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Jakub Kaiseršat 

4. ročník 

 

Arcivévoda Ferdinand Maxmilián, pozdější mexický císař Maxmilián I. 

 

exkurze Katedry PVH a AS (25. 4. – 1. 5. 2005) 

 

Rodina, osobnost a život „před Mexikem“ 

 

Arcivévoda Ferdinand Maxmilián se narodil 6. července 1832 ve Vídni jako druhý syn 

Františka Karla a Žofie Bavorské. První dva synové, tedy František Josef (1830-1916, 

pozdější rakouský císař) a Ferdinand Maxmilián, svou inteligencí výrazně převyšovali své 

dva mladší bratry Karla Ludvíka (1833-1896) a Ludvíka Viktora (1842-1919), kteří v podstatě 

zůstávali stranou a do politického dění se v průběhu života významně nezapojili. 

  Počáteční přátelství mezi ambiciózními bratry – Františkem Josefem a nadanějším 

Ferdinandem Maxmiliánem – se proměnilo v průběhu dospívání ve vzájemnou žárlivost. 

Jejich problematický vztah navíc vážně poznamenala událost v roce 1853, kdy byl na 

Františka Josefa spáchán atentát. Místo toho, aby Maxmilián, tehdy už působící v Itálii, taktně 

vyčkával, jak se celá věc vyvine, co nejrychleji přijel do Vídně pro případ, že by jeho bratr 

těžkému zranění (hluboká bodná rána do krku) podlehl. František Josef však atentát přežil a 

bylo mu jasné, že si Maxmilián po celou dobu jeho léčení dělal na trůn zálusk.  

Poté, co se stal František Josef rakouským císařem, snažil se i Maxmilián o uplatnění 

ve veřejném životě. František Josef sice ambicím svého bratra příliš nakloněn nebyl, ale přeci 

jen Maxmiliánovu ctižádost zcela nepřecházel a snažil se mu svěřovat důležitější posty a 

úkoly.  

 V roce 1850 se tak císařův mladší bratr stal poručíkem v Terstu a o čtyři roky později, 

ve dvaadvaceti letech jej František Josef jmenoval vrchním velitelem rakouské vojenské 

flotily. V téže době pak Maxmilián zahájil stavbu zámku Miramare, který byl dokončen o dva 

roky později. Rezidence na Jadranu vznikala podle projektu Carla Junkera, projektování 

přilehlé zahrady s celkovým rozsahem circa 20 ha se arcivévoda ujal osobně. Maxmilián si 

tak začal vytvářet svůj vlastní svět, jehož důležitou součástí mělo být právě sídlo nad Terstem. 

 Maxmilián na rozdíl od Františka Josefa velice rád cestoval (mohl tak být daleko od 

bratra), a to především lodí; v průběhu 50. let 19. století proto navštívil Řecko, Turecko, 

Portugalsko, Španělsko i Brazílii, v letech 1857-59 podnikla fregata Novara pod 
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Maxmiliánovou záštitou dokonce cestu kolem světa, která přispěla k řadě nových vědeckých 

poznatků. Zážitky z arcivévodových cest byly v roce 1867 vydány tiskem jako 

několikasvazkové dílo. 1   

U jaderského pobřeží se Maxmilián cítil být svým pánem a funkce vrchního velitele 

námořnictva ho alespoň dočasně uspokojovala. To vše navíc ke spokojenosti Františka Josefa, 

kterému vyhovovalo, že se jeho bratr realizuje relativně daleko do Vídně. Maxmilián se však 

na postu velitele námořnictva choval velmi zodpovědně a provedl řadu reforem, díky nimž 

pozvedl zanedbávanou rakouskou flotilu na úroveň odpovídající evropské velmoci. 

 Po skončení krymské války v roce 1856 jej císař vyslal do Paříže, aby se zde pokusil 

zjistit další plány francouzské zahraniční politiky. Maxmilián se ve francouzské metropoli 

setkal s císařským párem Napoleonem III. a Evženií, přičemž prvotní vzájemná rezervovanost 

se postupně přeměnila v oboustranné sympatie. Nakonec odjížděl z Paříže s pocitem důvěry 

ve francouzského císaře, aniž by tušil, že to bude právě Napoleon, který jej v budoucnu zradí.  

 Z Francie pokračoval Maxmilián k belgickému králi Leopoldovi I. Sasko-Coburskému 

se stejným posláním, se kterým odjížděl do Paříže. Na belgickém dvoře ho mimo jiné 

okouzlila Leopoldova šestnáctiletá dcera Charlotta, podobně ctižádostivá jako Maxmilián. O 

rok později pak belgická princezna stala jeho manželkou. 

 Snad na přímluvu tchána, aby Maxmilián získal nějaký skutečně důležitý úřad, 

jmenoval František Josef svého bratra v roce 1857 generálním guvernérem v rakouských 

državách v Itálii, tedy v království Lombardsko-Benátském. Maxmilián se jako stoupenec 

liberalismu snažil Italy získat zpět na rakouskou stranu prostřednictvím zásadních reforem, 

které předložil ve Vídni. Maxmiliánova iniciativa ale narazila na císařovo nepochopení. 

František Josef jednoznačně odmítal návrh na určitou míru autonomie pro habsburskou Itálii a 

trval na centrálním řízení z Vídně. Po tomto neúspěchu Maxmilián na další činnost ve svém 

úřadu rezignoval a ještě na jaře 1859, před vypuknutím války za sjednocení Itálie, byl z postu 

generálního guvernéra odvolán. S pocitem křivdy pak odjel mimo Evropu, a to sice do 

Brazílie. 

  

Mexické dobrodružství a císařova smrt 

 

 V roce 1823 byla v Mexiku vyhlášena republika. Republikánský systém měl ovšem i 

své odpůrce, kteří se snažili o návrat k monarchistickému zřízení. Nový impuls k posílení 

                                                 
1 Ferdinand Maxmilian, Erzherzog von Österreich: Aus meinem Leben, Leipzig 1867, 7. sv 
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aktivit mexických konzervativců, snažících se získat v Evropě podporu pro obnovení 

monarchie, představovala činnost mexického prezidenta Benita Juaréze, který nastoupil do 

svého úřadu v roce 1860. Ten nejen, že provedl dosti tvrdé reformy, které zvýšily 

nespokojenost obyvatel, ale také v roce 1861 pozastavil splátky zahraničních dluhů a tím se 

dotkl zájmu evropských velmocí –  zejména Anglie, Španělska a Francie.  

 Uvedené mocnosti se nejprve dohodli na společné intervenci, aby si na Juarézovi 

vynutili dodržování závazků. Juaréz ale navrhl anglické vládě, že splní její požadavky, pokud 

se vojenského zásahu zdrží. Anglie tedy intervenční koalici opustila a posléze odstoupilo od 

celé akce i Španělsko, neboť odmítlo podporovat francouzskou politiku. Francie od svého 

záměru neustoupila. Napoleon chtěl totiž využít příznivé situace, kdy se Spojené státy zmítaly 

v občanské válce, a pod zástěrkou intervence znovu obnovit v Mexiku monarchii a vytvořit 

tak v zámoří protiváhu ke Spojeným státům. 

 Francouzský císař neotálel a vyslal do Mexika oddíly, které jej začaly obsazovat. 

V červnu 1862 vstoupili Francouzi do hlavního města a republikánské oddíly se postupně 

začaly stahovat do hor. Napoleon ovšem potřeboval někoho, koho dosadí na mexický trůn a 

kdo se stane určitým způsobem loutkou v jeho rukách.  

 Nakonec se rozhodl pro Maxmiliána, který vyhovoval mexickým duchovním a 

konzervativcům, papeži, katolickému Španělsku a díky sňatku s princeznou z rodu sasko-

coburského měl podporu Belgie i Anglie.  

 Maxmilián neskrýval nadšení z možnosti stát se vládcem na americkém kontinentě, 

v Napoleonově nabídce totiž spatřoval splnění svého snu o obnovení habsburských držav za 

Atlantickým oceánem. Přestože manželství s Charlottou zůstávalo bezdětné, hodlal kontinuitu 

případné rodové vlády v Americe udržet pomocí svého nejmladšího bratra Ludvíka Viktora, 

kterého hodlal ustanovit jako dědice a navíc jej chtěl oženit s dědičkou brazilského trůnu. 

Problém byl ovšem v tom, že Ludvík Viktor, přezdívaný Luci vuci, neměl zájem o mladé 

dívky, ale spíše o chlapce. Později se homosexualita nejmladšího z bratrů dostala na veřejnost 

a Maxmilián musel od svého plánu upustit a hledat jiné řešení.  

  Ovšem Františku Josefovi se celá akce zdála riskantní a od přijetí vlády v Mexiku 

svého bratra zrazoval. Varování přicházela i od cizích vyslanců, podle nich nebyla země tak 

stabilní, jak sliboval Napoleon. Nakonec císař souhlasil s tím, aby se Maxmilián vydal za 

Atlantik, ovšem s podmínkou, že se vzdá příslušnosti k Habsburskému domu, a tím tak 

veškerých nástupnických práv na rakouský trůn. K projednání celé věci se oba bratři sešli na 

Miramare. Maxmilián se zprvu odmítal podřídit bratrově vůli, ale v té době již na zámku 

čekala mexická delegace, která měla Maxmiliánovi předat císařskou korunu a doprovodit ho 
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do nové vlasti. Maxmilián se tedy rozhodl přistoupit na bratrovu podmínku a den poté, co 

František Josef odjel, byl 10. dubna 1864 bývalý arcivévoda oficiálně prohlášen novým 

vládcem Mexika.  

 Maxmilián a Charlotta se svou novou vlast snažili povznést na evropskou úroveň; 

císařský pár inicioval založení akademie věd, budovali divadla, muzea a celkově usilovali o 

zvelebení Mexika nejen kulturně, ale i ekonomicky. Většinu peněz ovšem stále polykala válka 

s republikánskými odpůrci. Přes veškerou snahu bohužel většina Mexičanů chápala 

Maxmiliána jako vnuceného vládce a nový císař si velmi těžko získával jejich důvěru.  

Pořádek v Mexiku udržovaly zejména francouzské jednotky, avšak nový císař se mohl 

spolehnout také na sbor asi šesti tisíc dobrovolníků naverbovaných v Rakouské monarchii a 

Belgii.  

 Císař Maxmilián I. nastoupil na trůn v době, kdy se válka Severu pro Jihu pomalu 

začala blížit ke konci. Rok poté, co Maxmilián vystoupil z Habsburského domu (9. dubna 

1864, kapitulovala jižanská vojska. Napoleon III., který si uvědomil, že jeho plán na 

vybudování protiváhy vůči Spojeným státům je nereálný, reagoval na vzniklou situaci 

pomalým stahováním francouzských vojsk z Mexika. 

 Lincoln se už na sklonku občanské války jednoznačně postavil za prezidenta Juaréze a 

mexické republikánské jednotky začaly postupně přecházet do ofenzívy. V únoru 1866 

opustily poslední Napoleonovi vojáci Mexiko a mexickému císaři tak zůstal pouze zmiňovaný 

sbor dobrovolníků z Belgie a Rakouska (sloužilo v něm asi tisíc mužů z Čech a Moravy, 

většinou Čechů), přičemž jeho počet se v průběhu bojů neustále ztenčoval. Maxmilián v této 

těžké chvíli zvažoval rezignaci a návrat domů, ale nakonec jej mexičtí konzervativci 

přesvědčili, aby zůstal. Do Evropy odjela pouze Charlotta, která měla intervenovat u papeže a 

předních panovnických dvorů, ovšem její mise skončila naprostým nezdarem. Žádná velmoc 

nechtěla být ve sporu se Spojenými státy a navíc mezi Itálií, Pruskem a Rakouskem za 

nervózního přihlížení ostatních států zuřila válka. Charlotta celou situaci těžko nesla a již 

během cesty na lodi se u ní objevovaly příznaky šílenství, které u ní posléze propuklo. Aniž 

by se dozvěděla o osudu manžela, dožila se v jiném světě osmdesáti šesti let a zemřela až roce 

1927 v Belgii. 

 V květnu 1867 se Maxmilián se svými posledními věrnými uchýlil do města 

Querétaro, kde byl ještě téhož měsíce zajat republikánskými oddíly. Nikdo nepočítal 

s nejhorším, ale přesto vojenský soud odsoudil mexického císaře k trestu smrti zastřelením. 

Veškeré snahy o dosažení milosti ze strany evropských státníků i soukromých osob (za 

Maxmiliána intervenoval také Garibaldi, který jinak stál na straně republikánů) prezident 
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Jauréz ignoroval. Nepomohla ani skutečnost, že František Josef Maxmiliána znovu přijal do 

Habsburského domu. Za úsvitu dne 19. června 1867 byl mexický císař popraven.  Jeho tělo 

vydal Juaréz do Rakouska až pod podmínkou, že Rakousko oficiálně uzná Mexickou 

republiku.  

 V polovině ledna 1868 tak přivezl admirál Tegetthof Maxmiliánovy ostatky do Terstu, 

odkud pak pokračovaly zvláštním vlakem do Vídně, kde byly 18. ledna slavnostně uloženy do 

rodinné hrobky v Kapucínské kryptě. 

 Arcivévoda Ferdinand Maxmilián představoval klasický typ člověka, který cítil své 

druhorozenství jako tragický handicap. Úřady, které mu svěřoval starší bratr, jej postupně 

přestávaly uspokojovat a nakonec se tedy pustil do riskantního dobrodružství, aniž by si 

uvědomil, že se stává figurkou ve hře někoho jiného. Na rozdíl od úzce konzervativního 

Františka Josefa se Maxmilián přikláněl k liberalismu a podle historiků by tak mohl být 

daleko úspěšnějším císařem rakouským než mexickým.     

 

Literatura:  

Herre, Franz: Císařovna Evženie, femme fatale francouzského dvora, Praha 1999, s. 152-156 

Pernes, Jiří: Maxmilián I,, mexický císař z rodu Habsburků, Praha 1997 

týž: Habsburkové bez trůnu, Praha 1995, s. 106-127 

Sinkula, Petr: Čeští dobrovolníci v mexické válce, SNM XXV, 1971, č. 1/2, s. 65-108 

Sked, Alan: Úpadek a pád Habsburské říše, Praha 1998, s. 191-213 

Urban, Ottto: František Josef I., Praha 1991, s. 89-110 

 

webové stránky: 

http://www.castello-miramare.it 


