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ÚVOD 

 

Marie Antonie, celým jménem Maria Antonia Josepha Johanna von 

Habsburg-Lothringen byla rozená císařská a královská princezna. Také ji náležel 

titul rakouské arcivévodkyně. Byla nejmladší dcerou Marie Terezie, ale přesto už 

brzy po narození s ní měla matka konkrétní sňatkový plán. Bylo potřeba stvrdit 

spojenectví s Francií a ukončit tak více než stoleté nepřátelství. Narodila se 2. 11. 

1755. Po matce nezdědila ani finanční talent, ani smysl pro kázeň. V tehdejší době 

se považovala za velmi krásnou ženu. Marie Antoinetta se příliš nezajímala o 

politku, ale přesto si u svého národa získala sympatii svou klidnou důstojností. 

Marie i přesto byla obžalována pro necudnost a zemězradu a odsouzena k 

trestu smrti. 
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KAPITOLA I – Život 

 

1 Dětství 

 

Narodila se jako patnácté dítě Marii Terezii. Prožila ve Schönbrunnu 

celkem nespoutané dětství, i když její matka na její výchovu, poslušnost a 

zbožnost přísně dohlížela. Antoinetta byla nevzdělané dítě oproti ostatním dětem. 

Neuměla počítat lehké příklady a pravopis jí neříkal vůbec nic, ale milovala 

hudbu a tanec. 

 

 

2 Manželství 

 

2.1 Manžel 

 

Zpočátku nebylo jasné, kdo se vlastně s Marií Antonií ožení. Zájem měl 

totiž i sám ovdovělý Ludvík XV. Ale pak naznal, že raději princeznu přenechá 

svému vnukovi a následníkovi Ludvíku XVI. Když tedy Marie Terezie obdržela 

oficiální žádost o ruku své dcery, začaly přípravy na svatbu století. Jeden malý 

problém tu však byl, Antonie byla hodně drobná a nevyvinutá čtrnáctiletá dívka. 

Jiná však byla zásadní podmínka francouzského dvora. Naštěstí dva měsíce před 

stanoveným datem svatby se toužebně očekávaná menstruace konečně dostavila. 

Toto téma později matka s dcerou řešily ve svých častých dopisech a pro tento 

termín zvolily krycí název „generál Krottendorf“. 

Svatba v zastoupení se uskutečnila v augustínském kostele ve Vídni. Po 

velkolepých oslavách a plesech se čtrnáctiletá nevěsta rozloučila a se slzami v 

očích opustila rodné město a vydala se na západ. S matkou se už nikdy nesetkala. 

Na hranicích došlo k jejímu slavnostnímu předání Francouzům a z Marie Antonie 

se stala Marie Antoinetta, manželka následníka trůnu. 

Svatba samotná se uskutečnila v zámecké kapli ve Versailles. Slavnosti 

pokračovaly i v následujících dnech. V jejím závěru se konal velký ohňostroj, 

který skončil obrovskou tragédií. V následném zmatku bylo umačkáno a ušlapáno 
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více než 100 lidí. 

 

Následník trůnu, Ludvík XVI. 

  

2.2 Děti 

 

Marie měla celkem 4 děti. Marii Terezu Charlottu, Ludvíka Josefa Xavera, 

Ludvíka Karla a Sofii Helenu Beatrice. Marie Tereza (1778-1851) byla první 

potomek manželského páru, byla provdána za svého bratrance. Ludvík Josef 

(1781-1789) byl nejstarší syn. V sedmi letech zemřel na tuberkulózu. Ludvík 

Karel (1785-1795) byl od roku 1789 následníkem trůnu. Po smrti svého otce byl 

zvolen králem. Sofie Helena (1786-1787) se dožila jen 11-ti měsíců. Byla 

znetvořená, protože matka v průběhu těhotenství nosila korzet, narodila se 

předčasně, proto byla slabá a měla v sobě vir tuberkulózy.  

 

2.3 Rodina 

 

Marie už ve svých třinácti letech byla izolována od rodiny. Jede do 

Francie, kde má nadále vládnout a poznat „novou rodinu“. Její matka jí až do 
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svojí smrti posílá dopisy, kde jí radí a říká, co má dělat. Antoinetta nemůže dlouhé 

měsíce otěhotnět a to všechny trápí a bojí se, že se nového dědice trůnu nedočkají. 

Jsou povoláni různí doktoři, aby zjistili, kde je problém. Matka Antoinettě radí a 

snaží se pomoct, o rok na to její matka umírá. Doktoři ale nezjišťují žádnou vadu 

či poruchu. Nakonec se asi o tři měsíce později podaří počít první děťátko. 

Z očekávaného chlapce je nakonec holčička. Na druhý pokus se vyvede chlapec o 

kterém se ale tvrdí, že není Ludvíkův, což je pravda. Marie si vyslouží ostudu u 

lidu a přezdívku „běhna“. Chlapec ale v sedmi letech umírá na tuberózu. 

 

 

3 Původ 

 

3.1 Původ 

 

Už při narození byla členkou habsburko-lotrinské dynastie. Pocházela 

z Rakouska, později se stala francouzskou královnou. Její matka byla vnučkou 

císaře Leopolda I. a dcerou Karla VI.  

 

3.2 Zámek 

 

Jejím rodilištěm byl zámek Schönbrunn v Rakousku. Zámek má rokokové 

prvky. Marie v oválné čínské místnosti pořádala tajné konference. Schönbrunn má 

celkem 1440 místností a 200 kuchyní. Dále Antoinetta zavítala do francouzského 

zámku Versailles, kde žila až do své smrti. Versailles je zámek v Paříži. Jádro 

zámku má půdorys do písmene U a skládá se z těchto částí:  Jižní křídlo, ve středu 

královské nádvoří, vpravo severní křídlo, úplně vpravo Opera, za královským 

nádvořím je Mramorové nádvoří obklopené jádrem zámku, které končí 

zrcadlovým sálem. Na Mramorovém nádvoří se scházela francouzská šlechta. 

Největší místnost v zámku je zrcadlový sál. 
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Versailles-Zahrada 

 

Marie Antoinetta s dětmi 
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mladá Marie Antonie 

 

 

šaty Marie Antoinetty 
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KAPITOLA II – Život ve Francii 

 

1. Charakteristika vlády 

                 Antoinetta se nikdy nezajímala o svůj lid. Ráda se bavila, kupovala 

nové a nové šaty, pořádala různá představení a večírky. Její manžel Ludvík XVI. 

nad ní začínal ztrácet kontrolu a i její matka ji kladla v dopisech na duši, aby se 

více zajímala o svůj lid a chodila více do měst se podívat jak žijí. Marie však si 

tohle k srdci nevzala, nestarala se ani o svého manžela a celé noci a dny se jen 

bavila. A to si lid pamatoval. Starala se o svůj vzhled, šperky a šaty, její přátelé ji 

obdivovali pro její krásu a vkus a to by bylo to, co si vždycky přála. Byla to ale 

osudová chyba, protože ve městech začaly panovat různé nemoci, nebyl dostatek 

jídla, nebyly peníze, proto se lidé začali bouřit. Nejprve požadovali od královny 

jen mouku, ale i na to Antoinetta neslyšela. V roce 1785 je boj proti Marii 

Antoinettě v plném proudu. Místo aby tomuto nebezpečí začala královna věnovat 

pozornost, věnovala se dále svému divadélku v Trianonu. 

 

 

 

 

2. Film vs. Skutečnost 

                  O životě Marie Antoinetty je natočeno celkem osm filmů. Nejznámější 

film o Marii Antoinettě byl natočen v USA roku 2006. Film je natočen tak, aby 

přilákal mladé lidi ke shlédnutí, například na začátku filmu hraje hudba z moderní 

doby a některé poznámky ve filmu jsou trochu nevhodné. Rozhodně se nejedná o 

historický film. Také je třeba zmínit, že ve filmu se Marie od začátku objevuje 

jako sedmnáctitelá dívka, přičemž ve skutečnosti její svatba byla okolo čtrnáctého 

roku. Ve filmu chybí cesta na popraviště a okolnosti kolem soudu.  
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3. Konec vlády 

 

           14. července 1789 padla Bastila. Král si však pořád neuvědomuje, jaké 

nebezpečí může ještě přijít. Marie Antoinette jakoukoli revoluci příkře odmítá. Od 

samého počátku byla terčem všech útoků královna, ne král. Všechny 

revolucionářské články oslavovaly Ludvíka XVI. jako otce lidu příliš slabého a 

takového, který se nechává vést a ovlivňovat svou ženou. 6. října 1789 musela 

královská rodina opustit Versailles. Král se stal poddaným svých poddaných. 

Rodina se musela přestěhovat do Tuilerií. Marie Antoinetta se postupně izolovala 

od celé své rodiny, děti svěřila guvernantce a o manžela se prostě nestarala. 

Teprve nyní si Antoinetta uvědomila, že ona musí hájit svou korunu, své děti a 

vlastní život. Teprve teď Marie Antoinetta dospěla. Marie Antoinetta myslela i na 

útěk. Přípravy svěřila do rukou člověka, ke kterému měla velkou důvěru, do rukou 

Fersena. Král jednoho dne oznámil Národnímu shromáždění, že Velikonoce chce 

strávit spolu se svou rodinou v Saint-Cloud. To se lidem nelíbí, ale přání je králi 

splněno. 19. dubna nasedla celá rodina do kočárů. První chyba v realizaci tohoto 

útěku byla v počtu osob. Těch bylo celkem 14. Další chybou bylo zabalení 

několika velkých kufrů. Celý útěk se najednou změnil v pompézní výpravu. Pro 

útěk bylo stanoveno datum 19. června. Rodina uprchla do Varennes, ale zde je 

zadržela francouzská armáda.                                                                                                    

            Po nezdařeném pokusu o útěk začala Marie Antoinette psát dopisy ruské 

carevně Kateřině i svému bratrovi, císaři Leopoldovi do Vídně. Ani jeden z nich jí 

však nepomohl. Tuilerie byly dnem i nocí pečlivě střeženy a rodina byla hlídána 

na každém kroku. Každý viděl, že Francie se pro francouzskou královnu stala 

velkým nepřítelem a nepřátelé Francie se stali přáteli královninými. Tím se Marie 

Antoinetta pro francouzský lid dopustila velezrady. V lednu 1793 byl král Francie 

popraven. Marie Antoinetta byla odloučena od svých dětí. 12. října 1793 byla 

předvolána do velké poradní síně k prvnímu výslechu. Marie Antoinetta se po 

smrti svého manžela v době neustálých výslechů a odloučení od svých dětí 

změnila ve starou, nemocnou ženu. Přitom jí bylo teprve 38 let.                                   

          V roce 1793 byla popravena gilotinou. Marie Antoinetta byla pohřbena na 

hřbitově Madeleine Č do společného hrobu se svým manželem Ludvíkem XVI. a 
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zasypána vápnem. Dne 21. ledna 1815 byly její ostatky přeneseny do baziliky 

Saint-Denis. V roce 1816 nechal Ludvík XVIII. zhotovit v bazilice funerální 

pomník. 

 

  Marie Antoinetta na popravišti 

Ludvík XVI. na popravišti 
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ZÁVĚR 

 

          Marie Antonie Josefa Johana Habsbursko-Lotrinská, císařská a královská 

princezna, byla dcerou Marie Terezie a Františka Štěpána I. Náleží jí titul 

rakouské arcivévodkyně. Narodila se 2. Listopadu 1755. Spolu s manželem 

Ludvíkem měli čtyři děti, z toho jedno bylo nemanželské. Antoinetta měla ráda 

zábavu a svůj lid se vůbec nezajímala. Vládla od roku 1774 do roku 1792, poté 

lidu došla trpělivost a odsoudili ji za zemězradu. V roce 1793 byla popravena 

gilotinou. 
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RESUMÉ 

In the dark recesses of the immortal city on the Seine every day silently languish 

and starve its low-income residents. People are so desperate that they would sop 

did not hesitate to kill. But suddenly we hear the peal of happy laughter and 

everywhere spills brightness. Where are we to find ourselves? Yes, of course, the 

Queen of France - Marie Antoinette holds its renowned ball.Two such different 

worlds, as if to himself, or perhaps did not belong. 

          This is the work of Marie Antoinette. It was a beautiful lady with taste and 

innate dignity.Her life was not entirely easy, even as a child, she was taken from 

her home to meet his duty and married with the future King of France. 

          This work we have chosen because of the impression and friend status last 

queen of France (Marie Antoinette). 

 

 


