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Úvod
Téma bakalářské práce „JUDr. Václav hrabě z Kounic a zámek Obora" jsem si
zvolila jednak proto, že hrabě je znám jako politik a mecenáš studenstva, ale ne jako
majitel panství a stavitel a také proto, že je tato problematika úzce spojena s krajem,
kde jsem vyrůstala. Z tohoto důvodu jsem měla ulehčen přístup к pramenným
materiálům.
Do dnešních dnů se o problematiku zámku Obora nezajímalo příliš mnoho
historiků. Autor monografie o Václavu Kounicovi Oldřich Klobás se o letním sídle
hraběte zmiňuje pouze okrajově.
Cílem

mé

práce

je

vylíčení

vztahu

Kounice

к Oboře

a

celému

uherskobrodskému kraji i panství. Vzhledem k tomu, že Kounicové vládli panství více
než 300 let a tvář Uherského Brodu a okolí velmi pozměnili, považovala jsem za nutné
zmínit se na začátku práce také o historii panství a předcích Václava Kounice. K tomu
mi posloužila podrobná kniha Radka Tomečka „Uherský Brod, putování historií
královského města".
Popis života a politické činnosti Václava Kounice je také velmi důležitý
a poslouží к pochopení jeho pozdějších skutků. Zde jsem využila jediné biografie, která
byla o hraběti vydána. Autorem knihy „Václav hrabě z Kounic, šlechtic nejen rodem"
je Oldřich Klobás. Dále mi pomohly také informace sepsané Ing. Stanislavem Todtem,
přítelem Kounicovi rodiny a hlavně druhé manželky Josefíny. Todt podrobně sepsal
životopis hraběnky a také politickou činnost hraběte. Kopie jeho prací jsou uloženy
v Muzeu J.A.Komenského v Uherském Brodě.
Informace o stavbě zámečku jsem získala rovněž z dokumentů, které jsou
uloženy v Muzeu v Uherském Brodě. Jde hlavně o vzpomínky Josefa Zemánka
z Drslavic, jenž byl synem hajného a do Obory a na staveniště měl stálý přístup. Stavba
zámku pro něj byla velkou událostí, vše si dobře pamatoval a později sepsal. Protože
jeho vzpomínky mohou být zkreslené a ne úplně přesné, doplnila jsem je o informace
získané z dopisů správce Hliněnského pro hraběte Kounice, uložené v Rodinném
archívu rodu Kouniců v Moravském zemském archívu v Brně a také z archívu obce
Drslavice.
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Velkou část práce zabírají osudy zámečku po smrti Václava

Kounice.

Pro období kolem druhé světové války jsem čerpala hlavně z kronik okolních obcí.
Nejsou v nich však jednotné informace a názory pamětníků se rozcházejí. Informace
z období totalitního jsem získala v Okresním archívu v Uherském Hradišti, kde jsem se
dostala к úřední korespondenci mezi národními výbory.
Dále jsem mohla využít článků v místních novinách (Brodský zpravodaj,
Slovácké noviny) a časopisech (Malovaný kraj), kde jsem nalezla mnoho podrobností
o stavbě i devastaci zámku.
Všechny uvedené prameny a zpracování jsou přesně citovány v seznamu
literatury na konci práce.
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1. Stručná historie panství Uherský Brod do nástupu
Kouniců
Město Uherský Brod se rozprostírá na Slovácku, v předhůří Bílých Karpat
při toku řeky Olšavy. Povodí řeky bylo osídlováno již od nepaměti. Je pravděpodobné,
že na Uherskobrodsku pobýval už paleolitický člověk, ale archeologické nálezy
prokazují

přítomnost

lidí mezolitických.

Od

neolitu

potom

můžeme

sledovat

kontinuální osídlení této oblasti až do dnešní doby. Důležitou roli přitom hrála jistě
výhodná zeměpisná poloha, ovšem nemalou úlohu zde sehrály i dvě obchodní cesty
tudy vedoucí. První jantarová stezka jdoucí ze severu Evropy a mladší spojující
Moravu

s královstvím

Uherským. Tento důležitý obchodní uzel nemohl

zůstat

bez ochrany také kvůli nepřátelským útokům od jihovýchodu, kde se jim otevíraly
volné průsmyky přes jinak neprostupné Bílé Karpaty. 1
Tyto důvody nakonec vedly v první polovině 11 .století к založení celní stanice
Na brodě, která je dnes považována za předchůdce pozdějšího města. Do druhé
poloviny 13. století pak plnila úlohu příhraničního opěrného bodu a vsi. Na cle, které
bylo vybírané při brodě přes řeku Olšavu, se podílel poměrně vysoký počet podílníků,
proto toto místo můžeme považovat za významné středisko tehdejšího českého státu.
Také lze předpokládat, že na Na brodě existoval trh a soustředila se zde řemeslná
výroba.
Vznik Uherského Brodu je spojen až z událostmi z 2. poloviny 13. století. Změnu
na moravsko-uherském pomezí tehdy přinesl pustošivý uhersko- kumánský vpád v roce
1253, kterým utrpěla škody celá jihovýchodní Morava. To přinutilo panovníka
Přemysla Otakara II. strategicky zajistit východní hranice proti případnému napadení
v budoucnosti. Postupně prosazoval zakládání jednotlivých královských měst po celé
jihovýchodní hranici jeho tehdejších držav. A tak není náhodou, že do této doby spadá
i vznik Uherského Brodu jako právoplatného královského města. Brod se stal od roku
'272, kdy byla panovníkem vydána privilegia, součástí širší soustavy pohraničních

' Tomeček, R„ Uherský Brod, s. 15.

7

měst, к nimž na Moravě patřilo nedaleké Uherské Hradiště, ale také zeměpanské hrady
Buchlov a Brumov. 2
Samotné město bylo vybudováno na svahu zdvihajícím se nad řekou Olšavou.
Obvod městských hradeb měl tvar nepravidelného pětiúhelníku se zaobleným jižním
nádvořím a zeměpanským hradem na severu. Svými rozměry patřilo město к největším
založeným za vlády Přemysla Otakara II. a bylo srovnatelné s největšími tehdejšími
městy českého státu. Centrum tvořilo rozsáhlé čtvercové náměstí, z něhož vedly hlavní
ulice tak, aby každá směřovala к jedné ze čtyř městských bran, které tvořily součást
opevnění, které bylo dokončeno na konci 13. století.
Ačkoli jsou zprávy o Uherském Brodu z přelomu 13. a 14. století velmi
neúplné, některé z nich naznačují, že město bylo v této době jedním z nejdůležitějších
opěrných bodů v regionu. Plnilo úlohu záchytného bodu proti případnému vpádu
nepřítele na území Moravy a současně bylo jako majetek krále protiváhou sílícího vlivu
české a moravské šlechty v oblasti jihovýchodní Moravy.
Na počátku 14. století trpěl Uherský Brod stále více válečnými událostmi.
К nejničivějším patřil vpád Kumánů v roce 1304 a plenění moravského příhraničí
uherským magnátem Matúšem Čákem v období kolem roku 1315. V souvislosti
s válečnými operacemi, které měly zabránit jeho vlivu, město jistě projevilo určitý
vojenský význam. Lucemburkové vědomi si důležitosti Uherského Brodu, věnovali mu
později značnou pozornost.
Husitské

války

doléhaly

i na Uherský

Brod.

V roce

1421

postupuje

Zikmundova armáda přes Moravu do Čech a po cestě obléhá základnu husitů
na jihovýchodní Moravě v Uherském Ostrohu. O několik let později, v roce 1426, táhlo
přes Brod Zikmundovo vojsko podruhé. Lucemburk však město neudržel a to se stalo
základnou pro husitské vpády do nedalekých Uher. Roku 1435 město přešlo na stranu
krále Zikmunda a jeho zetě markraběte Albrechta. Jakým způsobem se tak stalo však
nevíme. Je jen jisté, že za blíže neurčené služby markrabě odměnil Uherský Brod
r
3
f
pravém pečetit červeným voskem, což bylo dosud většinou výsadou panského stavu.

2
3

Tamtéž, str. 26-28.
Tamtéž, str. 52.
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Slibný vývoj Uherského Brodu byl přerušen v roce 1468 válkou mezi Jiřím
z Poděbrad a uherským králem Matyášem Korvínem. Město bylo pro krále Uher velmi
důležité svojí polohou. Bylo obleženo a po krátké době otevřelo své brány uherskému
vojsku. Uherská armáda byla poražena a Matyáš byl nucen prchnout přes Brod
do uherské Skalice. Ovšem král Jiří brzy po té umírá a vláda nad Moravou a Slezskem
připadá Matyáši Korvínovi. Vtomto období nastává velký rozvoj města. Kromě výnosu
z obecního majetku plynuly do městské pokladny také příjmy z bohatých výročních
trhů, řemesel i obchodu. Uherský Brod bohatl a mohl si na konci 15. století dovolit
vystupovat jako královské město nezatížené žádnými zástavními pohledávkami. Ovšem
roku 1490 umřel uherský král a Morava připadla po dřívější dohodě českému králi
Vladislavu

II. Ten pro nedostatek financí zastavoval

některá královská města

a výjimkou nebyl ani Uherský Brod. Konec všem nadějím obyvatel pak učinil
Vladislav v roce 1506, když město se vším jeho příslušenstvím daroval Janovi
z Kunovic.
Rokem 1506 začala nová etapa ve vývoji Uherského Brodu. Město, do té doby
královské s obchodním významem a strategickou polohou na hranicích s Uhrami,
pokleslo mezi města poddanská. V oblasti správy se Jan z Kunovic projevoval jako
tolerantní vrchnost. Do výsad města nějak nezasahoval, naopak práva obyvatel ještě
rozšířil. Podobně, jako živnosti vinařské a pivovarnické, prošel oživením i obchod.
O jeho vysoké úrovni svědčí to, že do města přicházeli také cizí kupci se svým zbožím,
které zde prodávali. Někdy

kolem

roku

1512 si majitel města

dal

budovat

reprezentativní sídlo v renesančním slohu - dodnes známý Panský dům. 4
V období 16. století se město stalo i oázou kulturní a náboženské tolerance.
Kunovicové trpěli na svém panství, ač byli sami katolíkové, řadu reformačních církví,
jejichž tradice pocházela mnohdy až zdoby husitské. Byla zde škola utrakvistická,
katolická či bratrského sboru 5 .
V prvních

desetiletích

17.

století

bylo

město

poznamenáno

válkou.

Z Bočkajovských nájezdů se Uherskobrodské panství Kunoviců zotavovalo pomalu
a nikdy se již nedostalo ze své vysoké zadluženosti. V roce 1611 byli Kunovicové

4

Tamtéž, str. 60.
Na této škole získal základní vzdělání Jan Amos Komenský.

9

nuceni dát celé panství do prodeje. Ještě téhož roku se novým majitelem stal Oldřich
z Kounic, který jej odkoupil za 135 000 zlatých moravských. 6

6

Růžička, V , Uherský Brod, s. 8.
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2. Kounicové a Uherský Brod
Koncem roku 1611 získává Brod nové majitele na bezmála 240 let.7 Pod vládou
Kouniců brzy poklesl mezi méně významná vrchnostenská města, pozbyl funkce
střediska panství a dostal se jako jeden z mnoha majetku na okraj zájmu rodu.
Proti prodeji Uherského Brodu Kounicům protestovala řada obyvatel. Sepsali
dokonce petici a obrátili se s n í к císařskému dvoru. První majitel Oldřich z Kounic
chtěl nejspíš situaci uklidnit, proto potvrdil městu jeho dosavadní privilegia a jako člen
jednoty bratrské povolil svobodu vyznání bratřím i evangelíkům. Oldřich byl
posledním majitelem, který Brodu potvrdil jeho práva a výsady.
Oldřichův syn Fridrich Kounic byl aktivním účastníkem stavovského odboje.
Byl zemským direktorem, hejtmanem kraje brněnského a komorníkem krále Fridricha
Falckého. Po potlačení povstání byl odsouzen к smrti, ale na přímluvu vlivných
příbuzných mu byl změněn trest na doživotí. Fridrichova panství nebyla konfiskována
a přešla pod správu nevlastního bratra Maxmiliána. Maxmilián se na panství často
nenacházel, protože jako evangelík byl nucen odejít ze země do Skalice v Uhrách
a správou byl pověřen Jan starší Jakartovský ze Sudic.
Maxmilián odkázal majetek svým dvěma bratrům, Fridrichovi a Lvu Vilémovi.
Fridrich jako stoupenec jednoty bratrské do země nemohl a vědom si nevyužitelnosti
svého dědictví snažil se prodat svou část Uherskobrodského panství bratrovi, což se mu
v roce 1634 podařilo.
Na počátku Kounicovské vlády v Uherském Brodě bylot město na svém vrcholu.
Avšak stavovský odboj a třicetiletá válka znamenali přelom ve vývoji. Většina obyvatel
města byla evangelického vyznání, proto museli opustit nejen město, ale i zemi.
I přesto, že ve městě zůstalo několik zámožných rodin, které konvertovali z čistě
ekonomických důvodů ke katolictví, byla prosperita Brodu značně oslabena. Podíl
na tom měly samozřejmě i válečné útrapy. Město bylo několikrát vypleněno. Také bylo
nuceno nakupovat potraviny pro císařské vojsko z panských zásob a zadluženost
u vrchnosti velmi narůstala. Všechny obyvatele zatěžovaly vysoké daně. K tomu

7

Kounicové byli majiteli panství Uherský Brod do roku 1848. Poté vlastnili jen uherskobrodský
velkostatek.
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se připojuje morová epidemie a rozsáhlý požár města. Vlivem těchto událostí se město
dostávalo do stále větší zadluženosti. 8
Jisté uklidnění přinesla 30. léta, kdy válečné běsnění na jihovýchodní Moravě
upadává a obyvatelé se mohou opět věnovat svým živnostem. Nástup jednotného
katolického vyznání je spojen i s návratem dominikánského řádu, který se ujímá
duchovní správy na Uherskobrodsku.
O rekatolizaci se jistě zasloužil i Lev Vilém Kounic. Jeho katolická víra, a také
podpora kardinála Dietrichsteina, mu zajistila významné politické postavení. Byl
povýšen jako nejvyšší zemský sudí na říšského hraběte a od roku 1650 zastával úřad
císařského rady a komorníka. Jeho politický vliv mu umožnil rychle scelit a územně
rozšířit rodovou državu. V této snaze činil neustálý nátlak na poslední zbytky kdysi
suverenního městského zřízení. Zakázal jakýkoli odprodej městského gruntu osobám
rytířského nebo duchovního stavu bez výslovného souhlasu vrchnosti. Po vyplenění
města švédskými vojsky, Lev Vilém navyšoval své půjčky již dříve poskytnuté městské
radě. Protože se snažil spojit všechen majetek panství do hospodářství provozovaného
ve vlastní režii, snažil se získat poslední majetek města - pivovar a ves Havřice. To se
mu podařilo a dosáhl tedy svého záměru scelit veškerý

pozemkový

majetek

uherskobrodského panství a soustředit ho ve svých rukou.
Po smrti Lva Viléma se správy veškerého rodového majetku za nezletilého syna
Dominika Ondřeje ujímá jeho matka Eleonora z Kounic, rozená z Dietrichsteina. Ani
za její správy nebyl konec útrapám. Pokračuje tlak na zisk majetku města. Ten už však
nebyl nikterak veliký. Zahrnoval čtyři mlýny a rybníky, nepatrný pozemkový majetek
a několik předměstských rodin městu zavázaných robotní poviností. Měšťané žádali
o pomoc proti vrchnostenskému útlaku ke královskému tribunálu a poté i к samotnému
císaři Leopoldovi I. Po několika stížnostech dosáhli nařízení, které napomínalo
hraběnku к mírnějšímu zacházení s poddanými. Další problémy města byly spojené
s vpádem tureckého vojska. Samotné město bylo ušetřeno, ale náklady spojené
s vydržováním vojska byly pro obyvatele nemalou zátěží. 9

I Tomeček, R„ Uherský Brod, s. 91-93.
Tamtéž, str. 99.
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I v následujících letech zastihlo Uherský Brod několik pohrom -

požár,

následně povodeň a nakonec morová epidemie. Nejhorší byl však vpád tôkôlyovských
vojsk. Město bylo vyloupeno a ze dvou třetin zničeno. Bylo v beznadějné situaci.
Nedostatek financí spojený s rozsáhlým zpustošením městských částí nedovoloval
městské radě přistoupit к hospodářskému a kulturnímu povznesení města. Proto začal
nový boj o narovnání mezi vrchností a městem. Dominik Ondřej Kounic, který již
převzal správu od své matky, udělal několik drobných ústupků, byl to však jen zlomek
z původně požadovaných městských úlev, které měly vést к ekonomickému oživení
ve městě. Naopak dosáhl dalšího podstatného omezení městské samosprávy a závazku
v přímém poddanství měšťanů. I přesto dochází к mírnému obratu к lepší budoucnosti.
Umožnilo to především ukončení dlouhotrvajících sporů s vrchností a zbavení tíživých
dluhů. Hospodářství města se začalo pomalu zotavovat.
Oživení měststkého hospodářství stála v cestě velká překážka, a to písemné
ustanovení

bezvýhradné poddanské závislosti obyvatel města na vrchnosti. Hrabě

Dominik Ondřej z Kounic si sám uvědomoval, že tato listina odrazuje případné nově
příchozí obchodníky, řemeslníky a provozovatele živností od zakoupení městského
purkrechtu.

Vydává proto

listinu, která vymanila Uherský

Brod

ze závislosti

na panských hejtmanech a tím přeneseně na vrchnosti. Zároveň ustanovil primátora
svým zástupcem ve městě. Jako náhradu za tento ústupek si stanovil vyplácení
pozemků osazených vesnickými poddanými a některé dluhy, jež měly být vykoupeny
vrchností, zaplatilo samo město.
S osobou hraběte Dominika Ondřeje z Kounic je spojena také nová podoba
města. Nechal provést barokní úpravu vrchnostenského sídla Panského domu. Stavby
se ujal italský architekt Dominie Martineiii. Ten je také autorem budovy zvané
„Baraník", která měla být, s největší pravděpodobností, částí zamýšleného zámku. Tato
stavba však nikdy nebyla realizována, protože hrabě se před svou smrtí plně věnoval
dobudování hlavního rodového sídla, zámku ve Slavkově, a jeho následníci ztratili
o stavbu zájem. 10
Skutečný

architektonický

rozvoj

města

nastal

až

po

nástupu

hraběte

Maxmiliána Oldřicha z Kounic-Rietbergu. Naplánoval stavby, které změnili tvář
18
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25-34.
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Uherského Brodu. V roce 1715 byla dostavěna nová radnice, jejíž věž byla o osm let
později doplněna soškou Černého Janka, která dodnes městu připomíná obležení
kuruckými vojsky. Již zmíněný architekt Dominie Martinelli navrhl i nový farní chrám
Neposkvrněného početí Panny Marie na Dolní rynku, který financoval sám hrabě,
stejně jako novou synagogu. Na výstavbě se podílelo také město, které nechalo
vystavět novou faru pro syna Maxmiliána Oldřicha, Václava, který se měl stát
uherskobrodským děkanem, k tomu však nikdy nedošlo. 11
Václav Antonín z Kounic-Rietbergu

se stal majitelem Uherského

Brodu

po otcově smrti. Za své zásluhy o stát byl jmenován do funkce říšského kancléře v roce
1758 a o šest let později byl povýšen do knížecího stavu. Zaneprázdněn politickou
činností, přenechal správu svých statků vrchnostenským úředníkům a vyhradil si pouze
osobní kontrolu nad jejich hospodařením. Reformy Marie Terezie a Josefa II., týkající
se městské správy, ovlivnili vztah vrchnosti a města. Vliv Kouniců a jejich úředníků
v Uherském Brodě poklesl, proto se soustředili na správu velkostatku, ten byl však
značně zanedbán.
V roce 1794 převzal své dědictví po otci kníže Arnošt Kryštof z KounicRietbergu. Byl odhodlán reorganizovat hospodářství i celou správu velkostatku.
Bohužel předčasně zemřel a plány se mu nepodařilo uskutečnit. Mladší bratr Dominik
Ondřej z Kounic-Rietbergu, hrabě z Questenbergu, usiloval také o reorganizaci podle
osvícensko-merkantilistických myšlenek, ale opět neúspěšně.
Po něm získává panství roku 1812 Alois Václav z Kounic-Rietbergu, hrabě
z Questenbergu. Věnoval se převážně politické dráze, která ho stála nemalé finanční
prostředky a jeho špatné hospodaření vedlo až к uvalení nucené správy na všechen
kounicovský majetek pod vedením zetě Ludvíka hraběte Karolyiho. Od té doby neměl
možnost do zasahovat do svých držav. 12 Po jeho smrti neměli moravští Kounicové
pokračovatele. O dědictví se podle vzájemných dědických smluv přihlásil Michal Karel
z Kounic z české větve rodu. Vedl však soudní spor s Aloisovými dcerami, jehož konce
se nedočkal. Po jeho smrti připadl nárok na dědictví synovi Albrechtu Vincencovi
hraběti z Kounic, který roku 1862 spor vyhrál a stal se majitelem svěřenských statků. 13
" Tamtéž, str. 119.
12
Tamtéř, str. 130.
13
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Uherskobrodský velkostatek však od poloviny 19. století prožívá krizi. Všechny
peníze z výkupu z robotních povinností musel majitel použít na investice, které bylo
nutno vložit do fungování velkostatku. Hospodaření na polnostech příliš nevynášelo,
na statku se tedy zaměřili na pěstování cukrové třtiny. I přesto byly provozní náklady
příliš vysoké, a proto byli Kounicové nuceni pronajímat své dvory a pozemky. Nájem
z pronajatých dvorů vynášel mnohem více než dřívější zemědělské hospodaření vedené
ve vlastní režii, proto u něj zůstali. 14
Albrecht

měl dva syny. Oba však pohřbil

a tak

se jeho

nástupcem

na uherskobrodkém i slavkovském panství stává bratr dr. Václav hrabě z Kounic.

14
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3. JUDr. Václav hrabě z Kounic
3.1 Život Václava hrabě z Kounic
Václav Kounic se narodil 26. září 1848 jako desáté dítě Michala Karla z Kounic
a manželky Eleonory v Drážďanech, kam jeho matka utekla před nepokoji, které
propukly v Praze v tomto revolučním

roce. Revoluční požár se však rozhořel

i v Drážďanech a proto Václava jeho kojná odvezla do své rodné vesnice, kde byl
později rodiči nalezen. Takovým dobrodružstvím začal život hraběte. 15
Václavův otec zemřel již 4 roky po jeho narození. Matka Eleonora Voračická
z Paběnic a Bissingen, jak znělo její dívčí jméno, pocházela ze starobylého českého
šlechtického rodu. Byla velkou vlastenkou a k tomu vedla i své děti. Na návštěvy a čaj
k nim chodily osobnosti jako Palacký, Riegr, Purkyně, bratři Grégrové, Světlá,
Braunerová. Do historie se Eleonora zapsala např. tím, že jí Božena Němcová věnovala
své nej významnější dílo Babička. 16
I Václava vedla к národnímu cítění. V době, kdy začínají děti chodit do školy,
našla svému synovi domácího učitele Ferdinanda Schulze, který vedl chlapcovu
výchovu směrem, jenž si matka přála. Učitel dovedl Václava až к maturitní zkoušce
v roce

1866, kterou složil s výborným prospěchem. К dalšímu studiu si zvolil

právnickou fakultu. Matka si ale přála, aby si doplnil i zemědělské znalosti a naučil se
vedení velkostatku v praxi. Nejspíše správně předpokládala, že by někdy mohla nastat
situace, kdy se bude muset Václav postavit do čela kounicovského pozemkového
majetku. Přihlásil se tedy na hospodářskou školu v Táboře a nastoupil na roční praxi
na panství v Třebešici u Čáslavi. 17
Právě v této době se Václav zamiloval do „dcery národa" Zdenky Havlíčkové.
Láska u něj propukla na plesu Národní besedy, kde s ní protančil ne jeden tanec.
Nevšiml si však, že Zdence zde padl do oka někdo jiný. Polský vlastenec šlechtického
původu Quido Battaglio, poručík 15. rakouského pěšího pluku, byl do Prahy odvelen

i6
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po bitvě u Hradce Králové. Během polského mazuru, na který si Zdenku zadal, se
zrodila vzájemná sympatie obou mladých lidí. Láska Zdeny a Quida se slibně rozvíjela,
ale v Praze začala převládat protipolská nálada. Byla zde z důvodu politických. Haličtí
Poláci podpořili v roce 1867 dualismus a tím opustili společnou federalistickou frontu
s Čechy. Proto vypukla velká aféra, když se „dcera národa" procházela s mladíkem
z Haliče. Zdenčin poručník Dr. Brauner musel tomuto skandálu zabránit, a proto
Zdenku poslal ke kamarádce do Poděbrad. Pár se již nikdy neviděl a znamenalo to
konec velké lásky. Této situace se snažil využít Václav Kounic. Byl Zdence na blízku,
ta však o jeho přítomnost nestála.
К novému zblížení došlo až o tři léta později. Kounic měl o Zdenku stále velký
zájem, ta však byla rozpolcená. Její pochyby nakonec zvítězily a Václavovi vrátila své
slovo. Těžko říct, zda byly její pochybnosti způsobeny předtuchou rodinné choroby.
Zdenka totiž v roce 1872 onemocněla tuberkulózou a ještě v témže roce 26. září
zemřela. Václava její smrt jistě bolela i když od jejich rozchodu uplynul již více než
rok. 18
V tomtéž roce, kdy zemřela Václavova bývalá láska, se seznamuje s láskou
budoucí. Na divadelním plese potkává Josefínu Čermákovou, herečku Prozatímního
divadla, kterou zná ještě z dřívější doby, zde se však lépe seznamují a propuknou mezi
nimi vzájemné sympatie. V roce 1872 se u Václava projeví také vlastenecké cítění.
Auerspergova vláda se snaží prosadit německou většinu v českém sněmu, proto chce
vlastnit co nejvíce statků v Čechách, které byly prostředkem к získání mandátů. Česká
strana musela reagovat stejně a přistoupila na německou hru. Zapojil se také Václav,
jenž koupil východočeský statek Mezilesí-Týn. Ten mu po pro českou stranu
prohraných chabrusových volbách zůstal a působil nemálo starostí.
Roku 1873 dokončuje studium práv. Již v první čtvrtině roku skládá obě
rigorózní zkoušky. 13. července byl slavnostně promován doktorem práv.
Jeho vztah s Josefínou se vyvíjel slibně do té doby než přijala angažmá
ve dvorním divadle ve Výmaru. Pro Václava to byla rána, na lásku však nezanevřel
a Josefínu navštěvoval při každé příležitosti. Ta nakonec podlehla a odjela s Kounicem
zpět do Prahy. К sňatku však došlo až o 3 roky později. К odkladu přispěly jistě
18
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i odlišné zájmy milenců, ale v roce 1876 již bylo Josefíně jasné, že Václavovi zájmy
jsou podstatnější. 26. listopadu 1877 uzavřeli sňatek. Sídlem manželské idyly se stal
zámeček Vysoká u Příbrami, který Kounic koupil už za Josefínina působení
ve Výmaru. V 80. letech se sem přistěhoval i hudební skladatel Antonín Dvořák, jenž
byl manželem Josefíniny mladší sestry Anny, tedy Václavovým švagrem. Z Vysoké se
rázem stalo kulturní středisko a Kounice zde navštěvovaly takové osobnosti české
kultury jako Julius Zeyer, Ladislav Stroupežnický nebo Václav Beneš Třebízský.
Josefína se po vstupu do manželství zcela vzdala svého hereckého povolání
a podporovala manžela v politické činnosti. Jaro a léto trávil pár na Vysoké, zimu
většinou v Praze. Idylické manželství bylo však narušeno Josefíninými problémy se
srdcem. Počátkem 90. let se nemoc zhoršovala. Často navštěvovali lékaře v Praze.
Josefína také podepsala závěť. Václav stále doufal, že se její zdravotní stav zlepší, ale
naopak byla na tom stále hůř. Sám si do svého deníku zapsal: Josefínina
vrcholí'9.

nemoc

Požídal své blízké přátele a lékaře Chodounského a Thomayera o všechny

možnosti léčby, ale ani ti mu nedali naději brzkého uzdravení. Josefína zemřela 27.
května 1895. Pohřeb se konal už o dva dny později v Praze na smíchovském hřbitově
Malvazinkách. Během příštího roku zde nechal hrabě vybudovat novou hrobku a tělo
manželky sem bylo přestěhováno. 20

3.2 Politická činnost
Václav Kounic se již od mládí, nejspíš pod vlivem své matky, velmi zajímal
o veřejné dění a o politiku. Není se tak čemu divit, že se rozhodl do ní vstoupit aktivně.
V roce

1883 byl

zvolen

poslancem

českého

zemského

sněmu.

Stalo

se tak

na kandidátce konzervativních velkostatkářů (šlechty). Václav původem к šlechtě
příslušel, ale svými politickými názory byl mnohem liberálnější či radikálnější. 21
Smýšlení dal najevo ve volbách do říšské rady ve Vídni roku 1885, kdy již
kandidoval za Národní stranu svobodomyslnou, ve které měl přátele již z dob studií.

' 9 Tamtéž, str.61
Tamtéž, srt. 35-44.
21
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Jako volební obvod si zvolil kladensko-slánský kraj, kde žilo početné dělnictvo. Právě
dělníkům věnoval řadu svých parlamentních i mimoparlamentních politických aktivit.
Zasazoval se za zvýšení počtu živnostenských dozorců, kteří měli dohlížet
na dodržování zákonných pracovních podmínek pro dělníky. Bojoval za zavedení
osmihodinové pracovní doby nebo zlepšení sociálních podmínek horníků. Později patřil
к propagátorům všeobecného volebního práva a tiskové svobody. Díky tomu dostal
přezdívku „rudý hrabě". Mezi poslanci říšské rady i českého zemského sněmu patřil
к nejaktivnějším a svůj mandát vykonával až do smrti svého bratra Albrechta v roce
1897.22

3.3

Dědictví
Konec ledna roku 1897 trávil Václav Kounic na Vysoké, když mu přišel

telegram oznamující smrt staršího bratra Albrechta. Ten zemřel bez dědiců, proto se
musel najít nový dědic rodinných statků. Podle rodového listu byli z nástupnictví
vyloučeni přímí mužští potomci, kteří nebyli ženati s ženou přiměřeného stavu. Toto
vyloučilo starší bratry Václava Jindřicha, Eugena, ale také Jiřího, který měl sice
za manželku baronku, ale s

nedostatečným počtem předků na potřebné úrovni.

Jediným vhodným kandidátem tedy zůstal Václav, jenž byl v té době vdovcem. Nic mu
nebránilo ujmout se dědictví.
Václav se musel rozhodnout, kterou cestu si zvolí. Zda bude pokračovat
v úspěšné politické kariéře nebo se ujme správy rodinných statků. Rozhodování pro něj
jistě nebylo snadné. Nakonec si však zvolil povinnost vyplývající z příslušnosti
ke slavnému rodu. Zpočátku se snažil pokračovat v politické činnosti, ale zjistil, že
starost o zděděný majetek je náročnější a nelze skloubit s poslaneckou prací. Krátce po
volbách, 16. dubna 1897 se vzdal svého mandátu v českém zemském sněmu. Později
rezignoval i na svou zastupitelskou funkci ve vídeňském parlamentu. Je zcela možné,
že zděděný majetek nebyl jediným důvodem Kounicova odchodu z politiky. Již delší
dobu měl к politice mladočechů výhrady a názorově se s nimi rozcházel. 23

" Klobás, O., Brno, s. 50-61.
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Slavkovské

panství

měřilo

na

přelomu

19.

a

20.století

3.338

ha

a uherskobrodské asi 7.000 ha. Slavkovské zahrnovalo kromě zámku ve Slavkově
u Brna i sedm dvorů (Kroužek, Letovice, Křenovice, Jalový dvůr a Slavkov), dva lesní
revíry (U Bílého vlka a Vrěava), cihelnu a pivovar. Uherskobrodské čítalo statky
v Bánově, Prakšicích, Velkém Ořechově a Biskupicích, lesní revíry a pozemky
u Uherského Brodu. Vzhledem к velké rozloze panství byla velká část pozemků
pronajímána akcionáři, majiteli cukrovarů z okolí Uherského Hradiště a Slavkova,
který zavedl pěstování cukrové řepy na obou panstvích. JUDr. Václavu Kounicovi
začalo mnoho jednání a správních řízení.
Po příchodu na Moravu se Václav zdržoval především ve Slavkově, odkud
podle potřeby zajížděl do Uherského Brodu, kde se ubytovával v Panském domě. Brzy
se začal

seznamovat

s význanými

osobnostmi: majitelem

pivovaru

Františkem

Janáčkem, starostou Ignácem Seichertem, děkanem Janem Parobkem. Mezi dobré
přátele však také patřil malíř Joža Úprka. V Luhačovicích, kam často zajížděl, se
seznámil s architektem Dušanem Jurkovičem.
Již v roce 1898 se v Brodě účastnil otevření Muzea Jana Amose Komenského,
kterému předal věcné dary. Poskytl také pozemek na stavbu Sokolovny a místnosti
24
v,
v prízemí Panského domu poštovnímu úřadu mesta.

3.4 Václav Kounic a druhá manželka
Na počátku roku 1898 odešla ze světa Václavova matka Eleonora, ale do jeho
života vstoupila jiná důležitá žena.
Přibližně ve stejnou dobu, v jakou se dostává do Uherského Brodu Václav,
přijíždí sem také šestnáctiletá

dcera tesaře Vojtěcha H o r y z Ž i n k o v

u Přeštic

v západních Čechách, Josefína Horová. Její teta Barbora Ostratická, manželka úředníka
na Panském domě, ji přivezla na vyučení a výpomoc v kuchyni Panského domu.
Kdy si Václav Josefíny poprvé všiml nevíme, ale z jeho deníků je jasné, že se
do mladé dívky během krátké doby zamiloval. 50-letý hrabě se s ní začal brzy stýkat
i přes výhrady obou rodin. Stavovský rozdíl byl v jejich případě ještě větší, než u jeho
18
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první manželky, ale hrabě se pevně rozhodl prosadit svou vůli a uspěl. Během
následujících let začala Pepička, jak jí Václav říkaval, navštěvovat soukromý Kodetův
ústav v Praze, kde se připravovaly dívky ze zámožných rodin na manželství. Učily se
jazykům, literatuře, hře na piano, malbě a samozřejmě správnému vystupování.
Pro mladou ženu z chudé rodiny jistě nebylo snadné začlenit se do kolektivu panských
slečen, ale věděla, že je tato její výchova nutná a pro hraběte to byla schopná
podstoupit. 25
Letní měsíce trávila s Kounicem na Vysoké, kde se seznámila s rodinou
hraběte. Svou skromností si postupně všechny získala.
V roce 1902 jmenoval Václav Josefku účetní revidentkou své domácnosti
s ročním

platem

200

korun,

ale

samozřejmě

byla

spíše

jeho

společnicí

než zaměstnankyní.
V roce 1905 dokončila Josefka studia v Praze a také dosáhla plnoletosti, proto
se již nemusela nikomu zpovídat ze svého jednání. Vrátila se tedy na Moravu a začala
oficiálně vystupovat po boku hraběte. 26
Václav byl pevně rozhodnut vzít si Josefku, ale к sňatku s ženou občanského
původu bez ztráty majorátu potřeboval souhlas. Toho se mu z nejvyšších míst dostalo
v roce 1908 a započaly přípravy na svatbu. 27
Dne 12.května se uskutečnila v Praze. Ve svatební den oznámil Václav hrabě
z Kounic úmysl věnovat svůj dům v Brně na Radwitově náměstí brněnským studentům.
Tím založil spolek „Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně".
Nadace měla za úkol postavit nový kolejní areál. Toho se však hrabě nedočkal.
Problémy s výběrem a získáním pozemku trvaly dlouho. Stavba kolejí byla dokončena
v roce 1923.28
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4. Zámeček Obora
4.1 Stavba a zařizování
Od chvíle, kdy se Kounic s Josefkou sblížil, přemýšlel, kam ji uvede. Trvalý
pobyt na Vysoké pro něj nepřipadal v úvahu ze dvou důvodů. Zaprvé mu zámeček
příliš připomínal šťastné manželství s Josefínou. Za druhé, Vysoká byla velice vzdálená
od moravských pantví. Proto začal uvažovat o stavbě menšího sídla, kde by společně
s Josefkou prožil podzim života 29 .
První plán na stavbu sídla v Panské zahradě naproti Panského domu se ukázal
jako nereálný, proto měl být stavebně upraven komplex tzv. zámku, ale ani tento plán
nevyšel. Poté požádal městskou radu o stavbu sídla na sever od hradeb, ale ta to
zamítla. Nakonec bylo vybráno vyvýšené místo v hraběcím polesí Obora vzdáleného
asi 6 km na západ od Uherského Brodu.
Lesík nazývaný Obora má nejvyšší kótu 353 m n.m na hoře Myšince. Kolem
něj teče řeka Olšava a jediný mírnější svah vede mezi Vlčnovem a Uherským Brodem.
Původně byl les oplocen kvůli chovu daňků. Celý pozemek Václava Kounice měl
rozlohu 8,7477 ha a rozkládal se na katastru obcí Vlčnov, Veletiny a Drslavice.
Projekt na stavbu sídla vypracoval architekt Václav Wittner z Olomouce. Kvůli
kopcovitému terénu se shodli na několikapatrové budově v pseudorománském slohu
na styl zámku Hluboká. 31
O povolení stavby na parcele 7/4-7/8 žádal Dr. Kounic na obecním úřadě
v Drslavicích a stavba byla bez námitek schválena. Finanční prostředky na stavbu
získal prodejem lesa Kojatínek Veletinám, části lesa Bukovina zájemcům z Mistřic
a Hradčovic a lesů Špitálka a Chrástka Havřicím. Veškeré finanční záležitosti měl
na starost správce uherskobrodského velkostatku Hliněnský. 32 Ten také ve svých
dopisech hraběte informoval o průběhu stavby. Na samotné stavební práce dohlížel
architekt Wittner, který všechny své kroky s hrabětem konzultoval.
Tamtéž, str. 78.
° Zámek V. Kounice v Oboře. Uloženo v Muzeu J.A.K. Uherský Brod.
31
Klobás, O., Brno, s 78.
32 i
http://w\vw.drslavice.cz/?txt=pepci n
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První práce započaly v roce 1903. V první řadě byly vykáceny stromy,
strovnala se půda a začaly se vozit kameny z místního lomu a cihly z panské cihelny.
Na stavbě pracovali převážně místní zedníci, ale byli zde zaměstnáni i dělníci
ze slavkovského panství. 33 Nejtěžší práci vykonávaly podle vzpomínek pana Zemánka
studnaři, kteří ve skalním podloží kopali studnu, jež sahala až do hloubky 50m. Další
pracovníci jako formani, tesaři, řemeslníci, nádeníci byli z okolních obcí. Jen štukatéři
pocházeli až z Vídně. Zedníci, kteří pocházeli z okolních vesnic, si vydělávali denně
2 koruny 40 haléřů tehdejší rakouské měny, ostatní dělníci pak pouze 1 až 1,20 K.
Během stavby byla také postavena nová myslivna pro revírníka K. Aujeského,
ve které přespával také hrabě, když přijel zkontrolovat postup prací a nechtělo se mu již
vracet na noc do Uherského Brodu. 34
Kolaudace zámku proběhla roku 1904. К nastěhování byl však připraven
až o rok později. Dům dostal číslo popisné 114. Původní číslo 113 bylo na žádost
Josefky změněno kvůli možné smůle, které mohlo přinést. 35
Zámeček byl vystavěn pro potřeby hraběcího páru účelně, ale zárověň esteticky.
Byl tvořen rondelem s třemi obytnými patry (suterén, zvýšené přízemí, podstřeší)
a čtyřpatrovou kulatou věží zakončenou rozlednou ve výšce 24,4 m. Celková zastavěná
plocha zámku byla 0,471 ha.
Pseudorománský sloh budovy předem určoval tvar oken, štuky na zdi a cimbuří.
Do zámku vedlo z čelní stranu dvojité schodiště, které končilo u balkónu ve zvýšeném
přízemí. Dominantou stavby byla kulatá věž, rondel nacházející se za ní byl zakončen
střechou a zdobným cimbuřím. Nad ním byla vidět kulatá střecha atria, jenž tvořilo
střed celé stavby a měřilo od suterénu 16,6 m.
V zadní části zámku bychom našly vrata do vozovny a konírny a schody
do sklepa, který měl výšku stropu 3,8 m. 36
Rozmístění

jednotlivých pokojů a místností lze vyčíst z plánu zámečku.

V suterénu se nacházel sklep, kůlna pro kočáry, konírna, místnost pro uložení píce, byt
kočího, prádelna a mandlovna.
^ MZA Brno: Rodinný archív Kouniců. Korespondence s velkostatkem Uherský Brod. i.č. 5300.
^ Vzpomínky J. Zemánka z Drslavic na stavbu Obory. Uloženo v Muzeu J.A.K. Uh. Brod
36 http://www.vlcnov.cz/pepcin/historie/brabenec.htm
6
SO A Uherské Hradiště: Archiv obce Drslavice, Stavba kounicovského letohrádku Obora 1903-04.
Karton 13, i.č.99.
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Ve zvýšeném přízemí byla dominantní společenská místnost - atrium o průměru
7,15 m s velkým lustrem, stolem a křesly. Okna umístěná o patro výš dodávala pokoji
světlo. Kopule byla vyzdobena štukami. Dále se v tomto patře nacházely tři pokoje
o rozměrech 5,6 x 6,2 m.

37

Jeden z pokojů sloužil jako knihovna, která obsahovala

více než 3000 svazků v jazyce českém, německém a francouzském, na zdech visely
obrazy holandských mistrů. Byla zde také oválná jídelna s balkónem.
Poslední patro bylo zřejmě určeno hlavně pro hosty. Tři pokoje obdélníkového
tvaru a jeden kruhového ve věži byly navzájem propojeny po obvodu chodbou a každý
měl jiné barevné ladění koberců, závěsů a nábytku, stejně jako ložnice v přízemí.
Podlaha byla parketová ze tří druhů dřeva, v některých pokojích byla kachlová kamna.
Ve všech

patrech

domu

byly

koupelny

a toalety

barevně

vydlážděné

a okachlíkované.
Další obytné pokoje se nacházely nad sebou ve věži. Byly přístupné z točitého
schodiště, které končilo na otevřené vyhlídkové terase na střeše. Z terasy dále vedly
železné schody na rozhlednu. 3 8
Dům byl vybaven nejen zcela novým nábytkem, ale i zařízením ze Slavkova
a Vysoké, kterou hrabě v roce 1905 prodal. Na Oboru byly převezeny skříně, noční
stolky, sesle, postele, umývadla, věšáky, židle, lavice, dokonce i ložní prádlo, ručníky
a ubrusy. Stěny zámečku byly ozdobeny slavkovskými jeleními, srnčími a dančími
trofejemi. 3 9
V letech 1905 až 1907 proběhly na Oboře další úpravy, které navrhl sám hrabě.
Kuchyně byla přemístěna z přízemí do suterénu a jídelna do přízemí. Vyřešeno bylo
větrání ve sklepech a do suterénu umístěna špižírna. Opravily se také trhliny
ve schodišti, prasklá roura a ventilační okno. 40
Kromě vlastní stavby zámečku probíhaly v Oboře také úpravy blízkého okolí.
Hustý les byl proměněn na lesopark se spoustou cest a chodníčků sypaných štěrkem.
Byly zde postaveny i altánky a vybudován menší rybník

41

Plán letohrádku Obora. Muzeum J.A.K. Uherský Brod.
' Sladká,E.: Zámeček Pepčín. Uherský Brod: Brodský zpravodaj, 2002, č.3, s.8.
^ Klobás, O., Brno, s. 79.
4
° Sladká,E., Zámeček Pepčín. Uherský Brod: Brodský zpravodaj, 2002, č.3, s.8
http://www.drslavice.cz/?txt=pepcin
38
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K zámku vedla štěrková cesta a do areálu Obory silnice vydlážděná kamennými
kostkami 42 , která vedla z okresní silnice vedoucí z Uherského Brodu do Vlčnova. Její
správou by pověřen vlčnovský cestář J. Vozár, jenž ji dlouhá léta opravoval.

43

Konečná částka vynaložená na stavbu zámku a jeho vybavení, úpravu lesa
a cesty, činila asi 220 tisíc korun.

4.2 Život na zámku a poslední léta Václava Kounice
V červnu roku 1905 se hraběcí pár stěhoval do zámku. Václav jej i s polesím
věnoval své nastávající Josefíně a obyvatelé vesnic v okolí začali stavbu nazývat
„Pepčin zámek", později zkráceně „Pepčín".
Obora byla označována také jako letohrádek. Hrabě s manželkou zde sídlili
hlavně v jarních a letních měsících. 44 Právě v této době sem jezdily početné návštěvy.
Jako jeden z prvních navštívil těsně před svou smrtí ještě nedokončený zámeček
Antonín Dvořák. Poté jsem často zajížděli známý umělci a literátové, pro které hrabě
pořádal v atriu koncerty. Patřili mezi ně např. Alois Jirásek, J. S. Machar, A. Hejduk,
J. Anýž. Často byste tu také potkali Václovi přátele - malíře Klíra s rodinou či Jožu
Úprku a další. 45
Návštěvníci mohli obdivovat krásný pohled, který se jim naskytl po výstupu
na rozhlednu. Na obzoru Chřibů bylo možno zahlédnout hrad Buchlov, dále к jihu zase
panoráma blatnických vinohradů s kostelíčkem svatého Antonínka, při Vlárské dráze se
honosil bojkovský zámek Nový Světlov, takzvané slovácké Miramare.

V pohraničním

moravském hřbetu Bílých Karpat se rýsovala historicky známá místa. Za jarního

počasí

bylo prý možno dohlédnout dalekohledem i na věže chrámu svatého Štěpána ve Vídni46
Léta po svatbě si manželé užívali klidu, jenž jim Obora zajišťovala. Václav se
věnoval pomoci studentům. Zajišťoval jim stipendia a hledal stavební pozemek

^ Cestě se říkalo a dodnes říká „Hraběcí".
Kukulka, J.: Kounicův zámeček. Břeclav: Malovaný kraj, 1977. Ročník 13, č.3, s.l 8.
Podzim a zimu trávili v Brně či Praze,
http ://www .hradcov i ce.cz/histori e-zamecku
http://www.hradcovice.cz/historie-zamecku
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pro nové koleje. Starost o ně mu možná vynahrazovala péči o vlastní děti, které nikdy
neměl. 47
Václav

s

Pepičkou

dokonce

začali

sportovat

na

tenisových

kurtech

v Luhačovicích. Nadále však navštěvovali plesy, výstavy a koncerty. 12. května 1913
r

oslavovali pětileté výročí svatby. Kounic si do svého deníku zapsal: skvělá

48

oslava.

Den po svých narozeninách odjel do Krakova, aby si splnil sen, prohlédnout si
Wawel. Zpět se však vrátil se zápalem plic. I přes nemoc konal přípravy na zimní pobyt
v Praze, ale velmi se mu přitížilo, proto z Pepčína přesídlil do Panského domu. Byl
к němu povolán profesor z Vídně, který prohlásil jeho stav za velmi vážný. Václav
Robert hrabě z Kounic skonal 14. října 1913 v Panském domě v Uherském Brodě,
v nárožním pokoji prvního patra. 49
Pohřeb se konal 17. října v Uherském Brodě, v chrámu Neposkvrněného početí
Panny Marie. Zúčastnilo se ho snad celé město. Poté byl vypraven pohřební vlak
s hraběnkou Josefínou a smutečními hosty. Vlak jel do Prahy se zastávkami
ve Slavkově a Brně. Všude se s hrabětem loučili stovky lidí.
Pražský pohřeb se uskutečnil 19. října. Rakev byla vystavena v Týnském
chrámu. Poté šel průvod na hřbitov v Malvazinkách, kde byl v kapli proveden krátký
obřad a rakev uložena do hrobky, kterou nechal sám hrabě vystavit. 50

48
49
50

Děti nezanechali ani jeho bratři Jiří, Jindřich a Eugen.
Klobas, O., Brno, s. 9 1 , 9 8 .
Todt, S.: O životě paní Joseflny Kounicové. Muzeum J.A.K. Uherský Brod. Str. 6.
Klobas, O., Brno, s. 99-101
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4.3 Osudy Obory po smrti Václava Kounice
Po smrti Václava Kounice se hledala jeho závěť, která byla podle jeho ženy
jistě vyhotovena. Bohužel se nikdy nenašla, proto probíhalo dědické řízení dle zákona.
O osudu svěřeneckých velkostatků Slavkov a Uherský Brod bylo jasno. Přešly
na nového majoritního pána, Václavova bratra, Eugena z Kounic. Byl tu však ještě
nesvěřený osobní majetek hraběte, velkostatek se dvorem v Prakšicích,

Obora

se zámkem v Drslavicích. Na tento majetek měli podle zákona nárok všichni dědicové.
Josefína si ho chtěla udržet pro sebe, proto všechny zákonné dědice vyplatila, čímž se
velmi zadlužila. 51 Své dluhy postupně splatila z prakšického nájmu. I po smrti manžela
se nadéle věnovala studentským kolejím. Stala se jejich rektorkou a zasedala
v předsednictvu.
V roce 1919 umřel poslední držitel Uherského Brodu a Slavkova zrodu
Kouniců. Majetek přešel do rukou Josefa Palffyho, vzdáleného příbuzného. Ten neměl
52

к majetku žádný vztah, proto byl zabaven státem.

Po vzniku samostatné Československé republiky přišla hraběnka o svůj titul
a pozemkovou reformou také o část prakšického velkostatku. Údržba zámku ji značně
finančně zatěžovala. Sama se zde zdržovala pouze v době honů a při prodeji dřeva,
častěji pobývala ve svém domě v Uherském Brodě nebo Praze. Zámek střežil hajný
a několik stálých zaměstnanců se staralo o běžnou údržbu zámku a hospodářské
budovy. V letech první republiky se objevily návrhy na koupi Obory. První byl od řádu
53

jeptišek, druhý od Tomáše Bati. Oba Josefína odmítla.

1 přesto, že správa Prakšic a zámku zabírala bývalé hraběnce spoustu času,
stihla procestovat celou Evropu. Několikrát navštívila Itálii, byla v Anglii, Holandsku
a nesčetněkrát v Rakousku. 54

V roce 1938, po vyhlášení částečné mobilizace, se na Pepčíně poprvé objevili,
se souhlasem majitelky, vojáci. Rozhledna sloužila к hlídání mostů a železnice vedoucí
^ Todt, S.: O životě paní Josefiny Kounicové. Muzeum J.A.K. Uherský Brod. Str. 6-7.
53 Tomeček, R., Uherský Brod, s. 138-139.
http://www.hradcovice.cz/historie-zamecku
54
Todt, S.: O životě paní Josefiny Kounicové. Muzeum J.A.K. Uherský Brod. Str. 7.

27

z Brna do Vlárského průsmyku. Vojáci byli staženi po Mnichovském diktátu. 55 Během
Protektorátu Čechy a Morava byla na velkostatek do Prakšic a na zámek dosazena
německá správa. Z rozhledny se stala strážní věž. 56 Muzejní společnost Uherského
Brodu se na počátku války obrátila na Josefínu s prosbou, aby knihovnu a cenné věci
po hraběti Václavovi darovala Muzeu J.A.K. Majitelka přislíbila věnovat zařízení, ale
až po odchodu Němců. 57
Na konci druhé světové války potkal zámeček neblahý osud. Vyhýbalo se mu
bombardování, které bylo směřováno na železnice a továrny, ale nevyhlo se mu
rabování, jenž přišlo s osvobozením. Marie Kučerová, jejíž rodina na zámku bydlela
a spravovala jej, na něj vzpomínala takto: Němci sice nebydleli přímo v Oboře, ale
v Drslavicích, z Pepčína si však odnesli všechno, co se jim mohlo hodit nebo co se jim
líbilo...Pak přišla ruská vojska, udělala si ze zámečku hlavní pozorovatelnu
ještě to málo, co zůstalo...Zbytek

a zničila

pak roznesli lidé z okolních vesnic.58 Ing. Josef Burša

děj popisuje jinak: Přišel 26. duben. Zámeček byl uzavřen, tichý v lese
V Oboře se usadili partyzáni,

které prý vedl hajný Kučera.

opuštěný.

Rudá armáda

ze svahů Bílých Karpat к městu, Němci ustupovali a Obory se zámečkem

valila

si nikdo

nevšímal. Až najednou - partyzáni ukázali rudým cestu к sídlu hraběte Kounice, o němž
se špatně

vyjadřovali.

Jejich

úmysl byl jasný

- zámek

vydrancovat.

Co se dělo

na zámečku jsme první den nevěděli, až najednou jsme se doslechli, že se v něm loupí.
Musejní společnost
příbuzného,

se sešla a jednala

o tom, co dělat. Vtom jsme dostal od svého

velitele četnické stanice ve Vlčnově, zprávu, že v zámku loupí

okolní

59

vesničané a že vojáci vše ničí, abychom tedy zakročili.

К rabování vojáků se tedy přidali také obyvatelé z okolních vesnic. Na svých
vozech si odváželi vše, co v zámečku ještě zbylo. Muzejní společnost se snažila
zabránit zkáze žádostí na RNV, aby byly sbírky na zámku prohlášeny za národní
majetek.
Stručný popis škod byl hlavně seznamem zařízení zámku. Ukraden byl nábytek,
plátna obrazů, koberce, nádobí, kovaná brána. Klavír si odvezli Rusové na komando
55 „

Zemek, P., Drslavice, s. 75.
Tamtéž, str. 77.
http://www.hradcovice.cz/historie-zamecku
58
Sladká, E.: Zámeček Pepčín. Uherský Brod:Brodský zpravodaj, 2002, č.3, s.8.
59
http://www.drslavice.cz/?txt=pepcin
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do Hradčovic. Hraběnka, která na zámek přijela o několik dní později, zažila velký
nervový otřes poté, co uviděla zkázu před sebou. 60 Na místě zůstaly střepy lustru,
rozbité kusy nábytku a rámů obrazů, rozbitý delfský a míšeňský porcelán a sklo. Díry
ve zdech, sloupech a v kopuli zely uvnitř zámku, utrhané okapy, roztrhané a spálené
knihy s kočárem se válely po lese spolu s cínovým nádobím. Z 3000 svazků knih bylo
zachráněno pouze 900 svazků knih. Na čestný diplom Václava Kounice bylo napsáno
česky tužkou "Největší gauner na Moravě". To si český vlastenec a přítel lidu
nezasloužil. 61
Po kázání vlčnovského a hradčovického faráře se občané rozhodli odcizené věci
vrátit. К zámku prý v dalších dnech směřovaly plné povozy. Vraceli pohovky,

křesla,

nábytek - tolik toho měli. Jiní přijížděli s trakaři, další na zádech s krosnami či s kufry
v rukou. Vše se odváželo
v Hradčovicích,

do muzea... A tak židle, stoly a další shromažďovaly

se

knihy zase na četnické stanici ve Vlčnově. A lidé nám chtěli ještě

dokazovat, že vlastně oni toho zachránili.

Vlčnovský pan učitel musel pak s dětmi ještě

mnoho dní v lese oboře sbírat rozbité knihy, papír, archiválie, trosky skla a porcelánu,
které už nikdo nedal

dohromady.62

Viníci rabování byli tedy Rusové, partyzáni, Němci a obyvatelé okolních
vesnic. Němci však byli v době hlavního drancování a plenění dávno na ústupu.
К loupení tedy mohlo dojít na popud Rusů, kteří sídlili ve Vlčnově a při přesunu
do Hradčovic se spojili s partyzány, jenž se ideově shodovali s názory ruských
komunistických oddílů, pokud šlo o majetek šlechty. Zřejmě pod vlivem alkoholu pak
stříleli na lustry a nádobí, dupali po skle a rozbíjeli křesla. To, co zbylo, odvezli na
nově zřízenou komandaturu v Hradčovicích. 63 Nebo drancování započali obyvatelé
přilehlých vesnic. Ti mohli odvážet nábytek už dříve, vzhledem к množství povozů,
které vozily naloupené věci zpět. Někdo ze zlodějů pak mohl využít možnosti zakrýt
stopy své krádeže, a proto vyzval vojáky osvoboditele к návštěvě zámku. Ať už byl
původce kdokoliv, výsledek byl odstrašujícím příkladem bezohlednosti a chamtivosti
jednotlivců. Z cenných sbírek JUDr. Václava hraběte z Kounic bylo zachráněno velmi

60

Navíc byl bombardováním zničen i její velkostatek v Prakšicích, jehož správy se okamžitě ujala.
http://www.drslavice.cz/?txt=pepcin
Tamtéž.
Tamtéž.
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málo. Rusové z Hradčovic žádné věci nevrátili. Byla to pro ně válečná kořist, navíc
patřící buržoazii.

Na podzim roku 1945 žádala Josefína Kounicová Zemský národní výbor v Brně
o náhradu válečnách škod v polesí Obora, na zámku a velkostatku v Prakšicích.
V Oboře škody zahrnovaly vykácení lesního porostu, zničení plotu, vystřílení zvěře.
Dosáhly výše 164.778,70 Kčs. 64 Na počátku roku 1946 byl hraběnce zabaven majetek
nad 50ha. Zůstal jí zámek, dvě parcely lesa v Oboře a prakšický statek. Veškeré peníze
věnovala do jeho oprav, na zámek jí už nezbylo. Zde se, i přes pobyt hajného a jeho
rodiny, množily krádeže. Rodina se z důvodu nebezpečí odstěhovala na konci roku. 65
Až o rok později žádala paní Josefína odškodnění za zničené zařízení zámku
ve výši 950.000 Kčs. Připojila podrobný písemný seznam zničeného nábytku s cenami,
zahrnující 4 celé strany textu, přestojí peníze na odškodnění nikdy nebyly přiznány. 66
Zemský národní výbor v Brně jí odepsal, že škody nebyly potvrzeny ani dvěma svědky
a chtěl přesné určení výše škod způsobených Němci a spřátelenými vojsky. Majitelka
měla přitom budovu pojištěnu až do roku 1950 na 1.566.720,- Kč. Škody byly
odhadnuty advokátem A.Černohorským na 1.114.778,70 Kčs. 67 Je tedy otázkou, zda by
byla pojistka později vyplacena. Dnes víme, že tomu zabránily politické události, které
změnily společnost a ekonomickou politiku v poválečném Československu.
Po komunistickém únorovém převratu byly Josefíně zabaveny zbylé pozemky
v Prakšicích a polesí Obora. 26. 6. 1950 byl ministerstvem zemědělství vydán výměr
o zrušení držení zámku Obora Josefínou Kounicovou z důvodu: ... je
finanční

a materiální

velkostatku.

základna pro udržování památek

Je tedy zachování

Proto MZ musí předem

poškození,

po případě

opatření

z

a významných

moci

zabrániti

takovémuto

Proto

vlastníkům

rozhodlo,

aby

ponechání

v revizi bylo zrušeno

nemovitostí

66
67

příslušná

takových

památek

a aby tyto objekty

SOA Uherské Hradiště: Rodinný archiv Kouniců, Válečné škody. Karton 536, i.č.5327.
MZA Brno: Rodinný archiv Kouniců, Zabrání
zámku. Karton 536, i.č.5322.
MZA Brno: Rodinný archiv Kouniců, Válečné škody. Karton 536, i.č.5327.
Tamtéž.
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jejichž

a učiniti

64
65

vážně

ohrožení památek,

zkáza by se mohly stát nenapravitelné

úřední.

objektů

v řádném stavu z výnosů

a udržování takových význačných

ohroženo.

zeslabena

byly

přiděleny kvalifikovaným

subjektům, které zaručují jejich ochranu a řádné

lépe než dosavadní vlastník68

udržování

Jak stát ochránil tuto památku se ukázalo v následujících

letech.

4.4 Zánik Obory
Po zabrání Obory proběhlo několik návrhů na využití zámečku. Krajský národní
výbor v Gottwaldově chtěl přidělit stavbu Závodům přesného strojírenství v Uherském
Brodě. Sama Josefína, která již bydlela v podnájmu v pražské ulici Na Struze,

se

pokusila zámek v původním stavu zachránit. Poslala dopis na Okresní národní výbor
v Uherském Brodě s žádostí přestavět budovu na ozdravovnu mládeže. Připojila také
prosbu o zřízení pamětní místnosti JUDr. Václava hraběte z Kounic, ve které by
dožila. 69 Samozřejmě nebyla vyslyšena a až do své smrti bydlela v Praze, i když každý
rok zajížděla do Uherského Brodu na návštěvu.
Dalším zachráncem zámečku se stal konzervátor Ministerstva školství, věd
a umění uherskobrodského okresu Vilibald Růžička. Vypracoval propočty na přestavbu
budovy ve výši 1,66 mil. Kč a příjezdové cesty na 2 mil. Kčs. V této době se pořád
uvažovalo o zřízení ubytovny pro učně. Plán však selhal. Závody neměly o zámek
zájem, náklady na opravu pro něj byly neúnosné. Růžička tedy alespoň zaslal žádost
do Brna, aby byl zámek ochráněn před krádežemi podle výnosu MŠVU jako památka
na mecenáše českého studenstva JUDr. Václava z Kounic. 70
Stav zámku se dále zhoršoval. Růžička pravidelně informoval o změnách, které
zde probíhaly. Zničeno byly trubky, vodovodné koutky, sporák, kachlová kamna, kliky.
Zábradlí bylo zprohýbáno, vodní čerpadlo rozebráno, výtah na potraviny zničený.
Na devastaci se kromě dospělých podílely také děti, které si sem často chodily hrát.
To bylo značně nebezpečné, protože brzy začala padat omítka, hroutilo se schodiště
a praskaly zdi. V domě se také objevila houba. Růžička tedy nahlásil škody ve výši
1 mil. Kčs. 71

MZA Brno: Rodinný archiv Kouniců, Zabrání
zámku. Karton 536, i.č.5322.
SOA Uherské Hradiště: ONV Uherský Brod, Zámek Obora. Karton 469, i.č.423.
Tamtéž.
SOA Uherské Hradiště: ONV Uherský Brod, Zámek Obora. Karton 469, i.č.423.
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Pokusy najít uživatele zámku vždy ztroskotaly na stavu budovy. Panu
Růžičkovi se, díky jeho důslednosti, podařilo, že byl zařazen do II. třídy památek
pod číslem 45.843/52-VII. 72 Dosáhl tak vítězství, ale jen dílčího a ne na dlouho.
Dále zasílal svá hlášení o stavu budovy a žádal o peníze na opravu. Vždy se mu
dostalo stejné odpovědi: peníze nejsou. Krádežím také nebylo nějak zabráněno
až v dubnu 1953 byl zámku přidělen hlídač Frantíček Knedlík z Vlčnova a zároveň
ONV v Uherském Brodě vydal příkaz к vyhlášení postihů za krádeže a ničení v obcích
Vlčnov, Veletiny, Drslavice, Hradčovice a Havřice. Tím zřejmě považoval věc
za vyřízenou, ne tak zloději z okolí zámku. Ještě v dubnu se Růžička dozvěděl, že byly
odcizeny okna, kliky, petlice a kachličky. Bylo nařízeno vyšetření věci. Prohlídka
úředníků z ONV v Uherském Brodě, ze Státního památkového ústavu a Okresní
stavební komise došla к závěru, že opravy by stály 160.000,- Kčs. Největším
problémem bylo, kdo to zaplatí. 73
Zloději však pokračovali ve své činnosti. Krájský národní výbor v Gottwaldově
tlačil na Uherský Brod, aby byly aspoň základní opravy provedeny. V odpovědi stojí:
píše:...Je pravdou,

že ani v roce 1952 ani 1953 nebylo pamatováno

na opravy tohoto zámečku, který nemá v sobě dle veřejného mínění nic
jedině připomínku

v

rozpočtu

památkového,

života buržoazie o kterou naše mládež nemusí stát. Jde však nyní

o to, že dvě ministerstva a dva referáty o to pečují tak, že dnes mělo-li by to být dáno
do původního

stavu,

různým ministerstvům

by spotřebovalo

velké náklady ...Rada

ONV nabízela

Pepčín

к užívání, každý od toho utekl, ...Proto trvám na tom, aby už

jednou byl v tom učiněn pořádek, dát to jednomu referátu a ne dvěma, na místě samém
projednali

s odpovědnými

činiteli, ne z musea vytáhlými

lidmi, využití zámku,

aby

k tomu byl už jednou konec, neboť od shora až dolů j sme za dnešní stav vinni všichni.74
Po tomto dopise vyčlenil Krajský výbor finance na opravu zámku. Na stavební
práce dohlížel

V. Růžička. V květnu roku 1956 oznámil jejich dokončení. Zasklení

všech oken a zakrytí děr ve střeše a

zařízení

bytu hlídače vyšlo na 50.000,- Kčs. Hlídač

měl podle rozhodnutí KNV Gottwaldov dostávat 260,- Kčs měsíčně od ONV UB.

72

Tamtéž.
Tamtéž.
74
Dopis L. Valíčka, předsedy
J.A.K. Uherský Brod.

ONV Uherský Brod, adresovaný
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Krajskému

národnímu

výboru.

Muzeum

Plat mu měl být vyplácen z rozpočtu školského nebo zemědělského referátu. 75 Dohady
o vyplácení mzdy skončili tím, že hlídač výplatu přestal dostávat, což se samozřejmě
projevilo na stavu zámku a všechny opravy, které na něm byly provedeny, přišly
během krátké doby vniveč.
V roce 1957 přešel zámek pod správu Ministerstva vnitra a sloužil jako
vojenská ubytovna Vnitřní stráže vojska. 76 Přítomnost vojska jistě prodloužila životnost
zámku o mnoho let. Proběhly na něm četné opravy.
V roce 1960 byl objekt předán pod správu odboru kultury ONV v Uherském
Hradišti. V této době již nebyl v seznamu památek chráněných státem, proto o něj
nikdo neměl zájem a dále chátral.
5. října 1961 zemřela v Praze Josefína Kounicová ve svých 80ti letech. Byla
pohřbena vedle svého manžela na hřbitově v Malvazinkách. V poslední vůli odkázala
•r

77

svůj majetek, tedy i Oboru, Kounicovým kolejím.
Na zámeček bylo znovu vzpomenuto na počátku 70. let. Po několika jednáních
bylo rozhodnuto, že bude zbourán. Náklady na opravu by byly neúnosné. Nátlak
na uspíšení demolice zámku je patrný z dopisu
pro 1. tajemníka výboru, datovaném

odboru vnitřních

věcí

ONV

1.srpna 1972. Vedoucí odboru M. Pavlinec

předkládal pádné argumenty: ...Jakékoliv provádění oprav ve stávající budově zámečku
Pepčín je neúčelné a také v plné míře nehospodárné. Doposud neprojevil nikdo zájem
tuto budovu a názory, které byly jsou ty, že za poloviční hodnotu nákladů, které by bylo
nutno vynaložit je možné postavit
požadavkům.

budovu novou, moderní odpovídající

Pokud se týká provizorních

oprav - střechy, provedení

současným

oplocení a dání

sem určitých výstražných tabulí z hlediska bezpečnosti by bylo neúčelné, to proto,..„že
by toto vše bylo v krátké době občany rozkradeno.

Ustavit zde hlídače by bylo taktéž
o 78

neúčelné а к tomuto nemáme ani

možnosti,

jak v plánu práce tak i mzdových

fondu.

Počatkém roku 1973 končí úřední dokumentace o zámku Obora na ONV
v Uherském Hradišti. Ještě předtím byl nabídnut Technickému muzeu v Brně.
Odpověď sice neznáme, ale vzhledem к dalším osudům byla jistě zamítavá.
SOA Uherské Hradiště: ONV Uherský Brod, Zámek Obora. Karton 469, i.č.423.
SOA Uherské Hradiště: ONV UB, Zápis sepsaný
dne 28.8.1957. Karton 642, i.č.608.
Muzeum J.A.K. Uherský Brod. Str. 18.
78 Todt, S.: O životě paní Josefiny Kounicové.
Dopis M. Pavlince, vedoucího odboru vnitřních záležitostí, A. Pospíšilovi, tajemníkovi
J.A.K. Uherský Brod.
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ONV. Muzeu

Ironií je, že v uherskohradišťském okrese byly v této době investovány
milionové částky do stavby kin, kulturních domů a také oprav zámků Nový Světlov
a Buchlovice. Na opravu Pepčína však peníze nebyly.
6.ledna 1981 bylo vydáno povolení к odstranění stavby z důvodu havarijního
stavu objektu. 79 Demolice probíhala od 2.února do lO.dubna 1981, vykonal ji stavební
podnik z Uherského Hradiště a ke zhozeni zdí, na které křídou kdosi napsal: " T a d y stál
Pepčín. Barbaři jej zničili - žalujeme!",

bylo prý potřeba bargů a pásových traktorů.

Je zvláštní, že v rozpočtech se na demoliční práce našel až 1 mil.Kčs. 80 Ze zámku
zůstala zasypaná studna, zbytky zdiva z kovárny a vojenské okopy.

V devadesátých letech se objevily návrhy na znovuzbudování zámku Obora, ale
byly to jen sny. Dnes na paloučku najdete pouze pamětní desku, která na zámek
upomíná.
Pamětníky zámku a Václava Kounice dnes již v Uherském Brodě a okolí
nenajdeme. Starší generace si vzpomene na zámeček, střední na zříceninu a mladší,
do které patřím i já, si ho může prohlédnout leda na fotografiích.

79
80

SOA Uh. Hradiště: Archiv obce Drslavice, Stavba zámku Obora. Karton 13, i.č.99.
Ottová, P.: Vlčnovské Lidice. Slovácké noviny, 1992, ročník 3, č. 23, s . l .
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5. Závěr
Závěr bakalářské práce nabízí prostor pro celkové shrnutí materiálu o Václavu
Kounicovi a zámečku Pepčín a zhodnocení nově objevených písemných pramenů
к tomuto tématu. Hlavním cílem mé práce bylo najít vztah Václava

Kounice

к uherskobrodskému kraji a také informace a vzpomínky o stavbě zámku a jeho
pozdějších osudech.
Hrabě Kounic měl к Uherskému Brodu velmi dobrý vztah a strávil zde většinu
posledních let svého života. Jistě to zapříčinilo i to, že tu potkal pozdní lásku a díky ní
i nový smysl života. Energii, kterou získal, investoval právě do stavby nového sídla,
jenž se mělo stát centrem manželské idyly. Intenzivně se věnoval také pomoci
studentům.
Ani štastné manželství ani život na zámku bohužel netrvali příliš dlouho a smrtí
Václava Kounice v roce 1913 započal i smutný osud Obory. Zdědila ji Josefína, ale
tase vyplacením ostatních dědiců natolik zadlužila, že na správu zámku jí nezbývalo
mnoho peněz. Přesto Obora dále fungovala a nabízela všem jejím návštěvníkům ze své
rozhledny krásný pohled na krajinu.
Devastace zámku započala usídlením německých vojáků během 2. světové
války. Nejhorší doba jej potkala v roce 1945, kdy bylo jeho vybavení zdemolováno
a rozkradeno

nejen

vojáky

německými

a

osvobozeneckými,

ale

i

domácím

obyvatelstvem, které ukradlo vše, na co přišlo. Včasným zásahem muzejní společnosti
a proslovem farářů bylo zachráněno alespoň něco málo z cenných sbírek Václava
Kounice a uloženo v místním muzeu.
Další rána přišla v roce 1950, kdy byl zámek znárodněn. Josefína Kounicová
toto nesla velmi těžce, protože na něm zažila nejkrásnější léta svého života. Proto se
snažila zajistit mu budoucnost. Bohužel jakákoli domluva s totalitními úřady nebyla
možná.
Pochmurný

osud

Obory

pokračoval.

Byla

pod

správou

Ministerstva

zemědělství, ale zároveň do ní zasahovalo i Ministerstvo školství, věd a umění.
Největší akce na její záchranu podnikal právě restaurátor MŠVU V. Růžička. Bohužel
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úřady se nikdy nedokázaly shodnout na postupu a o chátrající budovu neměl zájem ani
žádný závod, i když by byla vhodným místem pro ubytovnu či ozdravovnu.
Poté nastalo období správy Ministerstva vnitra. To se ukázalo být mnohem
produktivnějším pro zámek než další hospodaření ONV UH, vzhledem ke stálé hlídce
v objektu. Kdyby zůstal ve správě až do roku 1989, určitě by nebyl demolován a našel
by se pro něj vhodný insvestor.
Osud tomu však chtěl jinak. Pro Okresní národní výbor v Uherském Hradišti
neměl zámek již žádnou cenu. Na jeho opravu nebyly finance a tak několik úředníků,
• přes protesty mnoha obyvatel, rozhodlo o demolici Pepčína. Ten pro ně, jako stavba
buržoazie, neměl žádnou hodnotu.
Hlavním viníkem demolice zámku byl nejspíše Státní památkový úřad v Brně,
který zámek nezařadil do seznamu státem chráněných památek, a proto pro něj nikdy
nikdo nenašel peníze.
A tak byl na počátku roku 1981 Pepčín, který dotvářel ráz uherskobrodské
krajiny celých 76 let, srovnán se zemí.
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7. Anotace
JUDr. Václav hrabě z Kounic, politik a mecenáš studenstva, do Uherského
Brodu přišel v roce 1897, kdy se stal majitelem místního velkostatku. Seznámil se zde
se svou druhou manželkou Josefínou, pro kterou nechal postavit zámeček Obora
vzdálený asi 6 km od města. Architekt Václav Wittner jej navrhl v novorománském
slohu s dominantní rozhlednou. Obora se stala centrem manželské idyly. V roce 1913
však Václav umírá. Josefína, která zámek zdědila, se zde již často nezdržovala.
Neblahý osud jej potkal v roce 1945, kdy byl zdevastován a vykraden osvobozeneckou
armádou. Rabovali zde však i místní obyvatelé. Po komunistickém převratu byla Obora
znárodněna a chátrala, protože o ni neměla žádná instituce zájem. Její správu přebrala,
do roku 1965, Vnitřní stráž československé armády, která zámek udržovala a bránila
devastaci. Poté se ale vrátil do rukou Okresního národního výboru v Uherském
Hradišti, který se o něj nestaral. V roce 1981 byl zámek kvůli zchátralosti srovnán se
zemí.

JUDr. Václav count of Kounice, politician and patron of students, came to Uhersky
Brod in 1897, when he became the owner of the local manor. Here he met his second
wife Josephine, for whom was mansion Obora built about 6 km away from the city.
Architect Vaclav Wittner proposed it in the neo-Gothic style with a dominant tower.
Park became the center of the conjugal idyll. In 1913 Václav died. Josephine, who
inherited the castle, didn't stay there very often. Unfortunate fate met it in 1945, when
it was devastated and theft by Liberation Army. However, local residents were looting
theere too. After the communist revolution was Obora nationalized and slightly
dilapidating, because any institution had no interest. It's adminstration was overtaken
un

til 1965 by Inner Guard of Czechoslovak army, which maintained a mansion and

defended it against devastation. Thereafter it returned to the property of the District
National Committee in Uherske Hradiště who didn't care about it. In 1981 the mansion
was devasted due to dilapidation.
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