a sv. Janem Křtitelem 
z Brandýsa – mistrovské dílo Emanuela Maxe
Adam Hnojil, Praha
Ačkoliv Emanuel Max, rytíř z Wachsteinu, 
patří k nejvýznamnějším umělcům své doby, 
je většina jeho děl dodnes neznámá.  
Mnohé jeho práce byly provedeny na zakázku domu 
Habsbursko-Lotrinského, a malíř byl na to velmi hrdý. 
Jeho oblíbeným materiálem byl mramor, 
a jeho motivy byly většinou religiosního rázu, 
jako sousoší z kaple zámku v Brandýse nad Labem, 
které vytvořil pro arcivévodu.
  
Vídeňský malíř Erwin Hubert 
na arcivévodské jachtě Nixe
Dr. Rainer Hubert, Vídeň 
Na jachtě jménem „Nixe“ začalo životní dílo vídeňského 
popř. mallorského malíře Erwina Huberta (1883-1963). 
V příspěvku jsou pojednány další situace v životě tohoto 
důležitého spolupracovníka arcivévody Ludvíka Salvátora. 
Četné reprodukce obrazů Erwina Huberta jsou důležitým 
pramenem i  součástí přednášky.

17.30 Chrám Nanebevzetí  Panny Marie ve Staré Boleslavi

Antonín Dvořák:  Mše D-dur „Lužanská“
účinkuje orchestr a sbor Canticorum Iubilo
Kristýna Kůstková – soprán 
Jana Puterová – alt 
Ondřej Šmíd – tenor
Libor Novák – bas
Ondřej Valenta – varhany
dirigent Robert Hugo

Dále zazní krátké sborové skladby Jakoba Gallus-Handla, 
Bohuslava Matěje Černohorského 
a Františka Xavera Brixiho

Koncertní provedení mše Antonína Dvořáka, konané 
v rámci Roku české hudby, je věnováno připomínce 
památky blahoslaveného Karla I., císaře rakouského 
a krále českého.



Zámek Brandýs nad Labem

Dr. Helga Schwendinger (1960 v Linzi ) 
studium germanistiky  a historie na vídeňské univerzitě, 
autorka disertace o vědci  arcivévodovi Ludvíku Salvátorovi 
z domu Rakouského.

Dr. Ludomir Sršeň (1949) 
historik a historik umění, absolvent Karlovy univerzity. 
Od roku 1974 pracuje v Národním muzeu jako specialista 
na starší české dějiny a na portréty. 

Dr. Eva Gregorovičová (1950) 
absolventka FFUK, obor archivnictví – historie, archivářka 
a historička Národního archivu České republiky v Praze 
a kurátorka toskánského rodinného archivu. V jeho fondech
 se nalézá dokumentace o životě a díle arcivévody Ludvíka 
Salvátora a jeho rodiny. 

Adam Hnojil (1976) 
je historikem a kritikem umění, specialistou na sochařství 
19. a 20. století, autorem odborných studií, kurátorem 
výstav a spolupracovníkem tuzemských i zahraničních 
galerií.

Dr. Rainer Hubert (1950 ve Vídni) 
absolvent studií historie, současných dějin a dějin umění 
na vídeňské univerzitě, vedoucí Rakouské Mediatéky 
(státního archivu pro audiovizuální média), předseda 
Mediálního archivu  Austria (MAA), v současné době 
předseda Národního výboru „Memory of Austria“ svě-
tového programu UNESCO-Memory.


