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Pavel Koblasa
Cesty císaře Františka I. do Puly
Císaře Františka, posledního císaře Svaté říše římské národa německého a prvního rakouského
císaře, netřeba jistě sáhodlouze představovat. Máme s ním spojeno například období vleklých
napoleonských válek, schopného diplomata a státního kancléře Klemense knížete Metternicha,
anebo jeho dcery, parmskou vévodkyni Marii Luisu a brazilskou císařovnu Leopoldinu.

Jen letmo připomeňme, že rakouský císař František I. (jako římsko-německý císař František II.)
nám vládl celých 43 let, což ho řadí k našim nejdéle vládnoucím panovníkům. Korunovace
svatováclavskou korunou se uskutečnila ve svatovítské katedrále 9. srpna 1792 v jeho 24 letech.
Dodnes na Františka upomíná v Praze Krannerův pomník na nábřeží, nedaleko od paláce hrabat
Lažanských. Císař z titulu své funkce musel poměrně často cestovat, někdy se doba jeho
nepřítomnosti mimo Vídeň značně protáhla. O svých cestách si vedl velmi podrobné zápisky,
v podstatě cestovní deník. Už předem dostával řadu podkladů o místech, která má navštívit, což
pak také využil při vyhotovení deníkových záznamů.

Ve vídeňském Domácím, dvorském a státním archivu (Haus-, Hof- und Staatsarchiv), který je
dnes jednou ze součástí Rakouského státního archivu (Österreichisches Staatsarchiv), jsou
uloženy tyto dokumenty sepsané postupně v letech 1804-1834. Během tohoto období navštívil
František I. následující země: 1804 Morava, Čechy, Horní Rakousko, Solnohrady, 1807-1808
Morava, Uhry, Štýrsko, Solnohrady, 1809 Uhry, 1810 Dolní a Horní Rakousko, Čechy, 1811
Dolní Rakousko, Uhry, 1812 Dolní Rakousko, Čechy, 1815-1816 Francie, Benátsko, Istrie, 1817
Halič, Bukovina, Sedmihrady, 1818 Istrie, Chorvatsko, Dalmácie, 1818 Porýní, 1819 Neapolsko,
1820 Horní Rakousko, Čechy, Slezsko, Uhry, 1821 Kraňsko, 1822-1823 Benátsko, 1823
Bukovina, Halič, 1824 Horní Rakousko, Čechy, 1825 Lombardie, Benátsko, Uhry, 1826 Horní
Rakousko, 1832 Tyroly, Lombardie, Benátsko, Istrie, Kraňsko, Štýrsko, 1833 Čechy, Morava,
Horní Rakousko, 1834 Morava.

Do starobylého města a přístavu Puly (italsky Pola, slovinsky Pulj) zavítal mocnář celkem
dvakrát. Poprvé v roce 1816, ke druhé návštěvě došlo roku 1832. Už ve starověku zde existovala
římská kolonie Colonia Pietas Iulia Pola. Rakousko získalo důležitý přístav poprvé v roce 1797
díky zániku Benátské republiky (Serenissima Repubblica di Venezia či Serenissima Repubblica di
San Marco). Znovu Habsburkové obnovili své panství roku 1813, po celkovém oslabení
Francouzského císařství.
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……………………
Pula se nacházela na území Istrijského markrabství (německy Markgrafschaft Istrien, italsky
Margraviato d´Istria, chorvatsky Markgrofovija Istra), které tvořilo dohromady s Kraňskem
(Krain), Korutany (Kärnten), Goricí (Görz) a Gradiškou (Gradisca) tzv. Ilyrské království
(Königreich Illyrien, Regno d´Illiria, Kraljevina Ilirska). V roce 1849 se vytvořila samostatná
korunní země Přímoří (Küstenland, Litorale, Primorje) sestávající z Istrijského markrabství,
okněžněných hrabství Gorice a Gradišky a říšského města Terstu (Triest, Trieste, Trst).
Pozdějšímu c. k. okresnímu hejtmanství v Pule podléhaly tři soudní okresy – Dignano (Vodnjan),
Pola (Pula) a Rovigno (Rovinj). Před zánikem Rakousko-uherské monarchie v tomto okrese žilo
43% Italů, 32% Chorvatů, 10% Němců a 4% Slovinců. Město Pula se v průběhu času stalo
hlavním rakouským válečným přístavem. Celkem podléhaly c. a k. válečnému námořnictvu na
Jadranu ještě základny v Terstu (Triest), Rijece (Fiume), Zadaru (Zara), Šibeniku (Sebenico),
Splitu (Spalato), Gruži (Gravosa), Boce Kotorske (Bocche di Cattaro).

První návštěva Puly spadala do náročné cesty, kterou císař v podstatě začal ve Francii, aby se přes
severní Itálii a Istrii navrátil do Vídně. Dne 17. dubna 1816 opustil Benátky, kam dorazil již 9.
dubna, a v půl druhé přeplul lodí do pevninského Mestre, pak pokračoval do Trevisa. Následně
pobýval císař několik dní v Terstu. Dne 10. května 1816 císař navštívil Poreč (Parenzo) a Rovinj
(Rovigno), kde přenocoval. O den později se vydal s doprovodem přes Vodnjan (Dignano), kolem
pobřeží při ostrovech Brijuni (Brioni), přes vesnici Fažanu (Fasana) do pulského přístavu. Císař si
v cestovních poznámkách postěžoval, že v okolí Poreče a Rovinje se daří lupičským bandám. Dál
už necháme hovořit samotného Františka:

„Jede se okolo zálivu, uprostřed téhož přes pěkný kamenný most s vícero oblouky, na balustrádě
téhož rovněž více malých oblouků, tento most při výstupu z údolí mezi mírným úbočím, potom
u svahu dále, kde se nacházejí pastviny a rostou houštiny: vlevo při silnici amfiteátr, vpravo moře
a cisterna, o níž později popsáno: potom do města, které obepínají zřícené zdi, nalevo na kopci
pevnost: tak přijede se po vydlážděné ulici s domy z kamene, tu a tam dobře vystavěnými, na malé
náměstí; na něm vpravo katedrála s velkou věží, potom ulicí dále; napravo malý kostel; posléze na
náměstí; zde vystupujeme poté, co jsme od Dignana hodinu ztěžka jeli; dům patří jakémusi
Marinonimu, je vysoký dvě patra, s dobrým schodištěm a má velmi mnoho pěkných pokojů, avšak
není vytápěn. Proti tomuto domu na náměstí, které je obdélné, se nachází na úzké straně
jednopatrový dům s lodžií a s docela pěknými sloupy. Ostatní domy na náměstí jsou jedno-
a dvoupatrové, z kamene.
 …
Poddaní si nestěžují na krajský úřad, nýbrž na své obecní starší nebo rychtáře, které si přitom
sami volí, že s nimi pak nedobře jednají.
…
Ženy jsou též oděny do všech barev jako Řekyně a ověšeny všemi šperky, hvězdami z barevného
skla a mají bílé šátky nabaleny kolem hlavy s pruhy všech barev jako klementinky; všechno si
dělají samy. Morlakové [obyvatelstvo románského původu obývající Istrii a pobřeží Chorvatského
království], muži jsou ponejvíce velcí a silní lidé se šněrovadly, také někteří s dlouhými copy.
…
Pola leží v patě nevysokých hor, které tvoří půlkruh za Polou zčásti zastavěný, částečně holý, ale
většinou zastavěný: na jednom kopci stojí zničený klášter.
…
Město má vícero ulic a vcelku pěkné domy, je dobře vydlážděno: od náměstí nedaleko skrze jednu
ulici přijde se k vazišti lodí; tady je také Casino di sanita se střechou na sloupech, na špici, která
z pevniny vyčnívá, kde přístav dělá dva hroty dovnitř do pevniny jižně od Poly, tak jako severně
více zálivů okolo města, a sice od moře přes horské sedlo mezi amfiteátrem a pevností, potom za
týmž v hloubce a tak až do moře jde zeď s věžemi, která celou Polu obepíná, v níž více starověkých
starožitností je zazděno, jako na úpatí horského sedla proti moři 2 oblouky se sloupy; potom
v hloubce je městská brána, pobořená, kterou se z Poly proti pevnině nazpět vychází; k této
městské bráně a věži připadá mohutná římská Porta aurea se čtyřmi sloupy, nejkrásnější
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architekturou a rozměry zvýrazněna, je už těžce poškozena a její oblouk na spadnutí; vyplatilo by
se ji opravit, a k tomu připojenou bránu a věž strhnout. Na náměstí vedle obecního domu je pěkný
Augustův chrám s peristylem a čtyřmi sloupy.
...
Uvnitř městských hradeb je mnoho polí; všechno je zde ostatně plné kusů starožitností; proč je
město pokládáno za nezdravé, je k nepochopení: v přístavu, který je obrovským zálivem, nejvíc
jižně je malý ostrov San Andrea, zelený, se zříceninou kláštera; dále nejblíže Pole je větší ostrov,
celý porostlý olivami: uprostřed přístavu je ostrov San Pietro, právě tak velký, nezarostlý; na tom
je pevnost, která přístav uzavírá; od tohoto ostrova dále severněji proti moři je ostrov Santa
Cattarina, zelený se zříceninou kostela; potom ještě dále jižním směrem a více proti otevřenému
moři jiné malé zelené ostrovy: tři poslední stojí v šikmé linii.
 …
Když se jede k amfiteátru, je vlevo u silnice nezvykle vybudovaná cisterna, okrouhlý bazén
z kamenných kvádrů s výtokem do moře; tato cisterna je ovšem špatná. Amfiteátr je skvostný, stojí
na úpatí horského hřbetu; na dolní straně má dvě řady oblouků jeden za druhým, na horní straně
jen jeden, nad nímž ještě patro se čtyřrohými okny a nad tím galerie, která už je zčásti pokažena …
Benátčané potřebovali kameny pro své budovy, pevnost a hradby v Pole.“

Rakouský panovník opustil město Pulu v dopoledních hodinách 12. května 1816, obědval již
v nedalekém Vodnjanu. Celé putování pak skončilo v Schönbrunnu dne 16. června 1816.
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Jak už bylo předesláno, nezůstalo u jedné návštěvy. Mocnář se do Puly vrátil ještě jednou. Stalo se
tak během pobytu na Istrii v roce 1832. Podklady pro návštěvu si dvůr vyžádal 28. dubna 1832,
hned 2. května vznikl v Terstu návrh cesty po Istrii, odeslaný obratem do Vídně. Jejich
Veličenstva opustila 7. května 1832 po sedmé hodině ranní vídeňský Hofburg a přes Graz
a Ljubljanu (Laibach) dorazila do Terstu. Na této cestě je doprovázelo dalších čtyřicet osob
a k dispozici bylo šedesát koní.

Do Puly společnost dorazila přes Rovinj, Bale (Valle), Vodnjan a Galižanu (Galserano) 31. května
1832. Císař se ubytoval na stejném místě jako při své první návštěvě, ocenil pevnost nad městem
i další opevnění, zmínil opět amfiteátr či antickou bránu. V Pule tehdy sídlily tři roty pěšího pluku
číslo 22 s názvem „Prinz Leopold von Sizilien“ a jedna setnina IV. dělostřeleckého pluku.
Všechny vojenské útvary podléhaly brigádě generálmajora von Bubna v Terstu. Mocnář se tu
rovněž sešel se svou dcerou Marií Luisou, bývalou manželkou francouzského císaře Napoleona I.
Rakouský císař byl ve svých zápiscích během druhého pobytu na Istrii o poznání stručnější.

Mimo jiné si zapsal: „Pola má 1.050 duší; dříve měla 800. Město je poměrně velké, má docela
dobré domy; zdi s věžemi, které ho obepínají a postavili je Benátčané, jsou chatrné. Je tady málo
honorace; lid se ponejvíce obléká do hněda a nosí občas na nohou bačkory místo bot. Město je
poměrně čisté a dobře vydlážděné; jsou zde krámy, kde se prodávají potraviny, též mléko,
zelenina. Město je sídlem distriktního komisaře, komisariát byl ovšem zrušen a má být spojen
s Dignanem, na což si obec velice stěžuje, protože ona byla výtečná již pod Benátčany a měla
svého vlastního reprezentanta.“

Vladař zajel 1. června 1832 ještě do nedaleké Verudy, Medulinu (Medolino) a Premantury
(Promontore). Z Puly se vydal 3. června, po mši v dómu, směrem na Vodnjan. Dne 27. července
1832 se císař s chotí a dvorskou ekvipáží vrátil do zámku Schönbrunn.

Pula, Porta aurea  a hradby. Foto Magdalena Fischerová, léto 2015
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