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Abstrakt (česky) 
Cílem předkládané diplomové práce je objasnit, jaký vztah měla česká šlechta k Rakousku 
i Československu ve 30. letech 20. století. Vazby šlechty vůči Rakousku totiž nelze 

analyzovat bez pochopení jejího postoje k ČSR. Vzhledem k tomu, že na území 

Československa žilo za první republiky nespočet šlechtických rodů, ať už známých, 

či neznámých, bylo pro účely studie nutné vybrat pouze několik z nich. Tato diplomová 

práce se zabývá rodem Buquoyů, Czerninů z Chudenic a oběma větvemi rodu 

Schwarzenbergů (hlubocko-krumlovská i zvíkovsko-orlická větev). Úkolem práce 

je především na základě rozboru pramenů osobní povahy, jakými jsou deníky 

či korespondence, doložit povahu vztahu těchto šlechtických rodů k nově vzniklým 

republikám a zároveň popsat, do jaké míry se vypořádaly s rozpadem Habsburské 

monarchie. Jejich vztah se nakonec nejvíce vyjasnil na sklonku 30. let, kdy se aristokracie 
musela rozhodnout, zda zůstane věrná ČSR, nebo se přikloní na stranu nacistického 

Německa. 
 
 
 

 
Abstract (in English) 
The aim of this thesis is to clarify the relationship of Czech nobility towards Austria, but 
also towards Czechoslovakia in the 1930s. That is because it’s not possible to clarify the 

nobility’s relationship with Austria without specifying its approach towards the 

Czechoslovak Republic. Since there was a plenty of noble families, more or less known, 
living on the territory of Czechoslovakia during the age of the First Republic, it was 
necessary to choose only some of them. This thesis focuses on the houses of Buquoy, 
Czernin of Chudenice and both ancestral lines of Schwarzenbergs (Hluboká-Krumlov 
branch and Zvíkov-Orlík branch). The objective of this thesis is to establish what kind of 

relationship did the noble families take towards the newly formed republics, and also to 
which extent did they deal with the dissolution of the Habsburg monarchy, both based on an 
analysis of sources mainly of personal nature (correspondence and diaries). Their 
relationship ended up showing mainly in the late 1930´s, when the families had to decide, 
whether they were going to stay loyal to the Czechoslovak Republic or whether they were 
going to side with the nazi Germany. 
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Úvod 
Šlechta první republiky je v české historiografii opomíjeným tématem, jemuž byla 

doposud věnována jen minimální pozornost. Ve většině případů se jednalo o pouhé sepsání 

životopisu šlechticů, kteří v daném období žili. Naproti tomu o vztahu různých 

aristokratických rodů k nově vzniklým republikám není v odborné literatuře pojednáno. Tato 
skutečnost mě inspirovala ve volbě tématu následující diplomové práce. Jelikož se na území 

Československa nacházelo velké množství šlechtických rodů, bylo z praktických 

a rozsahových důvodů nutné omezit pozornost pouze na několik z nich. Zaměřil jsem se 
na region jižních Čech, kde za první republiky sídlily rody Czerninů, Buquoyů 

a Schwarzenbergů. Vedle těchto šlechtických rodů žily v jižních Čechách i jiné, méně známé 
rody, které ovšem v rámci diplomové práce nebyly zkoumány. U rodu Schwarzenbergů je 
pak důležité zmínit, že se práce zabývá jak větví hlubocko-krumlovskou, tak i zvíkovsko-
orlickou. Tyto čtyři rody patřily k největším v jižních Čechách a rovněž k přední aristokracii 

celé Československé republiky. Výjimku představují v tomto ohledu pouze Buquoyové, 

jejichž známost hranice Jihočeského kraje téměř nepřekročila. Činnost těchto rodů 

se nezvratně zapsala nejen do dějin kraje, ale i do historie celé Československé republiky. 
Cílem diplomové práce je objasnit jaký vztah měly výše jmenované rody 

k Rakousku, Československu a Německu. Úkolem tedy není napsat jejich podrobný 

životopis, ale nastínit jejich názor na zmíněné státy. Název práce sice evokuje, že hlavním 

předmětem výzkumu je vztah šlechty k Rakousku mezi lety 1934 až 1938, bohužel takto 
úzké zaměření není patrně možné, protože její vztah je úzce spojen i s určitým názorem 
na ČSR a bylo dokonce nutné, zabývat se i vztahem k Německu, jež ve 30. letech 20. století 

ovlivňovalo střední a posléze i celou Evropu. Vztah aristokracie k těmto zemím lze doložit 

především na událostech střední Evropy 30. let 20. století, protože je jisté, že každý rod 

vnímal dění rozdílně. Cenné informace o jejím vztahu ke zmíněným zemím patrně 

poskytnou například prameny týkající se roku 1938, neboť zastánci nacismu zcela jistě 

nelitovali anšlusu Rakouska a anexe Sudet. Problematické je také rozdělení šlechty podle 

preferovaného jazyka, neboť i německy profilující se šlechta, mohla být z historických 

důvodů věrná Rakousku a ČSR, protože u ní patrně převládala nostalgie k podunajské 

monarchii. Je tedy sice možné, že nostalgie byla překážkou k vytvoření kladného vztahu 

k republikám, ale na druhé straně zemské vlastenectví mohlo hrát důležitou roli v osudových 
momentech, během nichž se některé rody postavily za nemilovanou republiku.                      



 

8 
 

Zároveň pozemková reforma mohla mít především u německy smýšlející šlechty zásadní 

vliv na poměr k ČSR a posléze její sympatizování s nacismem.  
Čelními představiteli jmenovaných rodů byli za první republiky Eugen Alfons 

Czernin, Karel Jiří Buquoy, Karel VI. ze Schwarzenbergu (zvíkovsko-orlická větev) a Adolf 

Schwarzenberg (hlubocko-krumlovská větev). Všichni byli nuceni vypořádat se s rozpadem 

Rakouska–Uherska a veškerými důsledky, které z jeho zániku plynuly. Narodili se 

v monarchii a na vrcholu svého života museli, stejně jako aristokracie celé střední Evropy, 

definovat svůj vztah k nově vzniklým republikám.  
Seznámit se s jejich povahou a myšlením umožňují dobové dopisy, deníky a podobné 

dokumenty, jež jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Třeboni nebo jeho pobočkách 

v Jindřichově Hradci a v Českém Krumlově. Právě dopisy se staly klíčovým pramenem 

k sepsání této diplomové práce. Výjimku představuje pouze případ Karla VI. 
ze Schwarzenbergu, u něhož byly stěžejní informace získány z jeho deníků. Veškeré 

informace jsou shrnuty v následujících odstavcích. 
Korespondence je ve většině případů osobního rázu. Najdeme v ní především 

záležitosti každodenního života, jakými byly například návštěvy příbuzných, přání 

k narozeninám či popisy průběhu dní. V několika dopisech je však možné dohledat narážky 

či dokonce otevřené reakce na politické dění v Československu, Rakousku i Německu. Tyto 
informace jsou cenné a podstatné pro účel této diplomové práce. Právě na jejich základě 

si lze vytvořit konkrétnější představu o vztahu daných rodů k jednotlivým zemím střední 

Evropy. Prostudoval jsem rozsáhlé množství pramenů, abych mohl co nejpřesněji definovat 

povahu vztahu vybraných zástupců dobové aristokracie k Československu a Rakousku.

 Nejvíce těchto cenných informací jsem nalezl v osobních dopisech Eugena Czernina, 

jehož korespondence – uložená do mnoha kartonů v archivu Jindřichova Hradce – je 
nejrozsáhlejší. Pro pochopení jeho myšlení představují významný přínos rovněž deníky, 

které si psal již od dětství. Klíčové pro výzkum jsou především ty, jež pocházejí z let       
1938–1939. Czernin se v nich věnuje politické situaci v Rakousku, Československu a 
Německu a zaznamenává své osobní názory na probíhající politické události, které vedly 

např. k událostem roku 1938. Případnou nevýhodu pro mnohé badatele představuje 

skutečnost, že deníky jsou psané německy a navíc ručně, nikoliv na stroji. 
Podstatně složitější situace nastala u Karla Jiřího Buquoye, jehož osobní 

korespondence nedosahuje podobného rozsahu. Pro účely výzkumu jsem tak čerpal 

z různých úředních písemností směřovaných německým úřadům ve Vídni na počátku druhé 
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světové války. V nich se Buquoy na několika místech kriticky zmiňuje o pozemkové 

reformě. Užitečný byl rovněž výstřižkový fond, v němž lze nalézt podstatné informace 

o jeho činnosti ve veřejném životě i o vztahu k nacistickému Německu. V neposlední řadě 

jsou cenným zdrojem informací dokumenty k doložení árijského původu. Všechny 

písemnosti, které se týkají Buquoyovy osobnosti, jsou uloženy v Třeboni. Většina z nich je 
rovněž psána německy a jen několik dopisů je v češtině nebo byly do češtiny později 

přeloženy. V těchto případech se jedná většinou o dokumenty, které byly adresovány Karlu 

Jiřímu Buquoyovi od českých spolků působících v Nových Hradech. 
Podobný případ představuje i korespondence Adolfa Schwarzenberga, jejíž část je 

uložena v Českém Krumlově. Její podstatnější díl se bohužel nachází v rodinném 

schwarzenberském archivu v Murau, k němuž se mi však v rámci výzkumu nepodařilo 

získat přístup. I přesto se však dají v krumlovských dopisech dohledat užitečné informace, 

především pak k anšlusu Rakouska a následnému politickému vývoji v této zemi. Rovněž se 

zde nachází několik zmínek o osudu Československa po mnichovské konferenci, přičemž 

většina korespondence k tomuto tématu je psaná německy. 
U Karla VI. ze Schwarzenbergu byly informace získávány z celoživotně vedených 

deníků, které jsou nyní uloženy v Třeboni. Z vybraných šlechticů byl jediný, kdo používal 

češtinu jako hlavní jazyk, a většina deníků je proto v češtině. Místy se však uchyloval 

k latině, zejména tehdy, chtěl-li si poznamenat něco subjektivně velmi důležitého. Ve svém 
deníku líčí svůj postoj k nacistickému Německu, vztah k Rakousku i Československu. 

Věnuje se událostem v těchto zemích, ke kterým vyjadřuje svůj názor, podobně jako Eugen 

Czernin. Badatelskou komplikaci představuje nicméně fakt, že zápisy z první poloviny 
30. let jsou podstatně obsáhlejší než poznámky, které se věnují dění z roku 1938 – ty totiž 

často obsahují jen jedinou větu. 
Ke zpracování pramenů jsem použil kombinaci několika historických metod. 

Korespondence i deníky byly interpretovány primárně přímou metodou, nicméně aplikoval 

jsem též metodu sondy, neboť není možné projít všechny prameny, především u Eugena 

Czernina. Nedílnou součástí studie pak byla komparační metoda, která posloužila 

k porovnání přístupu všech čtyř osobností vůči různým událostem v Československu 

a Rakousku ve 30. letech 20. století. 
Tato práce by nemohla vzniknout bez prostudování patřičné literatury, neboť bylo 

nutné se alespoň v základu seznámit s dějinami uvedených šlechtických rodů. Ještě 

podstatnější jsou samozřejmě životopisy Karla Jiřího Buquoye, Eugena Czernina, Karla VI. 
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ze Schwarzenbergu a Adolfa Schwarzenberga. Jak jsem již uvedl výše, odborná literatura 

se těmito tématy bohužel doposud prakticky nezabývala. 
K oběma rodovým liniím Schwarzenbergů byla cenným podkladem kniha Šlechta na 

křižovatce1 od Václava Horčičky a Jana Županiče, která se věnuje dějinám Schwarzenbergů 

v první polovině 20. století. V knize jsou nastíněny jak životopisy Adolfa a Karla VI., 
tak   jejich vnímání Československa, Rakouska a nacismu. Vedle Schwarzenbergů věnuje 

kniha velkou pozornost i Lichtenštejnům a rodu Colloredo-Mannsfeld. 
Životopis Karla VI. je zpracován v knize Karel VI. Schwarzenberg: Torzo díla.2 

Jejím editorem je Martin C. Putna, který shromáždil texty Karla VI. a uspořádal je 

do uceleného díla. K Adolfu Schwarzenbergovi je pak cenným zdrojem informací kniha 

Poslední ráj Adolfa Schwarzenberga3 od Markéty Slabové a Martina Slaby. Kniha se sice 

věnuje především koupi africké farmy, ale je v ní nastíněn i Adolfův životopis včetně jeho 
názorů na agresi nacistického Německa. 

Výraznější problém ve sběru informací představuje případ Karla Jiřího Buquoye. Zde 
byla cenným pomocníkem kniha Buquoyové, stručné dějiny rodu4 od Pavla Koblasy. Dílo, 

jak naznačuje sám název, popisuje historický vývoj celého rodu, avšak krátce se věnuje 

i osobě Karla Jiřího. Další informace pak přináší kniha Jihočeské dominium5 od Pavla 
Juříka. V jejím případě je však problematická skutečnost, že autor není historik a samotná 

kniha je určena spíše neodborné veřejnosti. Nicméně obsahuje podrobnější životopis Karla 

Jiřího Buquoye. 
Literatury, která by se věnovala osobě Eugena Czernina, je rovněž malé množství. 

Stručný nástin jeho osobnosti představuje kniha Příběhy české šlechty6 od Vladimíra 

Votýpky. Podobné penzum informací poskytuje Almanach českých šlechtických rodů7 
autorů Vladimíra Pouzara, Petra Maška a Huga Mensdorff-Pouilla. Dílo podává o Eugenu 

 1 HORČIČKA, Václav – ŽUPANIČ, Jan, Šlechta na křižovatce. Lichtenštejnové, Schwarzenbergové 

a Colloredo-Mannsfeldové v 1. polovině 20. století, Praha 2017. 
2 PUTNA, C, Martin (ed.), Karel VI. Schwarzenberg, Torzo díla, Praha 2007. 
3 SLABOVÁ, Markéta – SLABA, Martin, Poslední ráj Adolfa Schwarzenberga, Praha 2004. 
4 KOBLASA, Pavel, Buquoyové, stručné dějiny rodu, Praha 2002. 
5 JUŘÍK, Pavel, Jihočeské dominium Rožmberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové a Buquoyové v jižních 

Čechách, Praha 2008. 
6  VOTÝPKA, Vladimír, Příběhy české šlechty, Praha 1995. 
7 POUZAR, Vladimír – MAŠEK, Petr – MENSDORFF-POUILLY, Hugo, Almanach českých šlechtických 

rodů, Praha 2001. 
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Czerninovi pouze obecné informace, především roky jeho narození a úmrtí. Podstatným 

zdrojem je pak opět populárně zaměřená kniha Dominia pánů z Hradce, Slavatů a Czerninů8 
od již zmíněného Pavla Juříka. 

Vedle konkrétních publikací o životě daných šlechticů je nutné zmínit i šířeji pojaté 

publikace, které odpovídají na otázky o životě šlechty za první republiky. Mezi ně patří 

například kniha Šlechta ve službách Masarykovy republiky9 od Zdeňka Hazdry. Od stejného 

autora pochází též práce Ve znamení tří deklarací – Šlechta v letech nacistického ohrožení 

československého státu.10 Čerpal jsem rovněž z knihy Urození nacionalisté11 autora Eagle 
Glassheima. 

Vedle prací, které se zabývají českou šlechtou, bylo nutné prostudovat i základní 

literaturu týkající se dějin Rakouska a Německa ve 30. letech 20. století. Mezi tato díla patří 

publikace Konec demokracie v Rakousku 1932—193812 od Martina Jeřábka a Dějiny 

Německa13 od Helmuta Müllera. Obě knihy se věnují dění ve 30. letech 20. století 

a poskytují tak základní obraz o politické situaci v daných zemích. Dalším cenným zdrojem 

je kniha Nevyvážené vztahy: Československo a Rakousko 1918—193314 od Oty Konráda, 

která si klade za cíl nastínit vztahy mezi Československem a Rakouskem ve 20. a 30. letech 

20. století, což jsou nezbytné informace, jež byly v diplomové práci využity. 
Předkládanou diplomovou práci jsem strukturoval do sedmi kapitol. Každá z nich se 

věnuje jedné výše zmíněné osobnosti. Životopisy Karla Jiřího Buquoye a Adolfa 

Schwarzenberga jsou spojeny s názory na politické události v ČSR, Rakousku a Německu. 
Můžeme tedy získat informace o jejich vztahu k těmto zemím. U Eugena Czernina a Karla 
VI. není možné zkombinovat životopisy spolu s názory do jedné kapitoly, neboť dostupné 

informace jsou vzhledem k početnějším pramenům podstatně obsáhlejší. V případě těchto 

mužů proto uvádím biografii a vztah k ČSR, Rakousku či Německu v oddělených kapitolách. 
 8 JUŘÍK, P., Dominia pánů z Hradce, Slavatů a Czerninů, Praha 2010. 

9 HAZDRA, Zdeněk, Šlechta ve službách Masarykovy republiky, Praha 2015. 
10 JELÍNKOVÁ, Dita – HAZDRA, Z., Ve znamení tří deklarací: Šlechta v letech nacistického ohrožení 

československého státu, Praha 2014. 
11 GLASSHEIM, Eagle, Urození nacionalisté. Česká šlechta a národnostní otázka v 1. pol. 20. století, Praha 
2012. 
12 JEŘÁBEK, Martin, Konec demokracie v Rakousku 1932-1938: Politické, hospodářské a ideologické příčiny 

pádu demokracie, Praha 2004. 
13 MÜLLER, Helmut, Dějiny Německa, Praha 1995. 
14 KONRÁD, Ota, Nevyvážené vztahy: Československo a Rakousko 1918–1933, Praha 2012. 
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1 Životopis Karla VI. ze Schwarzenbergu 
Karel VI. se narodil 5. července 1911 a jeho otcem byl Karel V., jenž zahynul krátce 

po vypuknutí první světové války na srbské frontě. Matka Eleonora, rozená Clam—

Gallasová, se v roce 1921 znovu provdala za Zdenka Radslava Kinského.15   
V roce 1918 ztratili Schwarzenbergové na území Československa možnost užívat 

šlechtické tituly.16 Stejně jako jiné aristokratické rody, i je hned o rok později zasáhla 

pozemková reforma17, což se bezprostředně týkalo i Karla VI. 
Karel VI. odmaturoval v roce 1929 na Akademickém gymnáziu v Praze a následně 

mezi lety 1929–1931 vystudoval lesnictví. V letech 1931–1933 pokračoval na vojenském 

učilišti, kde rovněž absolvoval povinnou důstojnickou službu ve Svatováclavském pluku. 
Nenaplnil však přání rodičů, kteří chtěli, aby šel studovat práva. V roce 1932 se stal 

plnoletým a o rok později se ujal správy svého panství. Při této příležitosti se odstěhoval na 

zámek Orlík. Stejného roku, tedy 1933, byl domluven jeho sňatek s Antoinnettou 
z Fürstenbergu a samotná svatba se konala v následujícím roce s patřičnou slávou. 

Zúčastnily se jí přední šlechtické rody jako například Lobkowiczové a Kinští. Karel VI. měl 

se svou manželkou čtyři děti.18  
V roce 1933 začal Karel VI. studovat Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy 

v Praze. Vybral si studium historie a dějin umění, které však nestihl dokončit, neboť nacisté 

nechali v listopadu roku 1939 všechny vysoké školy na území Protektorátu Čechy a Morava 
uzavřít. Studentská léta 1933–1938 pro něj byla přelomová. Setkával se s různými 

osobnostmi a navštěvoval rozličné spolky. Když měl příležitost, rád diskutoval o politickém 

dění, díky čemuž se na Filozofické fakultě nejvíce sblížil s profesorem Josefem Pekařem, 

jenž proslul svou kritikou pozemkové reformy a vývoj historie po třicetileté válce rovněž 

neviděl tak tragicky jako například Tomáš Garrigue Masaryk.19  
 15 PUTNA, C. M., c. d., s. 22. 

16 Zákon z roku 1918 odebral všem šlechtickým rodům v Československu možnost užívat jejich tituly pod 
hrozbou pokuty. Tento zákon byl v roce 1939 zrušen, ale v roce 1945 znovu vstoupil v platnost. 

17  Pozemková reforma vyhlášená ze strany Československa umožnila zestátnit šlechtický majetek za finanční 

náhradu. Vyvlastněny byly většinou pozemky nad 500 hektarů, většinou došlo k zabavení hospodářských 

budov a polností a zámky byly šlechtě většinou ponechány. 
18 ČVANČARA, Jaroslav – HAZDRA, Z. – VAJSKEBR, Jan, Naší ctí je věrnost: konec druhé světové války 

v Evropě aneb Anabáze tří šlechticů v květnu 1945, in: Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů, 

roč. 4., č. 2, 2010, s. 18; HORČIČKA, V. – ŽUPANIČ, J., c. d., s. 432–435; PUTNA, C., M., c. d., s. 22.  
19 HORČIČKA, V. – ŽUPANIČ, J., c. d., s. 434–436; PUTNA, C., M., c. d., s. 22. 
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Karel VI. byl po celý život velmi zbožný a konzervativní člověk. Dalo by se říct, 
že patřil k českým vlastencům, nikoli však československým, a v každém případě netrpěl 

národnostními předsudky. Politicky měl blízko k nacionalistickému hnutí Vlajka, do kterého 

byl přijat v roce 1934 nebo 1935. Jednalo se původně o studentský spolek, jehož členové se 

vymezovali vůči politice Tomáše Garrigua Masaryka, vystupovali vůči liberální demokracii 

a smýšleli antisemitsky. Karlu VI. byly tyto okolnosti jistě známé a ve Vlajce prosazoval pro 
slovanské směřování ČSR.20 

Vlajka se původně vymezovala také proti Německu. Karel VI. s ní však v mnohých 

záležitostech nesouhlasil, neboť mu byl antisemitismus cizí (podporoval například vznik 
samostatného židovského státu). Z Vlajky se proto rozhodl v roce 1938 vystoupit, neboť se 

čím dál více sbližovala s nacistickým Německem a radikalizovala se. V období Protektorátu 

Čechy a Morava patřila mezi nejvíce aktivní protižidovské organizace, čímž byla v rozporu 

s jeho myšlením.21  
 Karel VI. byl také vášnivým heraldikem, a přestože studium historie nedokončil, 

dobová společnost ho považovala za uznávaného historika a byl rovněž literárně činný. 

V roce 1934 se stal podporučíkem v záloze a o čtyři roky později poručíkem.22   
Jeho bezstarostné období skončilo roku 1938, kdy se veřejně přihlásil k obraně 

československého státu. Z podnětu svého otčíma Zdenka Radslava Kinského sestavil 

prohlášení české šlechty, v němž se staré rody zavázaly k věrnosti československému státu 

a jeho obraně. Tento text pak předal společně s dalšími šlechtici 17. září 1938 na Pražském 

hradě do rukou prezidenta Edvarda Beneše. Po mnichovské dohodě a Benešově abdikaci se 
objevilo mnoho hlasů, které požadovaly, aby se novým prezidentem stal právě Karel VI. 
Jeho jmenování nejvíce podporovala fašistická skupina Vlajka. On sám však kandidaturu 

odmítl, protože se nechtěl opírat o podporu radikálních skupin. Po vyhlášení Protektorátu 

Čechy a Morava následovalo v září roku 1939 jeho druhé prohlášení věrnosti českému státu, 

jež bylo ještě významnější než první akt, neboť se jeho signatáři zároveň přihlásili k české 

národnosti.23 
 20 ČVANČARA, J. – HAZDRA, Z. – VAJSKEBR, J., c. d., s. 18; HORČIČKA, V. – ŽUPANIČ, J., c. d., 

s. 436–439.  
21 HORČIČKA, V. – ŽUPANIČ, J., c. d., s. 439–440; NEKONEČNÝ, Milan, Český fašismus, Praha 2006, 

s. 240. 
22 HORČIČKA, V. - ŽUPANIČ, J., c. d., s. 433. 
23 ČVANČARA, J. – HAZDRA, Z. – VAJSKEBR, J., c. d., s. 18; PUTNA, C., M., c. d., s. 22–26. 
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Zmíněné listiny byly důvodem, proč v roce 1942 uvrhli nacisté na majetek orlické 

větve Schwarzenbergů nucenou státní správu. Karel VI. musel Orlík opustit a přestěhoval 
se do Čimelic, kde pobýval až do konce druhé světové války roku 1945. Po válce se vrátil 

zpět na Orlík, zároveň však zůstával předsedou obecního výboru v Čimelicích, jímž se stal 

během posledních dnů války.24  
Ani po válce si Karel VI. nemohl oddychnout – postupně totiž začal mít problémy 

s komunisty, neboť od roku 1947 byl vyšetřován kvůli svému předválečnému členství 

ve Vlajce. Stejného roku byl zestátněn majetek hlubocko-krumlovské větve 

Schwarzenbergů na základě zákona Lex Schwarzenberg, jenž umožnil získat majetek 

hlubocko-krumlovské větve bez náhrady pro poškozené. Aby ho československý stát mohl 

zabavit i Karlu VI., vyhlásili úředníci revizi pozemkové reformy z dob první republiky, která 

připravila zvíkovsko-orlickou větev Schwarzenbergů o značný majetek. Karel VI. se pokusil 

osud zvrátit tak, že nabídl část svého jmění jako dar Karlově univerzitě. Ta jej však odmítla. 

Dne 30. ledna 1938 proto komise na návrh ministra zemědělství Julia Ďuriše zabavila Karlu 
VI. většinu majetku. Došlo navíc k zesměšnění jeho osoby v tisku, v němž byl označen 

pohrobkem monarchie a bylo vyzdvihnuto jeho členství ve Vlajce. Karel VI. se pokusil 
alespoň zachránit zámek Orlík, který nabídl Vojenskému historickému muzeu, jež však jeho 
nabídku odmítlo. V roce 1948 odešel Karel VI. i se svou rodinou do exilu v Rakousku, kde 
pracoval jako archivář rodinného archivu v Murau. V roce 1986 ve Vídni zemřel.25  

 24 PUTNA, C., M., c. d., s. 27. 
25 ČVANČARA, J. – HAZDRA, Z. – VAJSKEBR, J., c. d., s. 18; JUŘÍK, P., Jihočeské dominium, s. 226. 

PUTNA, C., M., c. d., s. 28; SLABOVÁ, M. – SLABA, M., c. d., s. 21. 
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2 Názory Karla VI. na dění ve střední Evropě 
Ve svém mládí vyčítal především prezidentu Masarykovi, že se snaží budovat 

v Československu socialismus a vytýkal mu i rozbití rakouského císařství.26 Rovněž 

vyjadřoval nepochopení nad tím předháněním českých politiků v obviňování, kdo byl větším 

vlastizrádcem.27 Předmětem sporů byla míra náklonnosti k nově vzniklé republice 

v Rakousku, neboť mnoho lidí v této době zastávalo názor, že prostřednictvím Rakouska 

hrozí návrat Habsburků na trůn. 
Karel VI. se též negativně stavěl k tendencím sudetských Němců nárokovat si právo 

na sebeurčení, neboť se snažil vystupovat nadnárodně.28 Již na prahu dospělosti do jisté míry 

litoval rozpadu habsburské monarchie.29 Podle něj by lidé udělali mnohdy lépe, pokud by 

tolik neřešili chyby rakouských a maďarských úřadů. Patrně tím měl na mysli prostý fakt, 

že úředníci chybují nezávisle na tom, zda pracují pro republiku nebo pro monarchii. Rovněž 

chtěl, aby si lidé přiznali možnost, že Československo nemusí být lepší alternativou oproti 
Rakousku–Uhersku. Střední Evropu označil za „rozdrobený Balkán“, čímž naznačoval, že 

menší země nezřídka čelí mnohem větším obtížím než jeden velký stát, v tomto případě 

Rakousko–Uhersko.30 Zřejmě si uvědomoval problémy, se kterými se nově vzniklé 

republiky musely potýkat, např. nová cla, hranice i hospodářské komplikace.31  
Karel VI. si byl rovněž vědom prvotních rakouských tendencí připojení k Německu, 

neboť mnoho lidí z tohoto důvodu roku 1928 ve Vídni manifestovalo.32 Obyvatelé Rakouska 

zastávali názor, že nově vzniklá republika není životaschopná a bylo by tedy výhodnější 

připojit se k Německu. Karel VI. se pak sám sebe ptal, co by taková alternativa znamenala 

pro Rakousko i Československo a zda by případnému připojení byla schopna 

československá vláda zabránit.33 Byl zřejmě proti připojení, jelikož u něj převládal názor 

nutnosti fungování Rakouska jako samostatného státu. Pravděpodobně zastával názor, že 

 26 Státní oblastní archiv Třeboň, Rodinný archiv Schwarzenbergů, kart. 398, deník Karla VI., 11. 7. 1930. (dále 

SOA Třeboň, RA Schwarzenbergů, kart. 398, deník) 
27 Tamtéž, deník, 4. 7. 1930. 
28 Tamtéž, deník, 28. 5. 1928. 
29 Tamtéž, deník, 24. 7. 1928. 
30 Tamtéž. 
31 ZWEIG, Stefan, Svět včerejška, Praha 1994, s. 254. 
32 SOA Třeboň, RA Schwarzenbergů, kart. 398, deník, 15. 7. 1928. 
33 Tamtéž. 
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rozpad Rakouska–Uherska byl chybným krokem, neboť jeho důsledkem vznikly ve střední 

Evropě malé státy, které neměly sílu Německu účinně vzdorovat. 
Karel VI. si možná již od mládí částečně uvědomoval problematické soužití Čechů a 

Slováků v nově vzniklém státě. Jako kdyby tušil, že jednoho dne vyhlásí Slovensko 

autonomii. V deníku vyjádřil myšlenku, že Češi budou tak dlouho řešit svůj vztah 

k Němcům, až Slovensko pro Česko nebude otázkou.34 Tyto myšlenky ho patrně napadly 

v souvislosti s Tukovou aférou v roce 1928. Tehdy došlo ke zveřejnění článku, jehož 

autorem byl Vojtech Tuka a v němž byla zmíněna Martinská deklarace. Ta měla obsahovat 

tajný dodatek o tom, že po deseti letech od jejího vydání se mohou Slováci dobrovolně 

rozhodnout o svém budoucím osudu. Právě v roce 1928 uplynulo od vydání deklarace přesně 

10 let a dle názoru Vojtecha Tuky se v tento rok měli Slováci de facto rozhodnout, zda chtějí 

být nadále součástí Československa, nebo zda se vydají svou vlastní cestou. Vojtech Tuka 

byl za tento čin obviněn z velezrady a odsouzen k patnácti rokům vězení.35 Karel VI. 
sledoval i volby konané roku 1930 v Německu a z tamního vítězství NSDAP36 neměl žádnou 
radost, neboť tušil jeho hrozící neblahý dopad pro Německo a potažmo i celou Evropu.37 

Karel VI. měl pročeské smýšlení, což dokládá například jeho účast na svatováclavské 

mši ve Staré Boleslavi roku 1931.38 I přesto však byl od svého mládí, stejně jako například 

Eugen Czernin, přesvědčeným monarchistou. Jeho náklonnost monarchii lze dokázat 

například na následující příhodě líčené v jeho deníku: Při procházce Prahou náhodou zahlédl 

pohřeb Viktora Dyka39 a ač je pohřeb smutnou událostí, pro Karla VI. bylo radostí spatřit na 

praporcích českou korunu a meč. Označil je za symboly, které připomínají zašlou českou 

slávu.40 Měl v oblibě i kostel na Bílé hoře, jelikož ho považoval za odkaz Rakouska 

v Čechách.41 Z těchto náznaků lze soudit, že mladý Schwarzenberg obdivoval České 

království, které bylo součástí habsburské monarchie. 
Tento fakt byl možná důvodem, proč nesouhlasil se způsobem výkladu dějin za první 

republiky, který se snažil podat historii jako souboj Čechů a Němců. Sám dokonce tvrdil, že 

 34 Tamtéž. 
35 KOPEČEK, Pavel, Dějiny Československa 1918–1992, Praha 2010, s. 11. 
36 NSDAP skončila na druhém místě a oproti minulým volbám získala navíc téměř 18 %. 
37 SOA Třeboň, RA Schwarzenbergů, kart. 398, deník, 17. 9. 1930. 
38 Tamtéž, deník, 14. 5. 1931. 
39 Český spisovatel, básník. Karel VI. s ním mohl sympatizovat, neboť i Viktor Dyk byl český nacionalista. 
40 SOA Třeboň, RA Schwarzenbergů, kart. 398, deník, 20. 5. 1931. 
41 Tamtéž, deník, 6. 6. 1931. 
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Habsburkové plnili sliby vůči Čechům více než československá vláda.42 Kladný vztah 

k monarchii potvrzuje rovněž i jeho obliba ve zpětu písní Evžena Savojského, kterého 

zřejmě i obdivoval.43 Dokonce ironicky komentoval odmítání monarchie, když označil 

odmítavý postoj Německa k návratu císaře za pokrok, který on však nechápe.44  
Přestože Karel VI. nebyl republikán, za tzv. větší zlo považoval komunismus a byl 

zastáncem názoru nutnosti obrany hranic před komunisty.45 Socialistický stát nepovažoval 

za demokratický, čímž měl patrně na mysli Sovětský svaz, neboť o pár let později ostře 

kritizoval ČSR za spojeneckou smlouvu se SSSR.46 Jeho názory byly s komunismem 
neslučitelné, neboť posláním státu bylo podle něj udržovat demokracii.47 Na druhou stranu 
byl však členem Vlajky, která se proti demokracii stavěla. Je proto možné, že Karel VI. byl 
zastáncem demokracie v konstituční monarchii, ale ne nutně v republice.  

Jelikož se zajímal o celkovou politickou situaci v Evropě, věnoval pozornost sporům 
fašistické Itálie a Vatikánu.48 Paradoxní je, že ačkoli byl sám katolík, stavěl se v tomto sporu 
na stranu fašistů. Odsuzoval totiž Katolickou akci,49 kterou považoval za „slizkého hada“.50 
Věřil, že katolickou víru mohou hlásat výhradně kněží, a nikoliv obyčejní lidé. Kázajícího 

člověka bez náboženského vzdělání považoval za sektáře.51 Karel VI. však doufal, že se spor 

Vatikánu a Itálie podaří urovnat, neboť byl od dětství hluboce věřící a ve 20. letech 
obdivoval rovněž fašistickou Itálii. Zastával názor, že spor těchto stran nic nevyřeší a povede 

jen k posílení katolické akce. 
Konflikt Itálie s Vatikánem nezpůsobil Mussolini, nýbrž existoval už dávno před jeho 

nástupem. Mussolini se naopak snažil spor s katolickou církví urovnat, jelikož chtěl, aby 

byla loajální vůči fašistickému režimu v zemi. Tento spor pomohly v roce 1929 částečně 

vyřešit Lateránské smlouvy mezi Itálií a Vatikánem. Vatikán v nich uznal italské království 

 42 Tamtéž. 
43 Tamtéž, deník, 23. 11. 1932. 
44 Tamtéž, deník, 22. 1. 1934. 
45 Tamtéž, deník, 2. 7. 1931. 
46 Tamtéž, deník, 26. 7. 1931. 
47 Tamtéž, deník, 30. 7. 1931. 
48 Tamtéž. 
49 Organizace, která chtěla přivést laiky do církve, tzn. slovo boží by mohl vykládat i člověk, který není 

vysvěcený na kněze. 
50 SOA Třeboň, RA Schwarzenbergů, kart. 398, deník, 30. 7. 1931. 
51 Tamtéž. 
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a Řím jako hlavní město Itálie. Ta na druhé straně akceptovala Vatikán jako samostatný stát, 

jenž se tak musel přestat vměšovat do dění v Itálii a oba státy si rovněž vyměnily své 

velvyslance. Po těchto smlouvách si katolická církev upevnila postavení v Itálii a došlo 

ke zintenzivnění výuky katolického náboženství ve školách.52 Tento fakt byl patrně 
důvodem, proč Karel VI. podporoval Itálii a nikoliv Vatikán. Uvědomoval si, že Itálie 

potlačila Katolickou akci, s čímž zajisté mladý Schwarzenberg souhlasil. Smlouvy však 

nebyly nikdy zcela dodržovány, a to především po sblížení Itálie s Německem. 
Karel VI. rovněž nevyjadřoval příliš pochopení pro povstání proti demokraticky 

zvolené vládě, ačkoli sám nesouhlasil s jejími kroky. Odsoudil například pokus pravicově 

smýšlejících lidí a organizací v Rakousku roku 1931 o státní převrat. 53 Puč54 vedl vůdce 

štýrského Heimwehru Walter Pfrimer, jenž byl zastáncem anšlusových tendencí a usiloval 
o připojení Rakouska k Německu. Problémem se přitom ukázal být samotný Heimwehr, 

který byl v otázce tohoto připojení názorově roztříštěný. Postupem času v něm však začal 

převládat názor, že Rakousko je druhý německý stát a je tedy nutné hájit jeho nezávislost     
– myšlenka, s níž přišel Ignaz Seipel.55 Puč byl veden především proti sociální demokracii 

a vládě kancléře Karla Buresche.56 Povstání nicméně ztroskotalo, především důsledkem 
nezájmu ostatních členů Heimwehru i obyvatelstva, a bylo potlačeno.57 

Karel VI. by možná pochopil samotnou podstatu převratu, protože dle něj legitimita 
Rakouska byla na rozdíl od Československa sporná. Spíše ale kritizoval skutečnost, že 

samotný převrat započal ve Štýrsku a ne Vídni, jež byla vždy baštou sociální demokracie 

a tím pádem i pro Karla VI. městem „levičáků“. Odsoudil nejednotnost i nepřipravenost 
povstání a přál si, aby jej vláda nepotlačila příliš tvrdě a nepřidělala si tak zbytečně 

nepřátele.58 Nad dalšími údajně chystanými puči v Rakousku vyjádřil jen povzdech.59 
Podivoval se však netečnosti československé vlády vůči těmto pokusům.60 Karel VI. 

 52 ŠMÍD, Marek, Vatikán a Italský fašismus, Praha 2018, s. 25–68. 
53 SOA Třeboň, RA Schwarzenbergů, kart. 398, deník, 16. 9. 1931. 
54 Tzv. Pfrimerův puč. 
55 Rakouský teolog a politik. Ve 20. letech byl rakouským kancléřem. 
56 Člen Christlichsoziale Partei. 
57 VEBER, Václav, Dějiny Rakouska, Praha 2010, s. 511–512. 
58 SOA Třeboň, RA Schwarzenbergů, kart. 398, deník, 16. 9. 1931. 
59 Tamtéž, deník, 7. 11. 1931. 
60 Tamtéž, deník, 5. 12. 1931. 
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nesympatizoval ani s rakouskými levicovými stranami, které podle jeho mínění podněcovaly 

různé skandály, jež následně paralyzovaly rakouskou společnost.61  
Pozoroval rovněž okolnosti nástupu Adolfa Hitlera k moci v roce 1932 a s nimi 

související umlčování odpůrců. Karel VI. vyjadřoval zvědavost nad tím, jak se situace 
v Německu bude vyvíjet, přičemž se utvrdil v názoru, že s Hitlerem není možné utvořit 

většinovou koalici a demokraticky vládnout. Očekával tak jen, kdy v Německu dojde ke 
státnímu převratu. Ten dle jeho názoru mohl přijít od kterékoli německé strany, neboť 

německá politická situaci byla v oné době všeobecně velmi výbušná.62 Zaregistroval 
i založení SS a rozpuštění říšského sněmu. Nesouhlasně reagoval na výrok německého 

kancléře Franze von Papena o tom, že demokracie v Německu nemůže být oživena.63 Karel 
VI. demokracii pojímal jako „věc“, která pramení ze základní lidské touhy po svobodě. 
Tu bral jako zcela správný vrozený lidský pud. Demokracii však nevnímal jako nějakou 

novinku, jakou byl pro něj například komunismus.64 A přestože ji také zjevně považoval 

za špatnou, v porovnání s jinými politickými zřízeními ji uznával, jelikož představovala 

nejmenší zlo.  
Samotného Adolfa Hitlera vnímal téměř jako revolucionáře a označil ho za malíře 

pokojů.65 Když Hitler vyčetl německému prezidentovi Hindenburgovi stáří a neschopnost 
vykonávat svou funkci, Karel Schwarzenberg tento čin odsoudil jako nacionalistickou 

nehoráznost. Podle něj byl ten, kdo vyčítá někomu jinému jeho staří, revolucionář. 66 V této 

souvislosti pak uvítal ztrátu Hitlerovu popularity v listopadových volbách roku 1932.67 
Za tímto poklesem oblíbenosti však podle něj nestáli republikáni, nýbrž prezident 
Hindenburg.68 Negativní postoj Karla Schwarzenberga k modernímu nacionalismu dokládá 

i skutečnost, že při svatováclavské mši konané v září 1932 ve Staré Boleslavi souhlasil 

s výrokem kněze, který občany Československa označil za národ svatého Václava, patrona 

 61 Tamtéž, deník, 18. 2. 1932. 
62 Tamtéž, deník, 2. 8. 1932. 
63 Tamtéž, deník, 14. 9. 1932. 
64 Tamtéž. 
65 Tamtéž, deník, 15. 9. 1932. 
66 Tamtéž, deník, 15. 3. 1932 
67 Německé prezidentské volby, Adolf Hitler skončil s odstupem na druhém místě za Paulem von 

Hindenburgem. 
68 SOA Třeboň, RA Schwarzenbergů, kart. 398, deník, 8. 11. 1932. 
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české země a všech lidí zde žijících, bez ohledu na národnost.69  Neschvaloval také nově 

zvoleného maďarského premiéra Gömböse, jehož považoval za člověka s „podivnými 

úmysly“. Při této příležitosti kritizoval i údajnou slabost české vlády, která nebyla podle jeho 

názoru schopna zajistit bezpečnost Československé republiky a v případě napadení 

Maďarskem by Slovensko obětovala.70 Podle Schwarzenberga politické strany, které 

na našem území zavedly republiku, začaly ohledně výhod tohoto státního zřízení 
pochybovat, zatímco jejich odpůrci využívali nedostatků republiky proti vládnoucím 

stranám.71 Odsuzoval též fakt, že Československo považuje za největší nebezpečí obnovení 

vlády Habsburků.72  
V prosinci roku 1932 si Schwarzenberg povšiml událostí v Maďarsku, kde mělo dojít 

k volbě krále, a uvědomil si, že tuto skutečnost nemusí Československá republika přijmout 

příliš pozitivně. Obával se proto vyhlášení mobilizace a možného střetu s Maďarskem, který 
si nepřál. Na druhou stranu byl však toho názoru, že i Československu by prospěla změna 

z republiky na monarchii.73  
V roce 1933 pak vyjádřil znepokojení nad nástupem Adolfa Hitlera do kancléřského 

úřadu, protože jeho zvolení považoval za nebezpečí pro Československo i Rakousko. 

Tato zpráva ho zastihla během několikatýdenního pobytu v Rakousku a Itálii.74 V Rakousku 
si dle svých vlastních slov připadal jako za starých časů monarchie, protože se zúčastnil 

představení o Františku Josefovi.75 V Itálii se ale o politickou situaci nezajímal – účastnil se 
bohoslužeb a prohlížel si italské památky. Mimo jiné zde navštívil muzeum fašismu, které 

si jeho obdiv nijak nezískalo. Neschvaloval ani samotný fašismus, nicméně si byl vědom 

toho, že jen tak nezmizí a Malá Dohoda76  proti němu nic nezmůže.77 Otázkou zůstává, kdy 

u něj nastal tento myšlenkový obrat, neboť nějaký čas s italským fašismem sympatizoval. 

 69 Tamtéž, deník, 28. 9. 1932. 
70 Tamtéž, deník, 5. 10. 1932. 
71 Tamtéž, deník, 11. 11. 1932. 
72 Tamtéž, deník, 21. 11. 1932. 
73 Tamtéž, deník, 1. 1. 1933. 
74 Tamtéž, deník, 31. 1. 1933. 
75 Tamtéž, deník, 6. 2. 1933. 
76 Malá dohoda bylo vojensko-politické spojenectví v letech 1921–1939 složené z Československa, Jugoslávie 

a Rumunska, výrazně podporované Francií. 
77 Tamtéž, deník, 19. 2. 1933. 
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Ve svých zápiscích si začal všímat i pronásledování židů v Německu po Hitlerově 

nástupu k moci. Přál si, aby Německo nechtělo začít řešit úpravu hranic s Československem, 

protože tušil potencionální neschopnost Československa Německu vzdorovat.78 Omezování 

demokracie si ale všímal i v Rakousku, kde Vlastenecká fronta začala označovat parlamentní 

demokracii za přežitek a autoritativní demokracii vysvětlovat jako shodně demokratickou.79 
Doufal ve vyšší míru uvědomělosti lidí a s tím související odolností vůči manipulaci 

diktátorů. Rovněž neuznával Hitlerovo prohlašování se vůdcem německého národa. Dle 
Karla VI. se mohl za vůdce daného státu prohlašovat jen člověk, který měl legitimní nárok 

na vládu v dané zemi, a tím byl podle něj pouze král nebo císař.80  
V jeho názoru o pochybnostech republikánského zřízení utvrdila Karla 

Schwarzenberga i vzpoura Rakouska proti hitlerovskému Německu v roce 1933, jež v této 

situaci žádalo o pomoc i Československo, které se však pomoci zdráhalo.81 Německo 

se snažilo zamezit sblížení Československa s Rakouskem, čehož si ČSR s obavami všímala. 

Adolf Hitler chtěl, aby se Rakousko stalo hospodářsky závislým na Německu a Edvard 

Beneš si nepřál jít do otevřené hospodářské války s Německem. Karel VI. však o této 

skutečnosti možná nevěděl, neboť oceňoval „udatný boj Rakouska s Adolfem Hitlerem“.82 
Přestože kritizoval republiku, stavěl se proti nově nastolené monarchii v Maďarsku. O jejím 

vůdci Miklósi Horthym prohlásil: „Aby ho bůh zatratil.“ 83 Karel VI. totiž preferoval 

monarchu, jenž přišel k moci legitimně, nikoliv státním převratem. Tuto skutečnost dokládá 

i fakt, že s oblibou věnoval pozornost památkám odkazujícím na monarchii, například nápisu 

na českobudějovické katedrále připomínajícího císaře pána.84  
Obavy Karla Schwarzenberg z Německa vzrostly ještě více poté, co v dotyčné zemi 

došlo ke zrušení všech politických. Adolfa Hitlera následně tituloval jako „vladaře 

a náčelníka lupičů“, který „totálně zpustošil Německo“. Odsoudil i Edvarda Beneše, jenž 

uzavřel spojeneckou smlouvu se SSSR, neboť komunismus představoval v očích Karla VI. 

 78 Tamtéž, deník, 7. 4. 1933. 
79 Tamtéž, deník, 24. 4. 1933. 
80 Tamtéž, deník, 3. 5. 1933. 
81 Tamtéž, deník, 21. 5. 1933. 
82 Tamtéž, deník, 8. 6. 1933. 
83 SLÁDEK, Zdeněk, Malá dohoda 1919–1938 a její hospodářské, politické a vojenské komponenty, Praha 

2008, s. 193. 
84 SOA Třeboň, RA Schwarzenbergů, kart. 398, deník, 9. 8. 1933. 
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čisté zlo.85 Stejně tak kritizoval československé politické strany za to, že řeší pouze domácí 

spory a vzrůstající napětí mezi Rakouskem a Německem přehlížejí.86  
Karlovi VI. na osudu Rakouska sice velmi záleželo, nicméně postupně se smiřoval 

s tím, že země směřuje k naprosté katastrofě a od roku 1933 sledoval dění v Rakousku čím 

dál pozorněji. Neuniklo mu, když byl do rakouské vlády87 přijat Alois Schönburg.88 Karel 
VI. byl z této události na rozpacích, neboť nevěděl, co má Rakousko od tohoto muže 

očekávat. Kníže odsoudil i pokus o atentát na kancléře Engelberta Dollfusse v říjnu roku 

1933, spáchaný Rudolfem Dertilem.89 Karel patrně nemohl vědět, že atentát podnikl Dertil 

sám a nebyl nikým ovlivněn. Na druhé straně byl ovšem kritický také k Rakousku, kde byl 
na vzestupu nacismus a které se dle něj po vzoru Německa vracelo k doslova „křováckému“ 

způsobu vládnutí. Nesouhlasil s novým zákonem, jenž členovi politické strany umožnil vinu 

za prohřešek i následný trest přidělit někomu jinému. Podobná legislativa fungovala rovněž 

v Německu.90 
Během prosince roku 1933 pobýval Karel VI. ze Schwarzenbergu v Rakousku, 

kde navštívil mnoho památek ve Vídni a při té příležitosti si koupil monarchistické noviny. 

Na účet vydavatelů dotyčných novin poznamenal, že jsou až fanatickým způsobem 

přesvědčení o budoucím návratu monarchie a označil je dokonce za hlupáky. 91 Pro Karla 
VI. byla zjevná nemožnost návratu Habsburků na trůn. Tyto myšlenky ho možná inspirovaly, 

když se v roce 1938 přidal k obraně státu a byl ochoten spolupracovat i s Edvardem 
Benešem, kterého do té doby výlučně kritizoval. 

V roce 1934 odsoudil přijetí nového německého zákona, který podle jeho mínění 

zneužíval monarchismus i dělníky.92 Nová legislativa si totiž kladla za cíl tyto skupiny 

podporovat, ale fakticky je spíše umlčovala. Karel Schwarzenberg byl toho názoru, že 

v rámci průmyslu bylo schopné nacistické Německo udělat cokoliv, aby si zajistilo 

hospodářský růst. Událostem v Německu mohl i osobně přihlížet, například když 4. ledna 
 85 Tamtéž, deník, 2. 7. 1933. 

86 Tamtéž, deník, 6. 7. 1933. 
87 Tamtéž, deník, 26. 9. 1933. 
88 Ministr obrany, byl členem Heimwehru, potlačil sociální demokracii a její polovojenské jednotky 

Schutzbund. 
89 SOA Třeboň, RA Schwarzenbergů, kart. 398, deník, 5. 10. 1933. 
90 Tamtéž, deník, 5. 11. 1933. 
91 Tamtéž, deník, 4. 12. 1933. 
92 Tamtéž, deník, 31. 1. 1934. 
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cestoval do Francie přes Německo a byl tak svědkem pochodu i zpěvu SA.93 Patrně do jisté 

míry sympatizoval s Action française,94 neboť při svém pobytu ve Francii navštívil jejich 

knihkupectví a nakoupil tam mnoho knih.95  
Velmi ho rozhořčila také věta prezidenta Beneše z března roku 1934, že „dojde-li 

k návratu Habsburků do Rakouska, tak český velvyslanec opustí Vídeň.“96 
Považoval takový výrok za odporný. Podobně reagoval na německou agresi 

směřující k Rakousku, která vyvrcholila atentátem na Engelberta Dollfusse97 a jeho 
následnou smrtí. Způsob vraždy označil za barbarský a středověký.98 Pár dní poté jel na 

návštěvu k Adolfu Schwarzenbergovi na zámek v Hluboké nad Vltavou, kde ho zastihla 
zpráva o totálním převzetí moci v Německu Adolfem Hitlerem.99 Vzhledem k tomu, 
že Adolf Schwarzenberg se také aktivně zajímal o politiku, pravděpodobně spolu tuto situaci 

rozebírali. Sám Karel VI. pak na sklonku roku 1934 pobýval nějaký čas ve Vídni a mohl 
si tak udělat přesnější představu o tom, jakým směrem se Rakousko po Dollfussově smrti 
vyvíjelo.  

Na počátku roku 1935 sledoval vzrůstající moc Hitlerovy říše, například připojení 

Sárska k Německu.100 Se strachem pozoroval i znovuzavedení branné povinnosti v Německu   

a okomentoval jej slovy: „Všichni budeme zabiti.“101 Patrně tušil, že Hitlerovy kroky 
povedou k vyhlášení války a ovládnutí minimálně střední Evropy. Na druhé straně si všímal 

i vzrůstající moci bolševiků například na českých vysokých školách a odsuzoval, jakým 

způsobem se snaží marxisté zkreslovat historii.102  
Od roku 1935, kdykoli mu to situace umožnila, diskutoval Karel Schwarzenberg 

o problémech střední Evropy, a to především v souvislosti s Německem a Rakouskem. 

Hovořil například o nutnosti celní unie ve střední Evropě jako možné protiváhy Německu, 

dále vyjádřil myšlenku návratu Habsburků na trůn a často rekapituloval rovněž nešťastné 

 93 Tamtéž, deník, 4. 2. 1934. 
94 Francouzské politické, nacionalistické a royalistické hnutí. 
95 SOA Třeboň, RA Schwarzenbergů, kart. 398, deník, 15. 2. 1934. 
96 Tamtéž, deník, 8. 3. 1934. 
97 Kancléř byl nacisty postřelen, což vedlo k smrtelnému krvácení, na které umíral dlouhé hodiny. 
98 Tamtéž, deník, 26. 7. 1934. 
99 Tamtéž, deník, 3. 8. 1934. 
100 Tamtéž, deník, 14. 1. 1935. 
101 Tamtéž, deník, 18. 3. 1935. 
102 Tamtéž, deník, 7. 2. 1935. 
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uspořádání Evropy po roce 1918.103 Slabost Karla VI. pro Rakousko dokládá i nesmírná 

dojem, jaký na něj udělal rakouský ples, jehož se zúčastnil na počátku roku 1936.104 Naopak 
čím dál horším dojmem na něj působili obyvatelé Německa. V roce 1936 cestoval přes zemi 
opět do Paříže a ve svých zápiscích označil chování Němců za „podivné“. Odsuzoval také 

masivnější německé zbrojení, ze kterého podle jeho názoru „nevzejde nic dobrého“. 
Pobouřilo ho smíření Rakouska a Německa, k němuž došlo v roce 1936 a které popudilo 
i židovské obyvatelstvo, se kterým sdílel jeho zlost. 105 Uvědomoval si, že nacisté získávají 
posty ve státních funkcích Rakouska a tím pádem čím dál více roste jejich moc.106  

Karel Schwarzenberg také neměl pochopení pro vzrůstající snahy Slováků 

o autonomii, a účastnil se proto debat na toto téma. Nechápal, proč se někteří Slováci 

odvolávali na legie či rakousko-uherský dualismus. Považoval slovenskou inteligenci 
za zcela zaslepenou a nepříliš vzdělanou. 107 Je možné, že v rámci monarchistického pohledu 

Karla VI. mělo Slovensko zůstat nadále součástí Maďarska.  
Karel Schwarzenberg měl rovněž zvláštní názor na sjednocení Německa ve druhé 

polovině 19. století. Způsob, jakým k němu došlo, považoval za krádež suverénních říšských 

vévodství. Z těchto činů obviňoval především Bismarcka, který ukončil středověké 

mezinárodní právo v Evropě. Po sjednocení Německa dle Karla VI. došlo ke zničení 

světového řádu a následné recesi mezinárodních vztahů.108 S tímto názorem se ztotožňoval 

především po roce 1936, kdy se stal přímým svědkem růstu německé moci. 
To, že Karel Schwarzenberg, stejně jako mnozí další šlechtici, stále s nostalgií 

vzhlížel k rakousko-uherské monarchii, dokládá i skutečnost, že se v roce 1937 účastnil 

jedné svatby odehrávající se v duchu monarchie. Dle jeho vzpomínek měli všichni účastníci 

rakouské kroje i uniformy, připíjelo se na oslavu monarchie a vášnivě se o starých časech 

debatovalo.109 Svatba na Karla Schwarzenberga nesmírně zapůsobila. 
Na počátku roku 1938 začínal Karel VI. čím dál více vnímat zhoršenou 

situaci ve střední Evropě. Obviňoval především „republikánskou“ zahraniční politiku, která 

dle jeho názoru tento stav zavinila. Sledoval dění v Rakousku a uvědomoval si, že je nyní 

 103 Tamtéž, deník, 3. 8. 1935. 
104 Tamtéž, deník, 23. 1. 1936. 
105 Tamtéž, deník, 10. 4. 1936. 
106 Tamtéž, deník, 25. 10. 1936. 
107 Tamtéž, deník, 12. 4. 1936. 
108 Tamtéž, deník, 2. 5. 1936. 
109 Tamtéž, deník, 3. 2. 1937. 
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hlavním terčem německé zahraniční politiky, jež cílí na jeho ovládnutí. Tušil také, jaký stát 

bude po zabrání Rakouska dalším cílem německé expanze a velmi se rozbití Československa 
obával.110  

Od září roku 1938 považoval za největší riziko pro Československo Konráda 

Henleina. Chápal ho jako člověka, který státu otevřeně vyhlásil válku.111 Obavy vedly Karla 
Schwarzenberga k sestavení textu, jenž je znám jako prohlášení české šlechty a který 

přednesl spolu s ostatními signatáři prezidentu republiky.112 Agresi ze strany Německa 

vnímal jako neštěstí pro české země113  a  samotný zábor Sudet označil jako ukradení části 

území pohany, protože ho chápal jako rozbití celistvosti zemí Koruny české.114 Litoval 
osudu lidí, již museli opustit své domovy a odejít do vnitrozemí.115 Podobně reagoval i na 

první vídeňskou arbitráž, k níž se vyjádřil v podobném smyslu: pohané obsazují další území 

Československé republiky.116 
Karel VI. se domníval, že Německo těmito kroky přinutí Československo vstoupit 

do války jako jeho spojenec, avšak nechápal, proč by obyvatelé ČSR měli válčit 

pro německé zájmy.117 Odsoudil též nový politický režim, který se sice dle jeho názoru 

tvářil, jako by se snažil zachránit zbytky státní suverenity, ale opak byl pravdou. Příčilo se 

mu jednat s lidmi, kteří nový režim ztělesňovali.118 Karel VI. musel mít v roce 1938 velké 

názorové konflikty s příznivci nacistického Německa, protože jejich postoj byl zcela 

v rozporu s jeho nadnárodním cítěním. 
Největší ranou byl pro něj patrně 14. březen roku 1939, kdy ho zastihla zpráva 

o vyhlášení nezávislosti Slovenskem. Ještě více ho popudil výběr data, kterým podle něj 

Slováci zneužili roční výročí od „dobytí Vídně“. Jejich nový stát komentoval slovy, „aby 
jim čert požehnal jejich nezávislost“ a přál si, „kéž by Češi o Slovácích už nikdy 

 110 Tamtéž, deník, 17. 2. 1938. 
111 Tamtéž, deník, 15. 9. 1938. 
112 Tamtéž, deník, 17. 9. 1938. 
113 Tamtéž, deník, 21. 9. 1938. 
114 Tamtéž, deník, 1. 10. 1938. 
115 Tamtéž, deník, 6. 10. 1938. 
116 Tamtéž, deník, 15. 11. 1938. 
117 Tamtéž, deník, 4. 1. 1939. 
118 Tamtéž, deník, 14. 2. 1939. 
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neslyšeli.“119 Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava napadla Karla Schwarzenberga 

otázka: „Kolik států bude ještě Německu umožněno zabrat, než svět zareaguje?“120  
Karel VI. vnímal mnichovskou dohodu jako vrcholnou zradu, nedokázal odpustit 

Edvardu Benešovi a kritizoval ho i poté, co v Londýně ustanovil exilovou vládu. Ve svém 

deníku se o něm vyjádřil dosti nelibě. Nevyjádřil ani lítost, když Německo 1. září 1939 

vyhlásilo Polsku válku a došlo tak k dalšímu rozdělení Polska mezi Německo a SSSR, 
protože Polsku připisoval podíl na zničení ČSR. Své vzpomínky na rok 1939 ukončil 

zápisem: „Dej Bůh, abych se dožil lepších časů.“121 

 119 Tamtéž, deník, 14. 3. 1939. 
120 Tamtéž, deník, 27. 4. 1939. 
121 Tamtéž, deník, 17. 9. 1939. 



 

28 
 

3 Život Adolfa Schwarzenberga a jeho postoje k událostem ve střední 

Evropě 
Narodil se v roce 1890 a jeho rodiči byli Jan Nepomuk II. Schwarzenberg a Terezie 

Trauttsmandorffová. Adolf Schwarzenberg měl celkem sedm sourozenců – pět sester a dva 
bratry. Jakožto nejstarší syn byl předurčen k tomu, aby se v dospělosti ujal správy majetku 

hlubocko-krumlovské větve Schwarzenbergů. Vystudoval gymnázium ve Vídni 

a Feldkirchenu, roku 1908 úspěšně odmaturoval a poté odjel na roční studijní pobyt 

do zahraničí, konkrétně do Anglie, kde studoval filozofii. Po návratu domů vystudoval práva 

na Univerzitě Karlově v Praze, kde roku 1914 odpromoval.122  
Během první světové války bojoval v hulánském pluku a dostal se na ruskou 

a italskou frontu, kde padl do zajetí. V roce 1919 se vrátil do Československa a od roku 1921 

začal společně se svým otcem Janem Nepomukem II. spravovat rodový majetek. Ani Adolfu 

Schwarzenbergovi a jeho otci se však nevyhnula pozemková reforma, jež mezi lety                   
1922–1932 zmenšila jejich majetek zhruba o dvě třetiny.123 Za manželku si Adolf vzal 

lucemburskou princeznu Hildu. Tento sňatek byl pro Schwarzenbergy mimořádným 

úspěchem a vynesl je opět mezi evropskou šlechtickou elitu, jejich manželství však zůstalo 

bezdětné.124  
Adolf Schwarzenberg měl zálibu v cestování nejen po Evropě, ale i po celém světě, 

což vedlo k tomu, že roku 1927 pobýval delší dobu v USA. Společně se svou ženou měl rád 

lov zvířat a tento koníček byl patrně důvodem, proč manželé koupili v Keni farmu, jež je 
vyšla zhruba na 150 tisíc korun a měla rozlohu 1 500 hektarů. Manželé zde pravidelně trávili 

celou zimu a uvažovali dokonce, že v případě zhoršení situace v Evropě odejdou přečkat 

bouřlivé časy právě sem. Adolf Schwarzenberg si nikdy nepotrpěl na luxus a žil spíše 

ve střídmějších poměrech.125  
Adolf Schwarzenberg se snažil být národně nezaujatý. Pravděpodobně mu však 

byla němčina bližší než čeština, neboť v korespondenci se svými nejbližšími používal 

výhradně němčinu a v roce 1930 uvedl, že je švýcarský občan německé národnosti. Snažil 

 122 JELÍNKOVÁ, Dita, Chcete mě okrást – majetková perzekuce Adolfa Schwarzenberga v dobách válečných 

i poválečných, in: Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů, roč. 7, č. 2, 2013, s. 96; 

HORČIČKA, V. – ŽUPANIČ, J., c. d., s. 237. 
123 HORČIČKA, V. – ŽUPANIČ, J., c. d., s. 237; JELÍNKOVÁ, Dita, c. d., s. 96. 
124 HORČIČKA, V. – ŽUPANIČ, J., c. d., s. 238; JUŘÍK, P., Jihočeské dominium, s. 229.  
125 HORČIČKA, V. – ŽUPANIČ, J., c. d., s. 239; JELÍNKOVÁ, Dita, c. d., s. 98.  
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se balancovat mezi Čechy i Němci, a proto v roce 1923 vydal nařízení, v němž přikázal, 

aby se jeho zaměstnanci zdrželi jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést k národnostní 

zaujatosti. I on sám se snažil vyhýbat činům i slovům, z nichž by mohlo být patrné, že straní 

jednomu z národů. Nikdy nebyl například osobně přítomen při otevírání českých ani 

německých škol, aby nikoho nepopudil, a zároveň podporoval jak české, tak i německé 

spolky.126  
Adolf Schwarzenberg do roku 1938 podporoval české i německé občany, nicméně 

za války finančně pomáhal výhradně českému obyvatelstvu, jelikož právě od něj mu chodily 

nejčastější prosby, jak dokládá jeho korespondence.127 O tom, že byl Adolf Schwarzenberg 

mezi Čechy oblíbený, svědčí i dopis z roku 1935. Obyvatel vesnice v severních Čechách mu 

v něm píše, jak moc chová k němu i celé rodině úctu a jak od dětství poslouchal příběhy 

o členech rodu Schwarzenbergů.128 Rovněž mu psali hudebníci, kteří pro něj skládali různé 

skladby, pochody či jiné písně.129 Jeho kancelář obdržela velké množství žádostí o pomoc 
především na sklonku války, kdy ho mnozí Češi prosili o finanční příspěvek a v dopisech 

mu líčili své životní útrapy.  
Adolf však nemohl pomoci všem. Nejvíce se snažil pomáhat svým zaměstnancům, 

současným i bývalým. Po pozemkové reformě měl však podstatně omezenější možnosti 

finanční podpory vlastních pracovníků, natož cizích lidí. 130 Jak se zdá, ani tato skutečnost 

neodradila občany ze všech koutů republiky, aby Adolfu Schwarzenbergovi psali s prosbou 
o pomoc. 

Adolf i většina žijících příslušníků hlubocko-krumlovské větve Schwarzenbergů 

zjevně velmi obtížně prožívali anšlus Rakouska. Důkazem toho je jejich vzájemná 

korespondence z března 1938. Jan Nepomuk II. se navíc již v té době netěšil dobrému 

zdravotnímu stavu. Přestože se jeho zdraví před anšlusem Rakouska začalo pomalu 

zlepšovat, z čehož měla radost především jeho manželka kněžna Terezie, po vyhrocení 

vztahů mezi Německem a Rakouskem se mu znovu přitížilo. Jan Nepomuk II. i celá jeho 

 126 Tamtéž. 
127 Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov, Rodinný archiv Schwarzenbergů, Hluboká nad 

Vltavou, Jaromír Měšťan Adolfu Schwarzenbergovi, 12. 12. 1939. (dále jen SOA Třeboň, pobočka 
Č. Krumlov, RA Schwarzenbergů.). 

128 Tamtéž, Jan Rambousek Adolfu Schwarzenbergovi, 29. 5. 1935. 
129 Tamtéž, Alois Böhm Adolfu Schwarzenbergovi, 18. 4. 1940. 
130 Tamtéž, Oznámení o nemožnosti finanční pomoci vydané centrální kanceláří Adolfa Schwarzenberga (jedno 

z mnoha), 10. 9. 1932. 
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rodina negativně vnímali bezvýchodnou situaci Rakouska a napadaly je nejhorší myšlenky 

ohledně rakouského osudu.131 Situaci prožívali intenzivně i kvůli tomu, že Jan Nepomuk II. 

se svou manželkou pobývali často v knížecím paláci ve Vídni, ale v době anšlusu 

se nacházeli v Itálii. 
O tom, jak rodina Adolfa Schwarzenberga vnímala anšlus Rakouska, existuje i jiné 

svědectví. Opět je zde anšlus spojen s obavami celé rodiny o Jana Nepomuka II., 
neboť nevěděli, jak se s událostmi v Rakousku dokáže osobně vypořádat. Když k samotnému 

anšlusu došlo, Adolf Schwarzenberg i celá jeho rodina byli vděční, že nevypukla občanská 

válka. Uvědomovali si totiž názorovou rozštěpenost rakouské společnosti v přístupu 

k německé agresi —faktu, který by nepokoje skutečně vyvolat mohl. Nelze však říct, 
že by jinak vážnou situaci zlehčovali. Spíše konstatovali, že by mohla být ještě horší. Po 
anšlusu byli členové rodiny svědky mnoha přehlídek německé armády, které se snažili 

ignorovat.132 Doufali, že „s pomocí boží“ tuto nešťastnou situaci zvládnou. 
Největší naděje vkládali Rakušané, a snad i Adolf Schwarzenberg, do kancléře Kurta 

Schuschnigga a referenda, které vyhlásil na 13. března 1938. Referendum mělo objasnit, 

zda Rakušané chtějí zůstat nezávislí, či se připojit k Německu. Výsledek referenda byl 

nejasný, ale všeobecně panovala očekávání, že by výsledek podpořil samostatnost 
Rakouska. Zhruba milion Rakušanů totiž podepsalo petici, ve které vyjádřili svůj negativní 

postoj ohledně připojení k Německu. Adolf Hitler tuto situaci nepodceňoval a naléhal 

na Rakousko, aby referendum odložilo na neurčito. Německo rovněž na hranice 
s Rakouskem povolalo na 200 tisíc vojáků. Rakouská vláda v čele s kancléřem se zalekla 

hrozby ze strany nacistického Německa a podala demisi. Prezident Wilhelm Miklas poté 

čelil nátlaku rakouských nacistů, aby jmenoval vládu v čele s kancléřem Seyss-Inquartem. 
Ten ihned po svém zvolení do funkce kontaktoval německou vládu a zažádal o vyslání 

německých vojsk do Rakouska.133 Tím byl osud země zpečetěn. Nezdar referenda Adolf 

Schwarzenberg vnímal jako tragédii pro celé Rakousko.134  
Za úplný konec Rakouska pak Adolf i jeho rodiče považovali příchod Adolfa Hitlera 

z Německa přes Linec do Vídně. S ním se v zemi ocitlo i množství německých vojáků. Vedle 

 131 Tamtéž, Terezie Schwarzenbergová Adolfu Schwarzenbergovi, 13. 3. 1938. 
132 Tamtéž, příbuzní Adolfu Schwarzenbergovi, 13. 3. 1938. 
133 JEŘÁBEK, M., c. d., s. 185; VEBER V., c. d., s. 531. 
134 SOA Třeboň, pobočka Č. Krumlov, RA Schwarzenbergů, Terezie Schwarzenbergová Adolfu 

Schwarzenbergovi, 19. 3. 1938. 
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toho měli Adolf Schwarzenberg a jeho rodiče starost o osud Československa. Jan Nepomuk 

II. během anšlusu údajně prohlásil: „Nyní Německo spolklo Rakousko, teď bude na řadě 

Československo“.135 Adolf pak svůj nesouhlas s anšlusem vyjádřil tím, 

že na Schwarzenberský palác ve Vídni nechal umístit černé vlajky a nechal také otevřít 

vídeňské schwarzenberské parky pro židovské obyvatelstvo. Rovněž kritizoval ústupky 

západních mocností vůči Německu. Okomentoval to slovy: „Pokud britští blázni budou takto 

pokračovat, Hitler a Mussolini budou dohromady tak silní, že nás můžou roztrhat 

na kusy“.136  
O půl roku později došlo na slova Jana Nepomuka II. a Adolf byl svědkem agrese 

Německa vůči Československu. Nesouhlasil se záborem Sudet v roce 1938 a zároveň byl 

přesvědčen o další německé expanzi. Pamatoval si, jak před půl rokem padlo podobné agresi 
za oběť Rakousko. Nezmýlil se, neboť v březnu roku 1939 došlo k vyhlášení Protektorátu 

Čechy a Morava. Adolf Schwarzenberg byl člověk patrně pragmatický a věděl tedy, 

že ze své pozice neměl nejmenší šanci běh událostí jakkoli změnit. Byl proto alespoň vděčný 

a děkoval Bohu, že vše proběhlo v míru a nedošlo k válce ČSR s Německem.137  
V osudových dnech roku 1938 nestál zcela mimo dění, neboť se účastnil jednání 

s lordem Runcimanem, ale čistě praktické důvody ho nejspíše vedly k tomu, že v září roku 

1938 nepodepsal prohlášení české šlechty. Nechtěl si přidělávat další problémy, 

které by mohlo toto prohlášení způsobit. Rovněž bylo domluveno, že se pod deklaraci 

podepíše vždy jen jeden zástupce z každého rodu, což již učinil jeho příbuzný Karel VI. 

ze Schwarzenberga.138 Za jeho neúčast na tomto prohlášení ho chválil jeho synovec Oswald 

Thun Salm. Tato pochvala ale nebyla překvapivá, protože Oswald sympatizoval 

s nacistickým Německem a signatáře prohlášení označil za bojovníky „židobolševismu“. 
Rovněž prohlásil, že pro své přesvědčení se klidně spojí s ďáblem. Adolf se svým synovcem 

celkově nesouhlasil a na jeho adresu poznamenal: „Když je tak velkým obdivovatelem 

Němců, mohl by dát německým důstojníkům více nažrat.“139 Adolf Schwarzenberg pohrdal 
lidmi, kteří se otevřeně hlásili k nacistickému Německu. Neustále se snažil být neutrální, 

 135 Tamtéž. 
136 SLABOVÁ, M., c. d., s. 19. 
137 SOA Třeboň, pobočka Č. Krumlov, RA Schwarzenbergů, Schwarzenberg Krátkému, 17. 3. 1939. 
138 JELÍNKOVÁ, D., c. d., s. 100. 
139 SOA Třeboň, pobočka Č. Krumlov, RA Schwarzenbergů, Thun-Salm Schwarzenbergovi, 14. 10. 1938. 
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neboť věděl, že pokud by se připojil k jednomu nebo druhému táboru, ocitl by se ve středu 

pozornosti, což by mu mohlo přidělat daleko větší problémy, než pokud zůstane nestranným. 
Po mnichovské dohodě začal Adolf Schwarzenberg spolupracovat s prezidentem 

Emilem Háchou. V roce 1939 pak emigroval z Československé republiky do Itálie, posléze 

do Švýcarska a o dva roky později odešel do USA. Mezitím nacisté roku 1940 Adolfu 

Schwarzenbergovi zabavili veškerý majetek. V exilu Adolf podporoval odboj i exilovou 
vládu v Londýně. Po druhé světové válce se chtěl vrátit zpět do Československa a ujmout se 
správy vlastního majetku. Návrat mu však nebyl umožněn, a proto musel po válce zůstat 

ve Švýcarsku. Na jeho majetek byla na základě Benešových dekretů uvalena nucená státní 

správa. Adolf Schwarzenberg se proti tomuto rozhodnutí odvolal, ale marně. Odvolání bylo 

zamítnuto, nebylo mu však možné majetek zabavit na základě Benešových dekretů, 

protože aktivně vystupoval ve prospěch Československé republiky. To byl důvod, kvůli 

kterému československý parlament začal v roce 1947 projednávat Lex Schwarzenberg, 
jenž byl téhož roku přijat. Na základě tohoto zákona byl Adolfovi celý jeho majetek 

znárodněn. V roce 1948 se zhoršil jeho zdravotní stav – léčil se s nemocným srdcem. 

Po léčbě odjel na svou farmu v Keni, kde se mu přitížilo, a proto byl převezen do nemocnice 
v Itálii, kde v roce 1950 zemřel. Adolf Schwarzenberg zůstal bezdětný, čímž vymřela 

hlubocko-krumlovská větev Schwarzenbergů v přímé linii.140 

 140  BLAŽKOVÁ, Tereza – BLAŽEK, Lukáš, Lex Schwarzenberg – historicko-právní pohled, in: Paměť 

a dějiny: revue pro studium totalitních režimů, roč. 11, č. 1, 2017, s. 16–20; HORČIČKA, V. – ŽUPANIČ, 

J., c. d., s. 249; JELÍNKOVÁ, D., c. d., s. 101–103; JUŘÍK, P., Jihočeské dominium, s. 238–240. 
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4 Život Karla Jiřího Buquoye a jeho vztah k Německu 
Karel Jiří pocházel ze šlechtické rodiny Buquoyů, jež je původem ze severní 

Francie.141 Jeho předek Karel Bonaventura sloužil v armádě habsburské monarchie, 

postupem času se vypracoval až na velitele císařských vojsk na území Českého království 

a za své věrné služby získal od císaře panství Nové Hrady a Rožmberk.142 Bonaventura byl 
v roce 1621 zabit a držby majetku v českých zemích se následně ujal jeho syn.143 Buquoyové 

vlastnili majetek v českých zemích až do roku 1945, kdy jim byl zestátněn na základě 

Benešových dekretů.144 Poslední majitel Karel Jiří Buquoy byl velmi rozporuplnou 

osobností, musel se vypořádat s rozpadem habsburské monarchie, přijmout nově vzniklou 

republiku, která netrvala dlouho, a po jejím zániku spolupracoval s nacistickým Německem. 
Karel Jiří Buquoy se narodil v roce 1885 ve Vídni, vystudoval vodní hospodářství 

na Karlo-Ferdinandově univerzitě a od dětství se rád věnoval sportu a myslivosti. V roce 
1913 se stal císařským komořím ve Vídni a rovněž byl členem panské sněmovny. 

Následujícího roku proběhla jeho svatba s Marií Valerií Kinskou, s níž měl čtyři syny a jednu 
dceru. Po první světové válce se stáhl do ústraní a o politiku se příliš nezajímal. Věnoval se 

především správě a rozvoji svého panství a musel vést také velký boj kvůli pozemkové 

reformě.145 Část reformy,146 která se týkala jeho panství, byla díky jeho úsilí odvrácena, 

protože se odvolával i na svého strýce Jiřího Františka, jenž se účastnil bojů v revolučních 

letech 1848 až 1849, díky čemuž mu bylo zmenšeno jeho panství zhruba o 15 %.147 

 141 Státní oblastní archiv Třeboň, Rodinný archiv Buquoyů, archivní pomůcka. Dále jen (SOA Třeboň, RA 
Buquoyů). 

142 Tamtéž, Koncepty vyjádření Karla Jiřího Buquoye k novinovým článkům. 
143 Tamtéž, archivní pomůcka. 
144 Na základě zákona č. 5/1945 Sb. podle paragrafu 2–6. (zdroj: MANDLER, Emanuel, Benešovy dekrety, 

proč vznikaly a co jsou, Praha 2002, s. 85.) 
145 JUŘÍK, P., Jihočeské Dominium, s. 393. 
146 Během pozemkové reformy si mohl majitel ponechat maximálně 500 hektarů půdy. Pro tyto účely byl přijat 

zákon č. 32/1918 Sb. (tzv. záborový zákon) na základě, něhož mohlo dojít k zabavení majetku za finanční 

náhradu a následně se zabavený majetek přerozdělil menším zemědělcům (zdroj: SVOBODA, Stanislav, Bon 
Repos a první pozemková reforma, in: České, slovenské a československé dějiny 20. století, č. 13, 2018, s. 

231–234). 
147 JUŘÍK, P., Jihočeské Dominium, s. 393–394. 
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V roce 1919 si podal písemnou žádost o členství v československé armádě.148 
Přihlášku musel podat do určitého termínu a uvést veškeré informace počínaje jménem, 

přes datum narození, až po svou národnost.149 Kdyby tento termín propásl, ztratil by možnost 

sloužit v budoucí československé armádě jen proto, že působil v armádě rakouské.150 
Zažádal si rovněž o udělení českého občanství, které dostal v roce 1920, a je zjevné, že o něj 
stál i přesto, že mu v cestě stály různé překážky, o nichž se zmiňuje v jednom dopise.151 
Stěžoval si například, že mu úředníci poskytují záměrně špatné informace, aby české 

občanství nezískal. Avšak výběr státního občanství pro něj byl spíše formalitou, 

protože dle mnoha svědectví smýšlel spíše nadnárodně. Nedělal rozdíly mezi Čechy a 

Němci, přestože německé prostředí mu bylo z geografického hlediska patrně mnohem bližší. 

Z mnoha zdrojů víme, že Karel Jiří Buquoy jednal jak v českém, tak v německém zájmu. 

Jeden z důkazů poskytl starosta obce Trhové Sviny, kde v této době žila početná německá 

komunita.152  
Na druhé straně je zřejmé, že ačkoli sám sebe prezentoval jako někoho, kdo nestraní 

Němcům ani Čechům, v mnohé korespondenci se odvolával na habsburskou monarchii 
a zdůrazňoval práva Němců.153 Ve 30. letech pak již otevřeně tvrdil, že bojuje za obnovu 

moci Německé říše. Postupem času u něj docházelo k pozvolnému názorovému posunu 

na stranu Němců. Za svou vlast označoval habsburskou monarchii, nikoliv Československo, 
a nikdy se nenaučil česky a většinu jeho písemností tudíž nalezneme v němčině. Pokud byl 

nucen jednat s českými úřady, spolky a Čechy, kteří žili na jeho panství, musely být jeho 
dokumenty přeloženy do češtiny. 

To, že měl Karel Jiří Buquoy k monarchii blízko i po jejím rozpadu, dokládá 

skutečnost, že s členy habsburské rodiny udržoval po rozpadu monarchie kontakty 

a několikrát u nich pobyl. Své návštěvy, i když nerad, byl nucen přiznat v roce 1923.154 
Aby nějak oplatil Habsburkům jejich pohostinnost, pozval syna Františka Ferdinanda d’Este 

 148 SOA Třeboň, RA Buquoyů, Buquoy známému (není uvedeno jméno), 3. 3. 1923. 
149 Tamtéž, Buquoy Hejtmanovi (Bezirkhauptmann), 5. 3 1919. 
150 Tamtéž, Bezirkhauptmanschaft (úřední dopis) Buquoyovi, 5. 3. 1919. 
151 Tamtéž, Ministerstvo národní obrany Buquoyovi, 20. 5. 1922. 
152 Tamtéž, Svědectví starosty z Trhových Svinů ve prospěch Buquoye, 6. 3. 1919. 
153 Tamtéž, Koncepty vyjádření Karla Jiřího Buquoye k novinovým článkům. 
154 Tamtéž, Buquoy známému (oslovuje ho „vaše excelence“, není uvedeno jméno, patrně se jedná o jeho 

právníka dr. Černého), 30. 8. 1923. 
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Maxmiliána z Hohenbergu do Nových Hradů. Tato návštěva neunikla pozornosti tisku 

a Karel Jiří Buquoy se dostal pod tlak novinářů i lidí žijících v novohradském okolí.155  
Na této návštěvě by nebylo nic nezvyklého, jenže po rozpadu monarchie nazírala 

československá společnost na Habsburky skrze prsty. Mnoho lidí si mohlo myslet, 

že se chtějí pokusit vrátit na trůn, jako tomu bylo například v případě Karla Habsburského 

v Maďarsku (tento pokus však skončil neúspěchem).156 Návštěva se odehrála 31. srpna 1923 

a nezůstala v utajení. Naopak, všimlo si jí mnoho lidí.157 Českým úřadům chodilo o tomto 
rozporuplném pobytu množství hlášení a tato udání se Karla Jiřího Buquoye velmi dotkla. 
Domníval se, že většina Čechů je proti němu zaujatá a přeje mu ještě větší nepříjemnosti 

plynoucí z pozemkové reformy.158 Německé obyvatelstvo se patrně touto návštěvou 
nezabývalo, neboť ve fondu se nenachází zmínky z německy psaného tisku a ani sám hrabě 

se ve svých písemnostech o této skutečnosti nezmiňuje. 
O habsburské návštěvě začalo informovat například Právo lidu. Tamní článek 

popisoval, že vedle syna Františka Ferdinanda navštívili Karla Jiřího Buquoye i jistí rakouští 

generálové, avšak neuváděl, o koho by se mělo jednat. Karel Jiří Buquoy byl však donucen 
jména prozradit. Lidé uvědomili i policii, která tato udání ověřovala a řešila, zda měli hosté, 

kteří hraběte navštívili, platné pasy. Údajná neplatnost pasů byla nicméně jen pomluvou, 
neboť všichni měli doklady v pořádku. 159 Sám Karel Jiří Buquoy přiznal, že ho skutečně 

syn Františka Ferdinanda d'Este navštívil, ale nikoliv za účelem řešení politických otázek 

týkajících se možnosti návratu Habsburků na trůn. Předmětem návštěvy bylo tenisové utkání 

a jiné sportovní aktivity, jež během návštěvy provozovali.160 Podobné zprávy o podivném 

dění kolem zámku v Nových Hradech přinesl i týdeník Jihočech. Pravda byla zcela jiná. 

 155 Tamtéž, Novinový článek z Práva lidu (bez datace). 
156 PERNES, Jiří, Poslední Habsburkové Karel, Zita, Otto a snahy o záchranu císařského trůnu, Praha 1999, 

s. 212. 
157 SOA Třeboň, RA Buquoyů, Buquoy státnímu zastupitelství v Českých Budějovicích, 30. 8. 1923. 
158 Tamtéž, Novinový článek z Práva lidu (bez datace). 
159 Tamtéž. 
160 Tamtéž, Buquoy státnímu zastupitelství v ČB, 6. 9. 1923. 
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Výše zmíněnými generály, kteří navštívili Nové Hrady, byli Alois Podhajský,161 
Josef Kroutil162 a Jaroslav Rambousek.163 Všichni tři aktivně sloužili v československé 

armádě. Došlo i k vyvrácení fámy, podle níž mělo služebnictvo na zámek v Nových Hradech 

zakázaný vstup, aby nemohlo vynést tajné informace z jednání, která tam údajně měla 

probíhat. Právě naopak, během návštěvy mělo služebnictvo více práce než obvykle. Je nutné 

zmínit, že toto vysvětlení dodal přímo Karel Jiří Buquoy, a proto může být tendenční. Stejně 

jako on vypovídal i jeho švagr Rudolf Kinský. Z důvodu všech těchto pomluv podal Karel 

Jiří Buquoy na týdeník Jihočech žalobu. 164 
Noviny Jihočech vlastnil Josef Kříž, protimonarchisticky smýšlející poslanec 

poslanec za Českou stranu dělnickou, který ve šlechtě spatřoval zlo. Žaloba, kterou podal 

Karel Jiří Buquoy, ale nemohla být úspěšná, jak krátce nato sám hrabě zjistil, protože Josef 

Kříž měl poslaneckou imunitu. Stěžoval si tak alespoň státním úřadům na šikanu. Dle 

Buquoye to nebylo poprvé, kdy ho státní instituce vyšetřovaly kvůli udání, ale vždy se mělo 

jednat o pomluvu.165 
Ohledně neúspěšné žaloby bylo Karlu Buquoyovi řečeno, že bude lepší se s Josefem 

Křížem domluvit osobně. To však v praxi nikam nevedlo. Taktéž se mohl obrátit 

na ministerstvo spravedlnosti, které by přezkoumalo, zda se Křížova imunita vztahuje 
i na skutky vedené proti němu.166 Ani se stížností podanou k posouzení na ministerstvo 

by však zřejmě neuspěl, neboť dle právníka dr. Němce neexistoval pro tyto kroky legislativní 

základ.167  
Buquoy nechal již v roce 1925 sepsat svou poslední vůli, v níž veškerý majetek 

odkázal prvorozenému synovi Ferdinandovi. Zároveň však byla v závěti uvedena podmínka, 
podle níž se dědic musel postarat i o své sourozence a matku. Za tímto účelem zřídil Karel 

Jiří Buquoy fond, ze kterého měly být v případě jeho úmrtí posílány finance. Pozůstalí 

 161 Alois Podhajský (1864–1946) – Byl rakouským polním maršálkem, později československý polní generál, 

který v roce 1933 odešel do výslužby. 
162 Josef Kroutil (1879–1936) – Po celý život působil v armádě, v níž dosáhl hodnosti majora a během první 

světové války bojoval v československých legiích. 
163 Jaroslav Rambousek (1882–1947) – Byl členem československých legií a za první republiky dosáhl hodnosti 

generála. 
164 SOA Třeboň, RA Buquoyů, Buquoy státnímu zastupitelství v ČB, 6. 9. 1923. 
165 Tamtéž. 
166 Tamtéž. 
167 Tamtéž, Návrh konceptu postupu od Černého Buquoyovi, 3. 9. 1923. 
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z nejbližší rodiny by měli stále nárok na bydlení a měsíčně by získávali určitý peněžní 

obnos.168  
V roce 1929 se Buquoy stal členem Řádu maltézských rytířů, v jehož řadách byl 

velmi aktivní.169 Řád vznikl v 11. století a do Čech přišel v roce 1158. Bohužel z materiálů 

týkajících se činnosti Karla Jiřího Buquoye nelze zjistit příliš mnoho informací. Jedná se 

především o různé účetní dokumenty či žádosti o finanční příspěvek. Čteme zde pouze 

o stavu řádu ve 30. letech a nedostatku jeho členů.170  
Mezi lety 1920–1930 se Buquoy několikrát přihlásil k německé národnosti, což mu 

následně pomohlo během okupace, a naopak uškodilo po skončení druhé světové války. 

Na jeho panství žili především Němci. Například v Nových Hradech pobývalo 92 % Němců 

a jen 8 % Čechů.171 Jeho nadnárodní cítění tak pro něj nebylo zdaleka tak snadné. Menšinový 

počet Čechů v Nových Hradech byl důvodem, proč se je snažil více podporovat, 

aby nedocházelo k národnostním konfliktům. Patrně roku 1934 vydal oficiální seznam 

podpor určených jen pro česky mluvící obyvatele na jeho panství.172 Úředníci, strážmistři, 

učitelé či ředitelé školy, kteří pocházeli z české menšiny, měli nárok na bydlení zdarma, 
stejně jako každoroční příděl dříví. Takové právo náleželo i české škole, která se v Nových 
Hradech nacházela. Podporoval rovněž výstavbu českého domu v tomto městě a sokolská 

cvičení. 173 Na druhé straně však přál i německým spolkům. V roce 1934 například věnoval 

finanční dar německému katolickému spolku žen, který vybíral jídlo, oblečení a jiné 
potřebné věci pro chudé.174 Jeho nadnárodní vnímání dokládá i to, že sám vstupoval 

do českých spolků. V roce 1929 se podílel na založení Československé rodopisné 

společnosti.175 Ta se zabývala především genealogií či heraldikou a zanikla v roce 1949. 
V roce 1934 měl Karel Jiří Buquoy ještě evidentně nadnárodní cítění. 

V Nových Hradech se tehdy konala oslava znovuzvolení Tomáše Garrigua Masaryka 

 168 Tamtéž, Návrh testamentu Karla Jiřího Buquoye. 
169 Tamtéž, Doklad o přijetí do řádu, 6. 5. 1929. 
170 Tamtéž, Zápis z jednání řádu maltézských rytířů, 9. 5. 1935. 
171 JUŘÍK, P, Jihočeské Dominium, s. 268. 
172 SOA Třeboň, RA Buquoyů, Seznam podpor pro českou menšinu vydaný Buquoyem, bez datace (patrně rok 

1934). 
173 Tamtéž. 
174 Tamtéž, Poděkování německého spolku Buquoyovi za finanční dar, 25. 1. 1934. 
175 Tamtéž, Doklad o založení rodopisné společnosti. 
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prezidentem Československé republiky.176 Buquoy na tuto akci finančně přispěl a přislíbil 

svou účast.177 Nakonec se nicméně musel omluvit z důvodu pohřbu své tety.178 Původní 

koncept omluvy byl psán v němčině, ale Buquoy ji nechal přeložit do češtiny, neboť tuto 
kulturní událost samozřejmě pořádal český spolek. Otázkou zůstává, zda by se nebýt pohřbu 

skutečně dostavil. 
Karel Jiří Buquoy psal ke všem článkům, které o něm v novinách vyšly, svůj názor 

a komentář. Už od počátku 20. let minulého století nazýval jižní Čechy „deutschen 

Südböhmen.“179 V úvodu popisuje historii svého rodu včetně toho, jakým způsobem přišla 

rodina k majetkům v tomto kraji. Jižní Čechy popisuje jako kraj ryze německý, ve kterém 

žijí zemědělci a obchodníci, kteří museli po roce 1918 čelit tlakům ze strany nově vzniklého 

státu. Z jeho vyprávění je zřejmé, že měl daleko blíže k německému prostředí než k českému. 

Byl zastáncem národnostního uspořádání, jež se nezměnilo od doby, kdy jeho rodina získala 

panství v českých zemí. Z toho důvodu patrně nelibě nesl nově nastalé poměry po vzniku 

ČSR. Největší zlo pro něj představovala pozemková reforma, kterou chápal jako ryze 

protiněmeckou. Sám zdůrazňoval, že proti němu samotnému se našlo velké množství štváčů, 

kteří ho chtěli poškodit. Obviňoval ze spiknutí i mnohé politiky a celá ministerstva. Právě 

pozemková reforma nesla velký podíl na tom, že jakmile se naskytla příležitost ČSR 

poškodit, Karel Jiří Buquoy neváhal a učinil tak. Na tuto šanci však musel čekat až do roku 

1938. Nově vzniklá republika se ho údajně pokoušela zbavit také snahou o odkup jeho 

majetku. Nutno dodat, že každou kritiku své osoby ze strany Čechů, českých úřadů či spolků 

si bral Buquoy velmi osobně a označoval ji za „štvanici, která je vůči němu vedena“.180 Celá 

20. léta Karel Jiří Buquoy kritizoval dopady pozemkové reformy, hlavně pak na německé 

obyvatelstvo. To ho vedlo k tomu, že ve 30. letech začal sympatizovat s SdP.181 
Dle jeho názoru totiž ostatní německé strany v parlamentu příliš hájily české zájmy. Od roku 

1936 se účastnil průvodů SdP, stýkal se s Konradem Henleinem a označoval ho za svého 

blízkého přítele.182 Obrat Karla Jiřího Buquoye k nacistickému Německu lze tedy pozorovat 
již někdy od roku 1935 či 1936. 

 176 V roce 1934 byl T. G. Masaryk po čtvrté zvolen jako prezident ČSR. 
177 SOA Třeboň, RA Buquoyů, Pozvánka od českého spolku Buquoyovi na oslavu, 24. 5. 1934. 
178 Tamtéž, Omluva Buquoye českému spolku, 24. 5. 1934. 
179 Německé jižní Čechy. 
180 SOA Třeboň, RA Buquoyů, Koncepty vyjádření Karla Jiřího Buquoye k novinovým článkům. 
181 Sudetoněmecká strana. 
182 SOA Třeboň, RA Buquoyů, Koncepty vyjádření Karla Jiřího Buquoye k novinovým článkům. 
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V říjnu 1938 ho navštívil na hradě Rožmberk Ludwig Beck (německý generál).183 
Hrabě si pro něj připravil uvítací proslov, ve kterém odkazoval na své hrdinské předky 
bojující za habsburskou monarchii, například na Karla Bonaventuru. Dále zdůraznil, 

že na jeho území žijí především němečtí sedláci a lidé proněmeckého smýšlení. Po odsunu 
české menšiny se Buquoy již nemusel snažit o národnostní smír a začínají se tak plně 
projevovat jeho sympatie k Německu. Dle zmínek v jiných dokumentech se generálovi 

na Rožmberku líbilo a místo na něj výrazně zapůsobilo.184  
V květnu 1938 Buquoye navštívil na Nových Hradech sám Konrad Henlein. Tisk na 

návštěvu reagoval výsměchem. Čteme v něm myšlenku, podle níž Karel Jiří Buquoy hostil 

nacisty na svém panství jen s vidinou toho, že se mu vrátí majetky zabavené během 

pozemkové reformy.185 Tato myšlenka měla své opodstatnění, neboť se našel dostatek 
šlechticů, kteří podporovali SdP právě z takového důvodu.186 Návštěvu se snažil Karel Jiří 

Buquoy utajit, ve své korespondenci se o ní nezmiňoval a píše o ní až v roce 1939. Návštěvy 

si však všimly Českobudějovické noviny a shodou okolností pobýval ve stejnou dobu 

v jižních Čechách i prezident Edvard Beneš.187  
Ve své korespondenci Karel Jiří Buquoy nijak nekomentoval anšlus Rakouska. 

Z jeho spolupráce s nacistickým režimem lze však soudit, že připojení Rakouska 

podporoval, nebo na tuto událost neměl žádný zásadní názor. Podobná situace panuje 
v souvislosti s mnichovskou konferencí. Vzhledem k tomu, že Karel Jiří Buquoy měl 

k Československu negativní vztah, postoupení Sudet ve prospěch Německa patrně přivítal, 
i když jej ve své korespondenci rovněž nekomentoval. Stále totiž pomýšlel na navrácení 

majetku, o který přišel během pozemkové reformy. 
Během německé okupace se Karel Jiří Buquoy přihlásil k árijské národnosti. Pro tyto 

účely si připravil bohatý materiál, který mu měl jeho původ potvrdit. Jednalo se o potvrzení 

narození, svatby i úmrtí svých předků. Původ svých předků dokládal minimálně od počátku 

19. století. Pokud mu to zdroje umožnily, uváděl své předky dokonce ještě z dřívějších dob, 

 183 Tamtéž, Buquoy Beckovi, 14. října 1938. 
184 Tamtéž. 
185 Tamtéž, Českobudějovické noviny (není uvedená datace). 
186 HORČIČKA, V. – ŽUPANIČ, J., c. d., s. 120. 
187 SOA Třeboň, RA Buquoyů, Českobudějovické noviny (není uvedená datace). 
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mnohdy až do počátku 17. století. Podobný postup uplatnil také u svých dětí Jindřicha, 

Ferdinanda, Karla, Alberta a Jindřišky.188 
Nejvýraznější obrat pak nastal v roce 1939, kdy Buquoy začal naplno spolupracovat 

s nacistickými úřady, především v oblasti hospodářství, kde ho nejvíce zajímal prodej 

dřeva.189 Německé úřady i sám Buquoy měli na dřevě velký zájem, protože se na jeho panství 

nacházelo velké množství lesů. Obě strany měly za cíl dodání co největšího množství této 

suroviny. Platila zásada – čím více, tím lépe. Buquoy proto žádal úřady ve Vídni, 

aby mu byly nápomocny, jelikož neměl dostatečné prostředky k intenzivní těžbě a od ledna 

1940 byla těžební činnost nedostačující. 190 Nacistické Německo vydalo nařízení, podle 
něhož bylo potřeba dodávat více dřeva do říše. Buquoy tak musel řešit, jak takové dodávky 

splnit. Vedl mnohá jednání a neustále žádal o odložení dodávek dřeva. Ukazovalo se však, 

že neměl s obdobnou činností žádné zkušenosti, protože se až do roku 1939 držel 

v politickém ústraní. Proto v červnu roku 1940 požádal o zbavení úřadu lesního hospodářství 

pro okres Kaplice. Byl přemlouván, aby zůstal, ale sám zdůraznil, že nemůže v tomto úřadu 

déle působit, protože mu pak nezbývá čas na jeho záliby. 191 Ocenil, když se jeho nástupcem 

stal Kerschner, jehož považoval za odborníka na lesní hospodářství.192  
Vyvstává také otázka, do jaké míry měl Karel Jiří Buquoy autoritu před říšskými 

úřady. On sám byl čestným občanem obce Přísečnice, která se nachází v Krušných horách. 

Jeho předci dokázali vesnici zajistit postavení okresu.193 Od roku 1939 však chtěla německá 

protektorátní správa tento okres zrušit, což se nelíbilo místním lidem a starostovi, který proto 
kontaktoval správce sudetské župy Konrada Henleina. Ten mu však na dopis neodpověděl, 

načež se starosta obrátil na čestného občana Karla Jiřího Buquoye s prosbou o pomoc. 

Ten neváhal a sám napsal dopis Henleinovi, v němž mu líčil problém místní obce, 

ale odpovědi se také nedočkal. Starosta obce psal Karlu Buquoyovi často, ale jen zřídka 

se mu dle všeho dostalo odpovědi. Je možné, že Buquoy nechtěl rozporovat nařízení 

německých úřadů a poštvat si je proti sobě, když sám v té době čelil problémům s dodávkami 

dřeva pro Německo.194 Karel Jiří Buquoy za druhé světové války sice nebyl politicky aktivní, 

 188 Tamtéž, Doklady k prokázání árijského původu Buquoye a celé jeho rodiny. 
189 Tamtéž, Buquoy dřevařskému úřadu ve Vídni, 22. 12. 1939. 
190 Tamtéž, Buquoy dřevařskému úřadu ve Vídni, 23. 10. 1939. 
191 Tamtéž, Buquoy městské radě v Kaplici, 19. 1. 1940. 
192 Tamtéž, Buquoy městské radě v Kaplici, 27. 6. 1940. 
193 Tamtéž, Starosta Přísečnice Buquoyovi, 22. 10. 1939. 
194 Tamtéž, Buquoy starostovi Přísečnice, 28. 10. 1939. 
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vycházel však nacistům vstříc. Vykonával funkci okresního lovčího a nezdráhal se přijímat 

nacistické představitele na audienci či nosit nacistickou uniformu. Jeho synové narukovali 

do armády a zúčastnili se bojů.195 
Samotné materiály k činnosti Karla Jiřího Buquoye za druhé světové války nejsou 

příliš obsáhlé, neboť se během ní držel v ústraní. Po skončení války byl jeho majetek 

zestátněn na základě Benešových dekretů. K zabavení došlo 6. října 1945 a v listopadu 
pak byla část jeho rodiny odsunuta do Bavorska. Samotného hraběte veřejnost označila 

za germanizátora Šumavy, byl zatčen a uvězněn v internačním táboře poblíž Českých 

Budějovic. Soud ho v roce 1948 osvobodil pro nedostatek důkazu o spolupráci s nacisty. 

Z popudu komunistů však projednával jeho případ ještě mimořádný lidový soud. 
Ten ho odsoudil k trestu odnětí svobody v délce trvání třinácti let. V brněnské věznici 

pak Karel Jiří Buquoy v roce 1952 ve svých 67 letech zemřel.196  

 195 KOBLASA, P., c. d., s. 12. 
196 JUŘÍK, P., Jihočeské Dominium, s. 394. 
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5 Životopis Eugena Czernina 
Narodil se v Praze roku 1892 a jeho rodiči byli Rudolf Czernin a Emma                          

Orsini-Rosenberg. Navštěvoval českou základní školu, poté německé gymnázium, následně 

vystudoval Karlovu univerzitu a po studiích vykonával úřednické funkce na vídeňském 

dvoře. Za manželku si vzal Josefinu Schwarzenbergovou a svatba se konala roku 1919 
na zámku v Hluboké nad Vltavou. Josefina ze Schwarzenbergu byla mladší sestrou Adolfa 

Schwarzenberga, posledního majitele zámku Hluboká.197  
I Eugena Czernina postihla v roce 1919 pozemková reforma. Po ní mu zbyla zhruba 

jedna třetina původního majetku, přičemž ho nejvíce rmoutila ztráta zámku Jemčina, kam 

se svou manželkou rád jezdil. V roce 1927 Eugena adoptoval strýc František Jaromír 

Czernin. Díky tomu získal mladý Czernin zámky v Jindřichově Hradci, Petrohradu 

a Chudenicích. Jeho strýc zemřel v roce 1932, načež se Eugen Czernin mohl plně ujmout 

správy nových panství. Nespornou výhodou nového majitele bylo, že uměl česky 

i německy.198  V roce 1930 uvedl Eugen Czernin při sčítání lidu německou národnost, údajně 

proto, že se na jeho panství nacházelo především německé obyvatelstvo. Musel však umět 

vycházet s Čechy i Němci a snažil se tudíž být nestranný.199 
Situace Eugena Czernina se začala zhoršovat od roku 1938 v důsledku anšlusu 

Rakouska a záboru Sudet. V létě téhož roku se sešel s lordem Runcimanem, jehož hostil 

na svém zámku v Petrohradě. Po mnichovské dohodě nastaly Eugenu Czerninovi nové 

starosti, neboť se musel vypořádat s rozdělením svých panství. Nově se totiž nacházela 

jak v Československu, tak i na území Německa. Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava 
získal Czernin stejně jako jeho manželka automaticky německé občanství, a to právě proto, 

že se roce 1930 při sčítání přihlásili k německé národnosti. S nacisty však nikdy 

spolupracovat nezačal.200 Za války například stále zaměstnával Čechy namísto Němců, což 
z něj činilo terč častých udání ze strany Němců. Jeho nejstarší syn padl během druhé světové 

války při bojích ve Francii.201  
Konec války strávil Czernin s manželkou v Petrohradě a v Chudenicích. Krátce nato 

byl zatčen za údajnou kolaboraci a uvězněn na Pankráci, odkud byl po šesti měsících 

 197JUŘÍK, P., Dominia, s. 253; POUZAR, V. – MAŠEK, P. – MENSDORFF-POUILLY, H., c. d., s. 97. 
198 JUŘÍK, P., Dominia, s. 253; VOTÝPKA, V., c. d., s. 193. 
199 Tamtéž. 
200 VOTÝPKA, V., c. d., s. 194. 
201 JUŘÍK, P., Dominia, s. 266. 
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propuštěn, protože se jeho spolupráci s Němci nepodařilo prokázat. Ihned poté, ještě v roce 

1945, odešel z Československa do Rakouska, kde se setkal se svou manželkou. Eugen 

Czernin zemřel roku 1955 ve Vídni.202  

 202 POUZAR, V. – MAŠEK, P. – MENSDORFF-POUILLY, H., c. d., s. 97; VOTÝPKA, V., c. d., s. 194–196. 
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6 Nástin názorů Eugena Czernina dle jeho korespondence 
Eugen Czernin vedl bohatou korespondenci s mnoha lidmi v Rakousku. Jedním 

z nich byl Peter Revertera, se kterým si nepravidelně dopisoval od roku 1925. Řešili sice 

především rodinné záležitosti, avšak na mnoha místech se lze dočíst i osobní názory 

Revertery na politickou situaci v Rakousku. Eugen s jeho postoji patrně souhlasil. Samotné 

nacisty považoval Revertera za stejné zlo, jakým pro něj byli komunisté.  Czernin byl 

v korespondenci rovněž informován o hospodářské situaci v Rakousku. Sám Revertera 

vnímal v roce 1934 posledních patnáct let vývoje Rakouska ve špatném světle, 

s čímž Czernin souhlasil. Společně často kritizovali stav tamního hospodářství. Revertera 

tvrdil, že je nutné pevně ukotvit stát na základě stavovské formy vlády a katolicismu, 

aby se mohlo Rakousko rozvíjet a dosáhlo hospodářské síly.  Oba muži byli velmi zbožní 

a ve své vzájemné korespondenci rozebírali také problematiku nástupnictví v případě úmrtí 

papeže Pia XI.   
Vedle Rakouska byl Eugen Czernin obeznámen také s děním v Německu. Jeho bratr 

byl v roce 1932 na návštěvě v Berlíně a stal se přímým svědkem volby prezidenta.203 Situaci 
označil za „úpadek německé demokracie na úplné dno“. Podíl na vině přitom přičetl 

i německé šlechtě a katolíkům. Eugen tento názor sdílel, protože dle deníkových zápisů 
podporoval prezidenta Hindenburga a Adolfa Hitlera vnímal jako ohrožení německé 

demokracie.204 Hindenburg byl představitelem staré pruské šlechty a tento fakt se patrně 

podepsal na sympatiích, které k němu Czernin choval, neboť psal, že byla chyba zničit 

monarchii v Německu.205 I na tomto příkladě lze pozorovat, že Czerninové zůstávali věrni 

ideálům habsburské monarchie. 
V podobném duchu ho informoval i Adolf Schwarzenberg, který se sám zajímal 

o politickou situaci v Evropě. Nejvíce zmínek je spojeno s Hitlerovým převzetím moci 

v Německu roku 1933. Schwarzenberg považoval Hitlera za hrozbu a jeho diktátorské kroky 

označoval jako „nacionálně bolševický experiment“.206 Bolševismus i nacismus vnímal 

jako velmi podobné režimy, protože oba chtějí zničit demokracii, vymýtit náboženství a jsou 

založeny na moci jedné strany, jejímž cílem je totální kontrola všeho v daném státě 

 203 Tamtéž, František Czernin Eugenu Czerninovi, 14. 3. 1932. 
204 Tamtéž, Deník Eugena Czernina, 14. 3. 1932. (dále jen „deník“). 
205 Tamtéž, František Czernin Eugenu Czerninovi, 14. 6. 1932. 
206 Tamtéž, Adolf Schwarzenberg Eugenu Czerninovi, 7. 5. 1933. 
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a expandování za hranice.207  Je zřejmé, že podobné smýšlení sdíleli i ostatní 

Schwarzenbergové hlubocko-krumlovské větve. Například Jan Nepomuk II. těžce snášel 

anšlus Rakouska, jak jsem již uvedl v kapitole věnované přímo Adolfovi 

ze Schwarzenbergu. Eugen Czernin se s jeho názory ztotožňoval. 
Již na počátku roku 1938 přišlo Eugenovi varování od Petera Revertery, 

který se velmi dobře orientoval v evropské politice. V jednom z dopisů vyjádřil obavu 

z toho, co se bude v tomto roce dít. Předpovídal „prudké změny“ a „nemilá překvapení“. 

Stěžoval si především na neustále rostoucí moc nacistů v Rakousku.208 Byl také dobře 

obeznámen se situací v Německu, neboť na počátku roku 1938 strávil několik dní 

v Berlíně.209 Dle všeho se zdá, že očekával anšlus Rakouska. 
V roce 1938 Eugena informoval jeho bratr o dění v Rakousku dopisem, v němž 

odsuzuje Hitlerovu agresi.210 Obviňuje ho z propagandy a zlehčování nastalé situace. 
Na druhé straně vinil také okolní státy, že činu pasivně přihlížely, a kritizoval i rakouské 

duchovní, kteří dle jeho názoru anšlus podporovali.211 Příčinou jeho zlosti mohla být 

i skutečnost, že Adolfa Hitlera při příjezdu do Vídně vítaly kostelní zvony.212 Jeho kritika 
byla však neoprávněná, neboť představitelé katolické církve v Rakousku s Hitlerem 

nesympatizovali. František Czernin patrně neznal osobní názory představitelů katolické 

církve v Rakousku. Například kardinál Theodor Innitzer s nacismem nesympatizoval 
a během okupace Rakouska čelil problémům kvůli své snaze pomoci židům.213 
Jenže Czernin přístup katolické církve v roce 1938 k anšlusu Rakouska vnímal jako zradu 

Engelberta Dollfusse, stejně jako zradu rakouského lidu. Církev označil de facto za poskoky 
Adolfa Hitlera. Czerninův bratr mu v dopise vyjadřuje obavy z toho, aby osud Rakouska 

brzy nepotkal Československou republiku, protože dle jeho názoru bude právě ta dalším 

Hitlerovým cílem.214 V jiném dopise použil přirovnání: „Jako by Rakousko plavalo v moři 

slz a strachu před nacisty.“ Byl nicméně spokojený s postojem katolických institucí 

 207 THIERRY, Wolton, Rudohnědá – nemoc 20. století, Praha 2003, s. 122. 
208 SOA Třeboň, pobočka J. H., RA Czerninů, nezpracovaný fond, Evžen III., Revertera Czerninovi 2. 1. 1938. 
209 Tamtéž, Revertera Czerninovi, 3. 2. 1938. 
210 Tamtéž, František Czernin Eugenu Czernin, 6. 4. 1938. 
211 Tamtéž. 
212 HAMANN, Brigitte, Hitlerův ušlechtilý Žid – život Eduarda Blocha, lékaře chudých, Praha 2012, s. 254. 
213 REIMANN, Viktor, Innitzer – Kardinal zwischen Hitler und Rom, Wien 1988, s. 57. 
214 SOA Třeboň, pobočka J. H., RA Czerninů, nezpracovaný fond, Evžen III., František Czernin Eugenu 

Czerninovi, 6. 4. 1938. 
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v zahraničí, které anšlus Rakouska odmítly.215 Jeho bratr dále přirovnal nacismus 

ke komunismu a dodal, že mnoho komunistů se po anšlusu Rakouska stalo největšími 

podporovateli Adolfa Hitlera.216 Čtení těchto zpráv muselo být pro Eugena Czernina 

nepříjemné, jelikož mu na Rakousku záleželo. 
Podobě ho informoval také jeho synovec Heřman Czernin. Po anšlusu Rakouska 

píše, jak povýšeně se Němci chovají vůči Rakušanům.217 Rovněž odsuzoval německou 

propagandu, jež se snažila obyvatelům vnutit myšlenku, že jim bude pod německou správou 

lépe. Uvědomoval si zároveň nutnost přivyknutí nové situaci a vytanulo mu na mysli, 

že západní země Rakousku nepomohly, a tudíž nadále budou tuto situaci přehlížet. Doufal 

alespoň ve zlepšení hospodářské situace Rakouska a v pokles nezaměstnanosti. Všímal si 

vlajkové výzdoby v ulicích, která byla den od dne větší i impozantnější.218 Zaskočilo ho, 

jakou rychlostí se v Rakousku změnil kulturní život. Ze dne na den byla nacistická 

propaganda přítomná ve všech oblastech kulturního života. Dále si povšiml narůstajícího 

počtu německých policistů v rakouských ulicích. Postěžoval si rovněž, že po zabrání 

Rakouska vzrostly ceny potravin.219  
Další Bratr Eugena Czernina František neměl důvěru v lorda Runcimana. V jednom 

dánském tisku dle něj vyšla fotografie, kde lord pozdravil sudetské Němce pozdravem 

„Heil Hitler“. Nad zfanatizovanými sudetskými Němci vyjadřoval smutek.220 
Na těchto příkladech je vidět, že ač Czerninové zůstávali obdivovateli monarchie, nikdy 

nepřijali „ideály“ nacismu jako některé šlechtické rody. I přes mnohdy obtížný vztah byli 

věrní nově vzniklým republikám. 
Téměř o rok později přeje Eugenovi jeho bratr Karel Czernin úspěšný vstup 

do nového roku a vyjadřuje obavu ze zhoršující se situace ve světě. V korespondenci 

se nevyslovuje přímo, ale kritizuje například uzavření hranic s ČSR. Zároveň dodává, že má 

pocit, jako by „ležel na márách“. Připadalo mu, že bylo jeho milované Rakousko doslova 

zašlapáno do země.221 Eugen Czernin měl podobné starosti, neboť musel například řešit 

problémy s nově vymezenými hranicemi. 
 215 Tamtéž, František Czernin Eugenu Czerninovi, 11. 4. 1938. 

216 Tamtéž, František Czernin Eugenu Czerninovi, 6. 4. 1938. 
217 Tamtéž, Heřman Czernin Eugenu Czerninovi, 30. 3. 1938. 
218 Tamtéž. 
219 Tamtéž, Heřman Czernin Eugenu Czerninovi, 18. 5. 1938. 
220 Tamtéž, František Czernin Eugenu Czerninovi, 13. 8. 1938. 
221 Tamtéž, Karel Czernin Eugenu Czerninovi, 1. 1. 1939. 
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Eugenu Czerninovi sdělovali své názory i jiní šlechtici, např. Terezie 

Schwarzenbergová, rozená Trauttsmandorffová.222  Ta v jednom dopise napsaném 

po záboru Sudet v roce 1938 poznamenala, že ačkoliv se nikdy necítila jako Češka a nikdy 

nově vzniklou Československou republiku neměla ráda, tak pro ni i celou její rodinu byl 

„Böhmenland místem, ve kterém zakořenila.“223 Na této krátké poznámce pozorujeme, 

jak se část šlechty stavěla k nově nastalým poměrům po roce 1918. Stále v nich převládalo 

jejich zemské vlastenectví a pevný vztah k habsburské monarchii, která již v té době 

neexistovala. I přes tuto situaci nikdy neinklinovali k jiným autoritářským režimům a byli 
věrni dříve značně nemilované republice. 

Po vypuknutí války si Eugen Czernin nejvíce dopisoval s Peterem Reverterou, 

jenž vnímal válku jako zlo, protože měl obavy o svého syna povolaného k bojům.224 
Revertera i Czernin měli oba starost o své blízké na frontách. Z vyjádření Revertery lze 

pochopit, že jeho největší pochybnosti se týkaly bojů proti Rusku a Jugoslávii.225 Jako kdyby 
předvídal, že právě na těchto frontách bude mít Německo největší problémy. 

Z korespondence mezi oběma muži vyplývá, že Revertera ve svém volném čase navštěvoval 

archivy a hledal pro Eugena Czernina dokumenty, jež by vedly k získání tzv. „Ahnenpassu“ 

– dokladu prokazujícího árijský původ. Revertera bohužel nemohl v archivech všechny 

potřebné náležitosti dohledat.226 Otázkou zůstává, proč o něj Eugen Czernin usiloval. Možná 

proto, aby předešel případným problémům s nacisty. V korespondenci se nevyskytuje zjevná 

kritika nacistického Německa, neboť Revertera dopisy nepovažoval za bezpečný prostor.227 
V roce 1942 pak informoval Eugena o bitvě u Stalingradu. Oba s válkou nesouhlasili 

a nevyjádřili ani žádnou lítost nad prohranou bitvou – pouze nad vojáky, kteří museli 

pro nesmyslnou válku tolik trpět.228  
V archivu se dochovalo i několik dopisů, které psali synové Petera Revertery svému 

otci, k čemuž docházelo především na Vánoce. Stěžovali si na samotnou podstatu války.229 
 222 Tchyně Eugena Czernina. 

223 SOA Třeboň, pobočka J. H., RA Czerninů, nezpracovaný fond, Evžen III., Heřman Czernin Eugenu 

Czerninovi, 18. 5. 1938. 
224 Tamtéž, Revertera Czerninovi, 5. 2. 1941. 
225 Tamtéž, Revertera Czerninovi, 9. 4. 1941. 
226 Tamtéž, Revertera Czerninovi, 17. 7. 1941. 
227 Tamtéž, Revertera Czerninovi, 9. 4. 1941. 
228 Tamtéž, Revertera Czerninovi, 27. 11. 1943. 
229 Tamtéž, Kopie dopisu syna Revertera zaslané Czerninovi, 18. 1. 1942. 
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Reverterův syn Nikolas si dokonce posteskl, že by chtěl být zpět ve své vlasti, za kterou 
označil Rakousko, nikoliv Německou říši. Bojoval na východní frontě a sám naznačil, 

jaké následky bude mít zima pro německá vojska v Rusku.230 Synové Petera Revertery psali 

nejen svému otci, ale i ostatním příbuzným, aby měli přehled, co se s nimi děje. Jejich dopisy 
vystihují jejich psychické rozpoložení během aktivní účasti ve válce. Dopisy Reverterových 

synů mohou do jisté míry též vystihovat, jak se nejspíš cítili a smýšleli synové Eugena 

Czernina, kteří se rovněž museli účastnit bojů v druhé světové válce. 
Z nemnohé korespondence a při jejím porovnání s deníky lze tedy konstatovat, 

že Eugen Czernin zastával podobné názory jako Peter Revertera. Přál si samostatné 

Rakousko, ve kterém by byl důraz kladen na stavovské zřízení. Je zřejmé, že s anšlusem 

Rakouska nesouhlasil, byl však nucen se s ním smířit. 

 230 Tamtéž, Kopie dopisu syna Revertery zaslaného Czerninovi, 18. 1. 1942. 
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7 Nástin názorů Eugena Czernina dle jeho deníků 
Deník Eugena Czernina představuje bohatý zdroj informací především k osudovému 

roku 1938. Od února 1938 si Czernin začínal všímat zhoršené politické situace ve střední 

Evropě a obával se především o Rakousko. Krátce před samotným anšlusem se sešel v Praze 

s Rudolfem Beranem, řešil s ním především zhoršující se poměry ohledně Sudet, 

ale i podmínky v Rakousku.231 Neuvádí sice, jak dlouho a odkud ho znal, ale Czernin 
udržoval kontakty s mnoha osobami a jako majitel několika panství měl k agrárníkům blízko. 

Zda byl jejich členem se nepodařilo dohledat.  
Eugen Czernin považoval politický vývoj Rakouska posledních dvou let za přímo 

tragický. Za mezník označoval červencovou smlouvu232 mezi Rakouskem a Německem, 

která byla podepsána roku 1936.233 V této zmínce nalezneme spojitost s názory Petera 
Revertery, který smýšlel stejně. Neuvedl sice žádný důvod, ale patrně byl zklamaný z toho, 
že se Rakousku nepodařilo vymanit ze sféry vlivu Německa, spíše naopak – moc Německa 

nad Rakouskem byla čím dál zřetelnější. Eugen Czernin také odsuzoval nárůst nacistických 

tendencí v Rakousku.234 O jejich sílícím vlivu svědčí i vzestup rakouské NSDAP až do jejího 

zákazu v roce 1933, stejně jako následný nevydařený puč nacistů v červenci roku 1934 

a nakonec již zmiňovaná červencová smlouvu mezi Rakouskem a Německem.235 Touto 
dohodou se Rakousko fakticky stalo hospodářsky závislým na Německu. 

Mezi nejzajímavější úvahy Eugena Czernina patří bezesporu věta: „Pokud dojde 

k připojení Rakouska k Německu, tak pro Československo to nebude znamenat nic jiného 

než válku.“236 O jeho informovanosti v oblasti politiky svědčí fakt, že s oblibou poslouchal 
rakouské rozhlasové stanice. Obával se vyhlášeného referenda v Rakousku, které se mělo 

konat 13. března 1938. Jak již bylo zmíněno dříve v této práci, vyhlásil ho rakouský kancléř 

 231 Tamtéž, deník, 25. 2. 1938. 
232 Ve smlouvě stálo, že se Rakousko musí podřídit zahraniční politice Německa a do vlády jmenovat nacisty. 

Ministrem vnitra byl jmenován Arthur Seyss-Inquart (v roce 1938 se stal kancléřem). Rakousko muselo také 

vyhlásit amnestii pro vězněné nacisty, a dokonce propustilo i soudce, kteří s nacismem sympatizovali. Dále 

se Rakousko začalo více sbližovat s Německem v oblasti hospodářství. Touto smlouvou získalo Německo 

nad Rakouskem značný vliv. (zdroj: MORAVCOVÁ D., c. d., s. 92.) 
233 Tamtéž. 
234 SOA Třeboň, pobočka J. H., RA Czerninů, nezpracovaný fond, Evžen III., deník, 9. 3. 1938. 
235 ZUMR, Jan, Analýza činnosti Allgemeine-SS v Dolních Rakousích v letech 1932-1945, Disertační práce, 

Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2017, s. 193. 
236 SOA Třeboň, pobočka J. H., RA Czerninů, nezpracovaný fond, Evžen III., deník 9. 3. 1938. 
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Kurt Schuschnigg a mělo zjistit, zda si Rakušané přejí nezávislost nebo připojení 

k Německu. Nikdy k takovému průzkumu však nedošlo, protože referendum bylo kvůli 

nátlaku ze strany Adolfa Hitlera zrušeno.237 Kancléř poté podal demisi a v důsledku naléhání 

Hitlera byl na pozici jmenován Seyss-Inquart. Ten poslal do Berlína dopis, ve kterém žádal 

o poslání německých vojáků do Rakouska.238  
Vedle Rudolfa Berana se před samotným referendem sešel Czernin s maďarským 

vyslancem Johannem Wettsteinem z Westersheimu. Diskutoval s ním o situaci v Rakousku, 
kterou oba shledali velmi nepřehlednou. Czernin si také uvědomoval skutečnost, že ostatní 

země nedokázaly předvídat, jak se nacistické Německo zachová.239  
Czernin nicméně nikdy zcela nesympatizoval s Československem a jeho vládou. 

Pravdou je spíše opak. Kníže částečně připisoval vinu za nastalou politickou situaci Edvardu 

Benešovi. Dle jeho mínění právě Beneš dělal v zahraniční politice od 20. let 20. století jednu 
chybu za druhou.240 Je to dáno možná tím, že Československo stále považovalo za největší 

nebezpečí monarchismus a návrat Habsburků na trůn.241 Proto mohli mít například 

Czerninové na dění v Evropě daleko střízlivější a rozumnější pohled než vedení 

Československé republiky. Dne 11. března 1938 byl hned brzy ráno Eugen Czernin 

informován o tom, že referendum o připojení Rakouska k Německu bylo odvoláno.  Krátce 

poté, co se tuto informaci dozvěděl, zavolal maďarskému vyslanci do Vídně za účelem 

zjištění přesnějších informací o dění v Rakousku. Na maďarském vyslanectví měl patrně 

určité známosti, konkrétní jména však deník neuvádí. Každopádně došlo k tomu, čeho se 

kníže obával, protože Německo vyhlásilo Rakousku ultimátum – pokud neodstoupí 

Schuschnigg, vojensky stát obsadí. 242  
Eugen Czernin ocenil Schuschniggův závěrečný projev, v němž odstupující kancléř 

říká, že se svou rezignací chtěl vyhnout násilí, které by mohlo Německo rozpoutat.243 
Na druhé straně si posteskl, protože nacistům zatím vše prochází. Jak se večer dozvěděl, 

nový rakouský kancléř Seyss-Inquart244 poslal dopis Hitlerovi, ve kterém ho žádá, 

 237 JEŘÁBEK, M., Konec, s. 185. 
238 Tamtéž, s. 187. 
239 SOA Třeboň, pobočka J. H., RA Czerninů, nezpracovaný fond, Evžen III., deník 9. 3. 1938. 
240 Tamtéž. 
241 HAZDRA, Z., Šlechta, s. 18. 
242 SOA Třeboň, pobočka J. H., RA Czerninů, nezpracovaný fond, Evžen III., deník, 11. 3. 1938 
243 Tamtéž. 
244 Nástupce Kurta Schuschnigga v kancléřském úřadu, sympatizoval s nacisty. 
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aby Německo poslalo do Rakouska vojska pro „zajištění bezpečnosti“ ve státě. Czernin 

považoval takový dopis pouze za záminku k obsazení Rakouska. Anšlus tak mohl být 

pro celý svět maskován přátelskou výpomocí. Kníže díky svým znalostem dění v Rakousku 
pravdivost prosby zpochybňoval.245  

Do deníku si Eugen Czernin poznamenal, že nacismus v Rakousku vyhrál, jelikož 

rakouský rozhlas začal hrát německou nacistickou hymnu.246 Odsoudil také světové 

mocnosti, které tento čin přehlížely. Nebral však v potaz skutečnost, že část obyvatel 

Rakouska anšlus skutečně přivítala.247 Vedle tohoto odsoudil i samotné Rakušany, 

kteří „měli tak málo sebeúcty a zaprodali se nacistickému Německu“ a nejvíc viny připisoval 

Vlastenecké frontě.248 Právě ta nepodnikla ráznější kroky proti Německu a nechala se jím 

v podstatě zastrašit. Uvědomoval si, jak velkou tragédii představuje nová situace 

pro rakouské židy, kterých bylo nejvíce ve Vídni, a samotného Hitlera označoval za ďábla 

či démona. Když Hitler pronášel projev, Czernin rádio raději vypínal.249 Krátce po anšlusu 

si Eugen vyžádal přijetí u rakouského vyslance Ferdinanda Marka. Nejvíce zarážející je 

skutečnost, že sám rakouský velvyslanec doslova plakal v důsledku nově nastalé situace. 

Velvyslance nejvíce zaskočilo, že mu přímo z Vídně přišel povel, aby vyvěsil vlajku 

s hákovým křížem.250  
O den později přijel Adolf Hitler do Vídně a ani toto neuniklo pozornosti Eugena 

Czernina, který označil Vídeň za německý tábor. Litoval Schuschnigga, jenž měl být 

dle jeho informací poslán do Berlína.251 Jeho informace však byly nesprávné, neboť bývalý 

kancléř byl vězněn ve Vídni na zámku Belveder.252 O den později si Czernin do svého 

deníku poznamenal, že Rakousko přestalo existovat a stalo se plně součástí nacistického 

Německa.253  

 245 SOA Třeboň, pobočka J. H., RA Czerninů, nezpracovaný fond, Evžen III., deník 9. 3. 1938. 
246 Tamtéž, deník, 12. 3. 1938. 
247 JEŘÁBEK, M., c. d., s. 183. 
248 Vlastenecká fronta byla politická strana v Rakousku, která bojovala proti nacismu. 
249 SOA Třeboň, pobočka J. H., RA Czerninů, nezpracovaný fond, Evžen III., deník, 12. 3. 1938. 
250 Tamtéž. 
251 Tamtéž, deník, 13. 3. 1938. 
252 MORAVEC, Emanuel, Das Ende der Benesch-Republik die tschechoslowakische Krise 1938, Prag 1942, 

s. 105. 
253 SOA Třeboň, pobočka J. H., RA Czerninů, nezpracovaný fond, Evžen III., deník, 14. 3. 1938. 
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Pro knížete představovaly tyto události de facto jednu ránu za druhou, protože situaci 
snášel patrně velmi těžce. Zamýšlel se také nad osudem Československa. Označoval ho 

za svou zemi, což například Karel Jiří Buquoy nikdy neudělal. Sám sebe se ptal, 

kdy se českoslovenští politici probudí a budou více vzdorovat nacistickému Německu.254 
Není zřejmé, jakým způsobem měl být dle něj vzdor učiněn. Možná žádal důraznější 

zahraniční politiku ČSR ve směru k Německu, která by přestala přehlížet jeho expanzivní 

politiku. Rovněž patrně soudil, že je nutné najít i jiné zahraniční spojence než ty, které ČSR 

doposud měla. 
I přesto, že se Eugen Czernin ve 30. letech patrně více ztotožnil s republikou, bylo 

stále zřejmé, že ve svém nitru stále miloval monarchii. Mnohým lidem by přišlo jistě 

druhořadé, že Adolf Hitler nechal na Hofburgu vyvěsit nacistické vlajky – Czernina však 
tento čin přímo rozčílil.255 Byl dotčen skutečností, že na jednom ze symbolů habsburské 

monarchie visí nacistické vlajky. Vedle toho vnímal anšlus Rakouska jako zničení odkazu 

Engelberta Dollfusse,256 jenž bojoval za nezávislé Rakousko. Po samotném anšlusu se Eugen 

začal více zabývat vztahy mezi Československem a Německem. Obával se totiž, 

že po Rakousku přijde na řadě právě Československo. Věděl sice, že má země spojenecké 
smlouvy s Francií a SSSR, viděl však toto spojenectví jako dosti problematické 

a nespolehlivé.257 Negativní názor souvisel patrně se státním zřízením. Sovětský svaz byl 

komunistickou diktaturou, což bylo pro Czernina nepřijatelné. Francie sice fungovala jako 

demokratický stát, ale s republikánským zřízením. Eugen Czernin republikám obecně příliš 

nedůvěřoval a svou roli mohl sehrát i fakt, že kritizoval Edvarda Beneše, který k tomuto 
státu vzhlížel, a proto Czernin patrně nedůvěřoval ani Francii.  

Kníže si však ani po anšlusu Rakouska nebyl jist tím, jak přijali katolíci Hitlera 
a nacismus. Názor si udělal, jakmile mu bylo umožněno přečíst si dopis od rakouského 

kardinála Innitzera, který píše: „S pučem nesouhlasím, ale rakouští katolíci jsou nucení se 

s ním smířit, neboť nemají takovou moc, aby situaci mohli nějak změnit.“258 Eugen Czernin 
něco podobného již četl od svých příbuzných, kteří v Rakousku žili. Tato informace 

 254 Tamtéž, deník, 15. 3. 1938. 
255 Tamtéž. 
256 Rakouský kancléř mezi lety 1932–1934. Byl zabit nacisty během jejich nevydařeného puče. 
257 SOA Třeboň, pobočka J. H., RA Czerninů, nezpracovaný fond, Evžen III., deník, 18. 3. 1938. 
258 Tamtéž, deník, 19. 3. 1938. 
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pro něj tedy nebyla ničím novým, avšak dopis od kardinála ho přesvědčil o tom, 

že jeho příbuzní mu sdělovali pravdu. 
O dění v Rakousku ho informovala i Terezie Schwarzenbergová, rozená 

Trauttsmandorffová, jíž na okupantech nejvíce vadil způsob, jakým se snažili obyvatelům 

Rakouska zalíbit.259 Neuvedla sice podrobnosti, ale pravděpodobně odsuzovala projev 

Adolfa Hitlera ve Vídni, vojenské přehlídky německé armády a propagandu, která se snažila 

v obyvatelích probudit myšlenku, že Rakousku se pod Německem povede daleko lépe.260 
Na druhou stranu mnoho Rakušanů této propagandě věřilo. 

Eugen Czernin rovněž začal být čím dál více kritický k Edvardu Benešovi. 
Tato kritika zesílila v momentě, kdy Velká Británie oznámila, že v případě napadení ČSR 

nebude Československo bránit. Czernin stále častěji viděl osud Československa podobný 

tomu rakouskému.261 Nedůvěřoval SdP a odsuzoval jejího vůdce Konrada Henleina. Když 

ovšem hostil lorda Runcimana na svém sídle v Petrohradě, umožnil henleinovcům s lordem 
hovořit.262 Možná stále doufal, že prostřednictvím Runcimana je možné napjatou situaci 

mezi Čechy a Němci vyřešit cestou, která by neublížila Československu a zároveň uspokojila 

sudetské Němce. 
Dne 1. května 1938 slavilo Československo státní svátek. Eugen se v tu dobu 

nacházel v Sudetech a byl tak svědkem oslav, jež v těchto oblastech řídila SdP. Jak sám 

poznamenal ve svém deníku, připadal si spíše jako v Německu než na území 

Československa. Zamýšlel se nad tím, zda je vůbec ještě možné společné soužití Čechů 

a Němců v jednom státě. Sám sebe se tázal, co by způsobilo rozdělení republiky. 

Opět spatřoval příčiny v neschopnosti československé vlády, kterou označil za 
„zkorumpovanou a pomatenou“.263  

Na tomto příkladu je zcela jasně vidět, že myšlení Eugena Czernina se od dob 
habsburské monarchie příliš nezměnilo. Hlásil se spíše k zemskému vlastenectví 

než k aktuálnímu politickému zřízení. Plně si uvědomoval, že pokud se od Československé 

republiky odtrhnou Sudety, čeká ji buď válka s Německem, nebo občanské nepokoje.264  
 259 Tamtéž, deník, 22. 3. 1938. 

260 VEBER, V., c. d., s. 532. 
261 SOA Třeboň, pobočka J. H., RA Czerninů, nezpracovaný fond, Evžen III., deník, 24. 3. 1938. 
262 MAJEWSKI, Piotrj, Sudetští Němci 1848–1948 – dějiny jednoho nacionalismu, Brno 2014, s. 368. 
263 SOA Třeboň, pobočka J. H., RA Czerninů, nezpracovaný fond, Evžen III., deník, 1. 5. 1938. 
264 Tamtéž, deník 20. 5. 1938. 
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Skleslý byl i z částečné mobilizace, která byla vyhlášena v květnu 1938.265 Sešel 

se dokonce se švýcarským vyslancem, aby zjistil jeho osobní názor ohledně dané situace.266 
Oba se shodli v tom, že stav je kritický a pomoci ze strany západních mocností se republika 

nedočká.267 Czernin byl přesvědčený o negativním vlivu rozpadu monarchií, protože nebýt 

něj, nacismus by se nemohl v žádné zemi uchytit.268 Tuto teorii dokládal na příkladu Anglie, 

kde nacismus neměl žádné místo. Zda je možné s tímto názorem souhlasit, zůstává sporné. 

Je ovšem pravda, že nově vzniklé státy Evropy se musely potýkat s problémy, 

které v 19. století neexistovaly, například problémy s cly, novými hranicemi, které nebraly 

ohled na národnostní složení apod.269  
Od konce srpna 1938 nabýval Eugen Czernin čím dál silnějšího dojmu, že následující 

dny, týdny a možná měsíce rozhodnou o osudu Československa.270 Ale i pro knížete, 

jenž měl rozsáhlý přehled ve světovém i evropském dění, bylo velmi obtížné odhadovat, 

jakým směrem se situace bude dál vyvíjet. Myslel tak na vše: od války s Německem přes 

občanskou válku v Československu až po mírové řešení. Na počátku září se pak sešel 

s Adolfem Schwarzenbergem, který byl známým odpůrcem nacistického Německa. 

Oba muže znepokojovalo, že Německo do Rakouska posílá čím dál více letadel a vojáků. 271 
Tuto informaci Czerninovi sdělil právě Schwarzenberg. Eugen se možná domníval, 

že se Německo chystá Československo napadnout z více stran. 
Czernin nesouhlasil s tím, že lord Runciman zdravil sudetské Němce pozdravem 

„Sieg Heil“. Nelíbilo se mu ani, když na něj sudetští Němci na ulici pokřikovali, 

aby je osvobodil od československého státu.272 Dne 11. září 1938 byl přítomen jednání 

s lordem Runcimanem a nejvíce se styděl, když zástup sudetských Němců zpíval hymnu 
„Deutschland, Deutschland über Alles“.273  

 265 Tamtéž, deník, 21. 5. 1938. 
266 Tamtéž, deník 23. 5. 1938. 
267 Tamtéž, deník, 24. 5. 1938. 
268 Tamtéž, deník, 27. 5. 1938. 
269 SLÁDEK, Zdeněk, Malá dohoda 1919—1938: její hospodářské, politické a vojenské komponenty, Praha 

2000, s. 14. 
270 SOA Třeboň, pobočka J. H., RA Czerninů, nezpracovaný fond, Evžen III., deník, 30. 8. 1938. 
271 Tamtéž, deník, 8. 9. 1938. 
272 Tamtéž, deník, 9. 9. 1938. 
273 Tamtéž, deník, 11. 9. 1938. 
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Eugen Czernin byl navíc přesvědčený, že kdyby ještě žil prezident Masaryk, 

problémy ohledně Sudet by nezašly tak daleko jako v roce 1938, jelikož Masaryk by byl 
schopen takovou situaci účinně řešit. Tyto myšlenky patrně vedly k jednání s Runcimanem. 

Czernin byl totiž přesvědčen, že by lord mohl přispět k případnému vyřešení problému. Také 

se domníval, že Češi i sudetští Němci věřili Masarykovi, avšak nikdo z nich nevěřil 

Benešovi. Eugen Czernin ve dnech před mnichovskou konferencí poslouchal německý 

rozhlas, jenž vysílal projevy Adolfa Hitlera. Došlo zde tak k paradoxnímu obratu, 

neboť během anšlusu Rakouska rádio vypnul, aby nemusel Hitlerovy projevy poslouchat. 
V září roku 1938 nicméně rádio neposlouchal kvůli sympatiím k Hitlerovi, nýbrž aby věděl, 
co může Československo od nacistického Německa očekávat. Po Hitlerově projevu 
v Norimberku v září 1938, který se konal při příležitosti sjezdu NSDAP, nabyl Czernin 

dojmu, že Československu již není pomoci, jelikož Hitler přislíbil pomoc SdP. Věděl také, 

že samotné Československo nemůže Německu vzdorovat. Czerninův zájem o toto dění mohl 

být zvýšený také proto, že se jeho panství nacházelo v pohraničí a události ohledně Sudet 

se ho přímo dotýkaly. Zda získával informace pouze z rozhlasu, nebo i jiných zdrojů, je 

nejasné. Ve svém deníku neuvádí, že by čerpal údaje například od SdP. Avšak vzhledem 

k tomu, že udržoval kontakty s velkým množstvím osob, byly jeho zdroje jistě 

mnohočetné.274 
Dne 13. září 1938 poslouchal Czernin další projev, který ho šokoval ještě více, neboť 

v něm SdP dala československé vládě ultimátum. Jakmile se to dozvěděl, zatelefonoval 

Maxovi Hohenlohemu, o němž věděl, že bude lépe informován. 275 Ten mu sdělil, 

že československá vláda požadavky přijala. Czernin mu však nevěřil, neboť moc dobře věděl 

o jeho sympatiích k nacismu, což byl patrně důvod, proč s ním neudržoval písemný kontakt. 
Jeho pochybnosti se následně ukázaly jako pravdivé, jelikož československá vláda 

požadavky odmítla. ČSR byla ochotná jednat pouze tehdy, pokud by přijela německá 

delegace k jednání do Prahy,276 ale tato varianta byla protistranou odmítnuta a kvůli strachu 

z nadcházejících událostí nechal Eugen z Prahy odvézt svoje děti.277 

 274 Tamtéž, deník, 12. 9. 1938. 
275 Tamtéž, deník, 13. 9. 1938. 
276 KOZLOVÁ, Tereza, Max Egon zu Hohenlohe-Langenburg a Československo, Diplomová práce, Ústav 

světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2016, s. 62.  
277 SOA Třeboň, pobočka J. H., RA Czerninů, nezpracovaný fond, Evžen III., deník, 14. 9. 1938. 
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Velice ho ale potěšila zpráva, že britský premiér Chamberlain pojede osobně jednat 

s Hitlerem.278 Označil ho za lva, který bojuje za demokracii. Paradoxní je, že za stejný postup 

kritizoval Francii. Opět zde můžeme pozorovat Czerninův obdiv k monarchii. Chování 

Británie za této krizové situace obecně schvaloval, jako by v případě tohoto státu nechtěl 

vidět naprosto stejné vstřícné kroky ve vztahu k Německu, jaké dělala Francie. Dokonce 

se obával, že nastalé situace využijí komunisté, kteří vyzbrojí lid a budou se pokoušet 

vyvolat občanskou válku.279  
Negativně vnímal Czernin útěk Konrada Henleina do Německa poté,280 co na něj byl 

vydán zatykač pro pokus o puč v Sudetech.281 Czernin tušil, že tento čin posílí postavení 

Hitlera, který ho zneužije v propagandě proti Československu. Po této události bylo knížeti 

jasné, že již neexistuje žádná cesta, jak udržet Sudety součástí státu.282 Je otázkou, 

zda Czernin věděl, že SdP o dohodu s Československem nestojí a je loutkou v rukách Adolfa 

Hitlera.283 Czernin každopádně tušil, že se strana ohledně dalšího postupu s Hitlerem radí, 
ale až do vydání zatykače na Henleina věřil v kompromis, na který by SdP přistoupila.  

Po Henleinově útěku doufal v zábor jen části Sudet ze strany nacistů. Věděl, že mezi 

sudetským obyvatelstvem jsou rozdíly a část z nich nestojí o připojení k Německu. Bojí se 

však případné války a jsou nuceni volit menší zlo. 284 Eugen Czernin byl znepokojen také 

velikostí sudetoněmeckých jednotek Freikorps285, které čítaly v září roku 1938 již 40 tisíc 

mužů. Zřejmě ho napadlo, že by mohly v ČSR provádět různé sabotážní akce. Czernin okolo 
20. září 1938 plně sledoval politické dění mezi Československem a Německem.286 Neunikla 
mu žádná podstatná novinka. Skutečnost, že mu na Československu záleželo, dokládá jeho 

rozhořčení nad postojem západních mocností, které se rozhodly ČSR de facto obětovat 

Hitlerovi. Největšího zklamání se mu dostalo ze strany Velké Británie, u níž do poslední 

chvíle věřil, že se k situaci postaví ve prospěch Československa. Po osudových dnech v září 

 278 Tamtéž. 
279 Tamtéž, deník 15. 9. 1938. 
280 Tamtéž, deník, 16. 9. 1938. 
281 BENEŠ, Edvard, Mnichovské dny, Praha 2003, s. 237. 
282 SOA Třeboň, pobočka J. H., RA Czerninů, nezpracovaný fond, Evžen III., deník, 16. 9. 1938. 
283 BENEŠ, E., c. d., s. 238. 
284 SOA Třeboň, pobočka J. H., RA Czerninů, nezpracovaný fond, Evžen III., deník, 16. 9. 1938. 
285 Polovojenské ozbrojené organizace v Německu. 
286 SOA Třeboň, pobočka J. H., RA Czerninů, nezpracovaný fond, Evžen III., deník, 18. 9. 1938. 
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roku 1938 jí důvěřovat přestal.287 Byl rovněž otřesen tím, do jaké míry západní mocnosti 

hrozily Československu, že v případě nepostoupení Sudet Německu nebudou při republice 

stát.288  
Tyto zprávy znamenaly pro Eugena Czernina šok, jelikož své děti vychovával k lásce 

vůči své vlasti. Jeho potomci dle deníkových zápisů plakali, že bude zničena jejich milovaná 

země. Podle knížete však měla ČSR zábor očekávat, protože podcenila boj vůči nacismu. 

Kdyby si republika neznepřátelila své sousedy, a naopak s nimi více spolupracovala, 

nemusela nyní spoléhat pouze na zahraniční spojence. Touto narážkou mířil především 

na Edvarda Beneše, jenž podle Czernina svou zahraniční politikou popudil všechny sousední 

země proti ČSR, a proto jakmile měly příležitost, vrátily jí její prohřešky i s úroky.289  
Francie a Velká Británie ho však zklamaly natolik, že právě je označil za viníky 

rozbití ČSR.290 Československo by se totiž mohlo stěží samo bránit. Eugen Czernin konec 

září 1938 skutečně těžce prožíval, neboť si ve svém deníku poznamenal, že poslední dny pro 

něj byly velmi stresující a jeho psychika takový nápor brzy neustojí. Během mobilizace se 

sám přihlásil k československé armádě.291 Co se týče samotné mnichovské konference, 
věnuje jí ve svém deníku značný prostor. Dal si záležet na tom, aby celé dění faktograficky 

popsal. Zároveň ještě den před konferencí doufal v mírové řešení, které by nevedlo k rozbití 

Československa.292 Jeho zklamání tedy muselo být nesmírné, když se v rozhlase dozvěděl 

o československém odstoupení Sudet ve prospěch Německa. 
Situace pro něj nebyla snadná a sám zjevně nevěděl, jak nové potíže řešit. Na jednu 

stranu si posteskl, že dojde k rozbití jeho milované země, ale zároveň byl rád, že nedojde 

k válce. Nebyl si jist ani reakcí mocností v případě, kdyby Československo mnichovskou 

dohodu nepřijalo.293 Eugen Czernin si totiž plně uvědomoval, že by mohl být svědkem 

válečných událostí, jež ho děsily. Pravděpodobně si částečně oddechl nad způsobem, kterým 

byla otázka Sudet vyřešena. Czernin jako zastánce monarchie nemohl po mnichovské 

dohodě odpustit především Čechům jejich podíl na mnichovské konferenci, neboť podle něj 

za 20 let existence československého státu nebyli schopni většího sblížení se sudetskými 

 287 Tamtéž, deník, 20. 9. 1938. 
288 Tamtéž, deník, 21. 9. 1938. 
289 Tamtéž. 
290 Tamtéž, deník, 22. 9. 1938. 
291 Tamtéž, deník, 24. 9. 1938. 
292 Tamtéž, deník, 28. 9. 1938. 
293 Tamtéž, deník, 30. 9. 1938. 
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Němci.294 Jak již bylo zmíněno, preferoval historicky dané území Československa 

– proto byl po celý svůj život do jisté míry věrný ČSR. Mnichovská dohoda pro něj byla 

takovým traumatem, že patrně nemohl svému státu odpustit. 
Dalším názorovým obratem je pak Czerninovo odsuzování Čechů, kteří bránili 

Němcům v zabírání Sudet. Považoval je za štváče a provokatéry.295 Pravděpodobně velice 

rychle pochopil novou situaci. Jeho hlavní panství ležela v pohraničí, a proto byl nucen ihned 

po politické změně rychle reagovat. Už od počátku října začal jednat a navštěvovat nově 

zřízené německé úřady i vysoké představitele německé správy v Sudetech.296  
I když by se mohlo zdát, že Eugen Czernin začal ve svém jednání stranit Němcům, 

stále navštěvoval i Československo a nikdy nepřestal litovat jeho rozdělení, jež vnímal jako 

národní katastrofu. Pohromu pro něj představoval fakt, že samotný Jindřichův Hradec zůstal 

v Československu, ale okolí města připadlo Německu. Tato bizarní situace se stala důvodem, 
proč se na Czernina starosta Jindřichova Hradce obrátil s prosbou o pomoc. 297 Kníže ho 

však odmítnul a tvrdil, že nemá žádné vlivné kontakty na německé úřady. Zda bylo jeho 

tvrzení pravdivé, nelze doložit, protože deník takové informace neobsahuje. 
Eugen Czernin měl starost především o práci českých úředníků, kteří zůstali 

v Sudetech.298 Jednal kvůli tomu s německými úřady a jeho aktivita přinesla úspěchy. 299 
Czernin nikdy nevystupoval protiněmecky ani protičesky – vycházel s oběma národy, i když 

sám v roce 1930 uvedl, že je německé národnosti. Po záboru Sudet se nadále zajímal o 

politickou situaci mezi Československem a Německem, neboť doufal v možnost 
oboustranně přijatelného řešení.300 Na druhé straně mu učarovali důstojníci německého 

Wehrmachtu, kteří na něj udělali velký dojem, protože s nimi měl jen pozitivní zkušenosti.301  
Jeho zahořklost k republikánskému zřízení stále přetrvávala a opět se více projevila 

v březnu roku 1939. Osobně nesouhlasil se spojením Čech se Slovenska. O výhodnosti 
tohoto svazku vždy pochyboval a považoval stát za uměle vytvořený. Pochyboval rovněž 

 294 Tamtéž, deník, 5. 10. 1938. 
295 Tamtéž, deník, 6. 10. 1938. 
296 Tamtéž, deník, 7. 10. 1938. 
297 Tamtéž, deník, 8. 10. 1938. 
298 Tamtéž, deník, 10. 10. 1938. 
299 Tamtéž, deník, 12. 10. 1938. 
300 Tamtéž, deník, 13. 10. 1938. 
301 Tamtéž, deník, 16. 10. 1938. 
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ohledně představitelů slovenské inteligence, o nichž byl přesvědčený, že pokud už nějací 

existují, názorově se projevují jako „čiré zlo“.302  
Samostatné Slovensko nikdy neakceptoval, protože tento nově vzniklý stát byl 

v rozporu s jeho vnímáním světa. Czernin byl zastánce starých monarchií a když 14. března 

1939 Slovensko vyhlásilo nezávislost, skoro vůbec toho nelitoval. Je zřejmé, že Czernin 
považoval Slovensko za stát vytvořený z nouze a území by raději viděl jako součást 

Maďarska. Daleko větší obavy měl o zbylé území Československa, neboť si plně 
uvědomoval, že není schopné života. Pozorně proto sledoval cestu Emila Háchy a jeho 
doprovodu na jednání s Adolfem Hitlerem v Berlíně.303  

Velmi ho popudilo, když během Háchovy cesty do Berlína německé jednotky 

obsadily Ostravu, která byla dle Czernina průmyslovým srdcem Československa. Tento čin 

v daném okamžiku považoval za „největší odpornost, jež v historii nemá obdoby“.304 
V té době nemohl vědět, že o pár let později zažije podobné, ne-li podstatně horší situace. 

O den později, 15. března 1939, byl brzy ráno probuzen a informován o zpečetěném osud 

zbylého území Čech a Moravy.305 Do deníku si poznamenal, že u rádia naprosto zdrcený 

poslouchal zprávu o postupu německých vojsk na území státu. Nejvíce ho pak zamrzelo, 
když slyšel o obsazení jeho milovaného královského hradu v Praze, který byl pro něj 

symbolem Českého království. Urazilo ho i vyvěšení hákových křížů na Pražském hradě. 

Na závěr dodal: „Bůh ochraňuj Evropu.“306 
 
 
 

 302 Tamtéž, deník, 14. 3. 1939. 
303 Tamtéž. 
304 Tamtéž. 
305 Tamtéž, deník, 15. 3. 1939. 
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Závěr 
Cílem práce bylo zjistit, jaký vztah měli vybraní zástupci různých šlechtických rodů 

k Rakousku. To by však nebylo možné bez přihlédnutí k vazbám vůči Československu 

a Německu, jež mělo ve 30. letech 20. století podstatný vliv na události v obou zemích. 

Bezesporu je zřejmé, že Adolf Schwarzenberg, Karel VI. ze Schwarzenbergu, Eugen 
Czernin a Karel Jiří Buquoy měli po zániku Rakouska–Uherska stejné názory na jeho 

rozpad. Všichni muži zániku císařství litovali. Nostalgie vzpomínek na monarchii u nich 
přetrvávala až do 30. let minulého století. 

Po roce 1918 si byli nuceni zvyknout na nově vzniklou Československou republiku, 
která se k nim dle jejich mínění mnohdy nechovala příliš dobře, a nejhůře vnímali 

pozemkovou reformu. Tuto křivdu si například Karel Jiří Buquoy nesl v paměti i do 30. let, 

během nichž stále doufal, že dojde k nápravě způsobené újmy. Právě 30. léta byla 

rozhodující v tom, zda se šlechtici ztotožnili s Československou republikou, či začali 

postupem času sympatizovat s nacistickým Německem. Například Karel Jiří Buquoy 

se s Československem nikdy nesmířil a nenaučil se česky, což byly důvody, proč u něj ve 

30. letech docházelo k postupnému sblížení s SdP a následně i s nacistickým Německem. 

Od spolupráce s SdP si sliboval, že by v případě rozbití Československa mohlo dojít 

k nápravě pozemkové reformy a tím pádem ke znovunabytí ztraceného majetku. Jako důkaz 

slouží také jeho nezájem o anšlus Rakouska – v celém archivním fondu jsem o něm nenalezl 
jedinou zmínku, ačkoli je samozřejmě možné, že byla záměrně zničena. Buquoy rovněž 

nereagoval ani na jiné dění v Rakousku, které anšlusu předcházelo. Místo toho věnoval 

pozornost postupnému sbližování s SdP. 
Naproti tomu zbylí tři šlechtici (Karel VI., Adolf Schwarzenberg a Eugen Czernin) 

reagovali nelibě například i na smrt Engelberta Dollfusse. O to negativněji pak vnímali rok 

1938. Nejhůře anšlus snášel zřejmě Eugen Czernin, který se o březnové dění v Rakousku 

velmi zajímal, a proto se nechával pravidelně informovat o tamější situaci. Eugenu 
Czerninovi bylo Rakousko patrně velmi blízké i proto, že jako hlavní jazyk používal 

němčinu, což dokládají například jeho německy psané deníky. Naopak Karel VI. si psal 
deníky v češtině. Nelze však tvrdit, že by Karla VI. anšlus Rakouska nezasáhl, ale spíše mu 

nevěnoval tolik pozornosti jako Czernin. 
Adolf Schwarzenberg vnímal anšlus rovněž s nelibostí. V jeho případě byl ale osud 

Rakouska spojen se starostí o otce, který se v tyto osudné dny v zemi nacházel a anšlus ho 

zasáhl patrně daleko více. Adolf měl obavy o otcovo podlomené zdraví. 
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Karel VI., Eugen Czernin i Adolf Schwarzenberg se nicméně shodují v obavách 

o Československo po anšlusu Rakouska. Všichni tři nezávisle na sobě vyjádřili myšlenku, 

že dalším cílem Hitlerovy expanzivní politiky bude právě ČSR. 
Zajímavé také je, že všichni čtyři šlechtici ještě na počátku 30. let vystupovali 

nadnárodně a nečinili rozdíly mezi Čechy a Němci. Dokonce i Karel Jiří Buquoy se snažil 

takto působit a až do roku 1934 podporoval českou menšinu žijící v Nových Hradech. Kvůli 

vzrůstajícímu vlivu SdP i Německa se však brzy po roce 1934 začal profilovat jako ryze 

proněmecký. Naproti tomu zbylí tři šlechtici zůstali u svého nadnárodního cítění a snažili se 

vycházet s Čechy i s Němci. V tomto směru u nich nastal obrat až po roce 1938. Adolf 

Schwarzenberg například za války podporoval výhradně Čechy a Eugen Czernin se snažil 
zaměstnávat především české zaměstnance. 

Podobně jako u anšlusu Rakouska, došlo k rozdílným reakcím také na zářijové 

události roku 1938 v Československu. Karel Jiří Buquoy bezesporu přivítal mnichovskou 
dohodu a následnou anexi Sudet, neboť ihned po anexi začal hospodářsky spolupracovat 

s nacistickým Německem v oblasti těžby dřeva. Dalo se rovněž očekávat, že Eugen Czernin 

by mohl zábor Sudet přivítat, neboť se jeho panství nacházela v pohraničí a zábor by mu 

umožnil výhodnější obchodní vztahy s Německem. Opak byl však pravdou, protože Czernin 

prožíval září 1938 obtížně a nesouhlasil s agresí Německa vůči Československu. Nicméně 

nepodnikl žádné zásadní kroky k jeho obraně. Již od poloviny září roku 1938 tušil, že situace 

ČSR nedopadne dobře a nechtěl si přidělávat problémy, kterých by se mohl dočkat ze strany 
Německa. 

O to více podnikli v této situaci Schwarzenbergové, především Karel VI., který 

osobně inicioval prohlášení české šlechty. Tímto dokumentem se šlechta přihlásila k věrnosti 

českému státu a listinu pak Karel VI. v doprovodu dalších zástupců šlechtických rodů předal 

do rukou prezidenta Edvarda Beneše. Dále nešetřil kritikou vůči německé agresi, podobně 
jako například Eugen Czernin. Oba muže však spojoval též fakt, že za viníka problémů 

Československa označovali prezidenta Beneše a jeho zahraniční politiku. Na stranu ČSR se 

tedy nepřipojili proto, že by chtěli ochránit prezidenta, ale spíše proto, že k Československu 

měli vztah založený na zemském vlastenectví. Podobný přístup vidíme i u Adolfa 

Schwarzenberga, který sice nepodepsal prohlášení české šlechty, ale lze tvrdit, že se s názory 

Karla VI. a Eugena Czernina ztotožňoval. 
Po záboru Sudet a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava nikdy nezačali oba 

Schwarzenbergové ani Czernin spolupracovat s nacisty jako Karel Jiří Buquoy. Spolupráci 
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se snažil Czernin vyhnout i přesto, že roku 1930 uvedl ve sčítání lidu německou národnost 

a ostře kritizoval vnitřní i zahraniční politiku Československa. Nelze tedy tvrdit, 

že šlechtické rody, které žily v pohraničí, musely začít spolupracovat s Německem, 

aby si zajistily přežití. Právě Czernin s Německem nikdy nespolupracoval. Buquoy naproti 
tomu učinil pravý opak, ačkoli otázkou zůstává, zda tak jednal z důvodu sympatizování 

s nacismem, nebo spíše kvůli výhodnému obchodování s Německem. 
O věrnosti šlechtických rodů v Československé republice tedy nerozhodovala 

geografická poloha a podstatnou roli nehrál ani preferovaný jazyk. Spíše lze konstatovat, že 

šlechtické rody, které sympatizovaly s Rakouskem a odsoudili jeho anšlus, se později v boji 

proti nacistickému Německu postavily na stranu Československa. Pravdou však zůstává, že 

na základě porovnání čtyř šlechtických rodů nemůžeme stavět podstatné závěry o myšlení 

šlechty v Československu. Tato diplomová práce proto spíše představuje názory největších 

jihočeských aristokratických rodů. 
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