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Abstrakt 

 

      Tato práce pojednává o primogenituře (hlubocko-krumlovské větvi) 

významného kníţecího rodu Schwarzenbergů. Schwarzenbergové pochází původně 

z německých Dolních Frank a v Čechách zapustili své kořeny natrvalo aţ 

v polovině 17. století. K rozdělení rodu na primogenituru (hlubocko-krumlovskou 

větev) a sekundogenituru (orlickou větev) došlo v roce 1802, na základě ustanovení 

závěti Ferdinanda ze Schwarzenbergu z roku 1703. 

      Schwarzenberská primogenitura vlastnila rozsáhlý pozemkový majetek, jehoţ 

největší část se nacházela na území Čech. Její členové prosluli především jako 

neobyčejně schopní hospodáři, kterým se na svých statcích podařilo vytvořit 

dokonale promyšlený hospodářský systém, jenţ se ve své době řadil 

k nejvyspělejším v Evropě. Svého vrcholu dosáhla jejich činnost v druhé polovině 

19. století a ještě počátkem 20. století. Další léta však jiţ pro hlubocko-

krumlovskou větev Schwarzenbergů tak příznivá nebyla. Po vzniku samostatného 

Československa přišla rodina o velkou část svého majetku v Čechách pozemkovou 

reformou. Za druhé světové války jí veškerý majetek zabavilo gestapo ve prospěch 

Velkoněmecké říše. A dva roky po skončení války byl v Československu schválen 

zákon č. 143/1947 Sb. (tzv. Lex Schwarzenberg), kterým byl všechen majetek 

schwarzenberské primogenitury na území státu převeden na zemi Českou (územní 

správní jednotku) a později zestátněn. Jedinečné dílo, jeţ členové hlubocko-

krumlovské větve Schwarzenbergů vytvořili na území jiţních Čech, tak bylo 

definitivně zničeno a rodině zůstal pouze majetek v zahraničí. 

      Cílem této práce je čtenáři přiblíţit osudy jednotlivých členů schwarzenberské 

primogenitury a jejich ţivotní přínos vlastnímu rodu i celé společnosti. Poukázat na 

to, jak výjimečné a obdivuhodné jejich dílo bylo a v jak krátké době došlo k jeho 

zmaření. 

 

 

 



Abstract 

 

      This thesis deals with the primogeniture (the Hluboká and Krumlov Branch) of 

the distinguished Schwarzenberg dynasty of princes. The Schwarzenberg originally 

come from the German Lower Franconia and they became permanently rooted in 

Bohemia as late as in the half of 17
th

 century. The division of the dynasty into the 

primogeniture (the Hluboká and Krumlov Branch) and the secundogeniture (the 

Orlík Branch) occurred in 1802 by virtue of the stipulation of the last will of 

Ferdinand of Schwarzenberg from 1703. 

      The Schwarzenberg’s primogeniture owned an extensive landed property, 

whose greatest part was situated on the territory of Bohemia. Its members were 

renowned mainly for being exceptionally capable landlords who succeeded in 

creating a perfectly sophisticated economic system on their estates, belonging 

among the most advanced in Europe at the time. Their activity culminated in the 

second half of the 19
th

 century and also at the beginning of 20
th

 century. However, 

the ensuing years were not so successful for the Hluboká and Krumlov 

Schwarzenberg Branch. After the origination of an independent Czechoslovakia, the 

family lost a great part of their property in Bohemia due to a land reform. During 

the Second World War, their entire property was confiscated by Gestapo on behalf 

of the Greater German Reich. Two years after the end of the war, Czechoslovakia 

passed Act No. 143/1947 Coll. (so called Lex Schwarzenberg) by which all the 

property of the Schwarzenberg’s primogeniture on the state’s territory was 

transmitted to the Czech land (territorial unit of administration) and later transferred 

to state ownership. The unique work which the members of the Hluboká and 

Krumlov Schwarzenberg Branch created on the territory of South Bohemia was 

therefore destroyed once and for all and the family was left with only their property 

abroad. 

      This thesis aims to make the reader acquainted with the life stories of individual 

members of the Schwarzenberg’s primogeniture and their life’s contribution to their 

own dynasty as well as to the whole society. It aims to point out how exceptional 

and admirable their work was and how short was the time during which it came to 

waste. 
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Úvod 

 

      Ve vnitřní hierarchii české šlechtické společnosti se příslušníci schwarzenberské 

primogenitury (hlubocko-krumlovské větve) nacházeli na úplném vrcholu. Tato 

skutečnost byla dána nejen obrovskou velikostí jejich majetku, ale také starobylostí 

a urozeností rodu. Schwarzenbergové měli totiţ to štěstí, ţe se mohli prokázat 

nepřetrţitou řadou předků od konce 12. století. Českého inkolátu dosáhl rod v roce 

1654 a o šest let později, po získání panství Třeboň, zakotvil natrvalo v Čechách. 

Roku 1802 byli Schwarzenbergové jiţ natolik silní, ţe mohlo dojít ke vzniku dvou 

rodových svěřenectví (jak bylo určeno v závěti Ferdinanda ze Schwarzenbergu 

z roku 1703). Vznikly tak dva na sobě nezávislé majoráty, jimiţ se rod rozdělil do 

dvou větví: hlubocko-krumlovské (primogenitura) a orlické (sekundogenitura). 

      Schwarzenbergové byli spojeni s Čechami svým ţivotem, majetkem i veřejnou 

činností a zanechali zde po sobě řadu trvalých stop, jeţ naštěstí nezahladil čas, ani 

nepřízeň poměrů po druhé světové válce. Není také divu, vţdyť hlubocko-

krumlovská větev Schwarzenbergů byla největším pozemkovým vlastníkem 

v Čechách a její hospodářství se řadilo mezi nejvyspělejší v Evropě. Přes veškerý 

význam schwarzenberské primogenitury v českém kontextu se jí však, pokud je mi 

známo, u nás dosud nikdo uceleně a komplexně nezabýval. Osudy jejích členů je 

moţné nalézt pouze jako součást rodopisných prací bývalých schwarzenberských 

archivářů Antonína MARKUSE Rod kníţat ze Schwarzenberku a Jiřího ZÁLOHY 

Stručné dějiny rodu kníţat ze Schwarzenberku, jeţ se mi také staly oporou při psaní 

této práce. Tato díla jsou ale poměrně strohá a občas velmi stručná. Dále k tématu 

existuje řada monotematicky laděných článků, studií i literatury. Zdrojem mnoha 

informací se mi v tomto ohledu stala kniha Schwarzenbergové v české a 

středoevropské kulturní historii, jejímiţ editory byli Martin C. PUTNA, Zdeněk 

BEZECNÝ a Martin GAŢI. Publikace je sloţena z mnoha studií a zaměřuje se na 

výzkum schwarzenberského dědictví, historii významných osobností rodu, jejich 

veřejné aktivity i ţivotní styl od 17. století aţ do druhé poloviny 20. století. 

Zmíněna by na tomto místě měla být také Tradice, věstník Svazu českých úředníků 

a zřízenců kníţete ze Schwarzenberku v Českých Budějovicích. A zejména na její 

odkaz navazující časopis Obnovená tradice, vydávaný od počátku 90. let minulého 
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století Historickým spolkem Schwarzenberg. Nejedná se sice o periodikum 

recenzované, přesto je zde však moţné najít řadu velmi fundovaných článků. 

Z literatury bych dále ráda vyzdvihla dílo Mileny LENDEROVÉ Tragický bál. 

Ţivot a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu, které se mi stalo z části materiálovou 

základnou k sepsání osudu prvního představitele schwarzenberské primogenitury 

Josefa ze Schwarzenbergu. Velkým přínosem mi téţ byly práce Jindřicha 

VYBÍRALA Století dědiců a zakladatelů. Architektura jiţních Čech v období 

historismu a Jiřího KUTHANA Aristokratická sídla období romantismu a 

historismu, mapující stavební činnost schwarzenberské primogenitury. Důleţité 

dílčí informace jsem však čerpala i z knih Otto URBANA Česká společnost 1848-

1918 a František Josef I., Brigitte HAMANNOVÉ Rudolf Habsburský. Princ rebel 

a Eagle GLASSHEIMA Noble Nationalists. The Transformation of the Bohemian 

Aristocracy. 

      Archivních materiálů bylo vyuţito zejména u osoby JUDr. Adolfa ze 

Schwarzenbergu, kterou se tato práce také nejvíce zabývá. Pouţité archivní 

prameny vztahující se k jeho osobě pochází z Archivu bezpečnostních sloţek a 

Archivu Kanceláře prezidenta republiky. Sloţité období ţivota JUDr. Adolfa 

Schwarzenberga bylo totiţ dosud zpracováno jen velmi útrţkovitě a většina prací 

vztahující se k jeho ţivotu se zabývá pouze určitou událostí či obdobím. Jedná se o 

články a studie, z jejíchţ autorů bych chtěla upozornit především na Slávku 

KALKUŠOVOU, která se ve svých pracích opakovaně zabývala otázkou zákona č. 

143/1947 Sb., a Jiřího ZÁLOHU, jenţ podrobněji zpracoval zabavení majetku 

hlubocko-krumlovské větve Schwarzenbergů gestapem v roce 1940. 

      Samotná práce je rozčleněna do čtyř kapitol. Úvodní, nazvaná „Dějiny 

schwarzenberského rodu do jeho rozdělení na primogenituru (hlubocko-

krumlovskou větev) a sekundogenituru (orlickou větev)“, jak napovídá název, 

stručně pojednává o počátcích a historii rodu do jeho rozdělení v roce 1802. Druhá 

kapitola s názvem „Schwarzenberská primogenitura (hlubocko-krumlovské větev)“ 

se pak jiţ zabývá jednotlivými vládnoucími členy hlubocko-krumlovské větve rodu, 

přičemţ kaţdému z nich je věnována vlastní podkapitola. Kromě vládnoucích 

kníţat ze Schwarzenbergu: Josefa, Jana Adolfa, Adolfa Josefa a Jana zde svou 

podkapitolu získali i bratři Jana Adolfa: Felix a Bedřich, jeţ se stali osobami 
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historicky natolik významnými, ţe opomenout je by znamenalo hrubou nedbalost. 

Třetí kapitola nesoucí název „Adolf ze Schwarzenbergu“ chronologicky navazuje 

na kapitolu předchozí a pojednává o ţivotě posledního vládnoucího člena 

schwarzenberské primogenitury v hlavní linii. Osud JUDr. Adolfa Schwarzenberga 

je hlavním těţištěm celé práce, a proto je jeho osobě také věnován větší stránkový 

rozsah. Pro přehlednost je sloţité období jeho ţivota rozděleno do čtyř kratších 

podkapitol. Poslední, čtvrtá kapitola „Jindřich ze Schwarzenbergu“, je věnována 

bratranci JUDr. Adolfa Schwarzenberga, jenţ se stal jeho nástupcem a dědicem. 

V jejím závěru je potom zmíněno opětovné spojení obou rodových větví v roce 

1965. 

      Cílem této práce není postihnout veškeré ţivotní události uváděných členů 

schwarzenberské primogenitury, a ani se o to nesnaţí. Ale přiblíţit jejich osudy a 

ţivotní přínos vlastnímu rodu i celé společnosti v dobovém kontextu, přičemţ je na 

kaţdého z nich nahlíţeno jako na jednotlivce, individuální osobu, a zároveň jsou 

posuzováni z hlediska celku, jenţ představuje jedinečné dílo, které se 

Schwarzenbergům během několika staletí podařilo na svém majetku vytvořit a na 

jehoţ podobě se nezanedbatelnou měrou podílel kaţdý z nich. Jak jiţ bylo zmíněno, 

zvláštní pozornost je v práci věnována osobě JUDr. Adolfa Schwarzenberga, a to 

především proto, ţe komplikované období jeho ţivota dosud nebylo plně 

zpracováno ani zhodnoceno.  
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1. Dějiny schwarzenberského rodu do jeho rozdělení na primogenituru 

(hlubocko-krumlovskou větev) a sekundogenituru (orlickou větev) 

 

      Schwarzenbergové jsou šlechtickým rodem pocházejícím původně z německých 

Dolních Frank. Zde začínali jako drobní zemani.
1
 Jejich sídlem byla tvrz Seinsheim 

(původně Sowensheim)
2
, nacházející se na jih od řeky Mohan. Po této tvrzi se rod 

také zpočátku psal. Prvním historicky doloţeným předkem byl Sifrid ze 

Seinsheimu, uváděný roku 1172 jako svědek na listině císaře Fridricha Barbarossy.
3
 

Ve 14. století uţ byla rodina natolik zámoţná, ţe rytíř Jindřich (Heindrich) ze 

Seinsheimu (†1345) mohl dostat ozdobný náhrobek, na němţ je vyobrazen v plné 

polní.
4
 Syny Jindřicha ze Seinsheimu se rod rozdělil do dvou větví. 

      Potomci mladšího z nich zdědili roku 1580 majetek a erb rodiny von Sünching a 

v témţe roce byli povýšeni do říšského panského stavu. V druhé polovině 17. století 

se tato linie rozdělila na dvě větve: sünchingskou (vymřela roku 1917) a wengskou 

(vymřela roku 1834). Obě větve získaly počátkem 18. století říšský hraběcí stav.
5
 

      Hlavní rodová linie pokračovala Jindřichovým prvorozeným synem 

Hildebrandem IV.
6
 A dále jeho synem Brandtem (Hrandten) Brendelinem ze 

Seinsheimu. Michal (†1399), syn Brandta Brendelina, byl jako stoupenec 

vircpurského biskupa Gebharda v roce 1397 zajat geroldshofskými vzbouřenci, ale 

ještě téhoţ roku byl jmenován hejtmanem hradu Frauenberka.
7
 Z manţelství 

s Markétou z Rosenbergu (bavorského rodu) měl syna Erkingera, který v letech 

1405-1411 koupil hrad a panství Schwarzenberg. Podle tehdejších zvyklostí se 

začal psát jako pán ze Seinsheimu a na Schwarzenbergu, z čehoţ časem, 

vynecháním původního rodového jména, zbylo trvalé označení „ze 

Schwarzenbergu“. Erkinger byl velmi udatný a zúčastnil se nejednoho válečného 

taţení. Roku 1410 bojoval v Polsku proti Prusům, byl na koncilu v Kostnici, kde 

stál po boku Zikmunda Lucemburského (s nímţ byl spřízněn skrze druhou 

                                                           
1
 K. VI. SCHWARZENBERG, Torzo díla, s. 907. 

2
 J. ŽUPANIČ – F. STELLNER – M. FIALA, Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české, s. 239. 

3
 A. MARKUS, Rod knížat ze Schwarzenberku, s. 3. 

4
 K. VI. SCHWARZENBERG, Torzo díla, s. 907. 

5
 J. ŽUPANIČ – F. STELLNER – M. FIALA, Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české, s. 239. 

6
 J. ŽUPANIČ – F. STELLNER – M. FIALA, Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české, s. 239. 

7
 Ottův slovník naučný, díl 23, s. 83. 
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manţelku) a účastnil se kříţových výprav proti husitům.
8
 Císaři Zikmundovi téţ 

zapůjčil značné částky peněz na nákladná taţení, za něţ od císaře získal do zástavy 

v roce 1422
9
 města Beroun, Kadaň, Ţatec, hrady Bečov, Točník, Ţebrák a dvůr 

v Libanicích. To bylo první, i kdyţ jen dočasné, zakotvení Schwarzenbergů 

v Čechách. Císař jej také za věrné sluţby roku 1429 povýšil do stavu svobodných a 

korouhevních říšských pánů. Schwarzenberské panství se stalo bezprostředním 

říšským lénem. Erkinger byl císařským radou a zastával i další vysoké hodnosti a 

úřady. V Čechách byl dokonce jednu dobu tak mocný, ţe mohl své děti sezdat 

s členy významných českých rodů, jejich sňatky byl spřízněn s Kolowraty, Rousy 

z Plavna a Šliky. Byl dvakrát ţenatý, jeho první manţelkou se stala Anna z Bibry 

(†1418), druhou Barbora z Abensberku (†1448), která byla sestřenicí manţelky 

císaře Zikmunda, Barbory Celjské. Po Erkingerově smrti v roce 1437 se rod 

rozštěpil na větev stefansberskou (která se později usadila v Čechách) a 

hohenlandsberskou (téţ franckou).
10

 

      Potomci starší stefansberské větve byli přímými pokračovateli rodu. Erkinger se 

však rozhodl schwarzenberské panství přenechat svému synovi z druhého 

urozenějšího manţelství.
11

 Jan, Erkingerův syn z druhého manţelství, ale padl roku 

1460 v bitvě u Giengen a zanechal po sobě jen dceru. Schwarzenberg tak zdědil 

Janův mladší bratr Zikmund (1430-1502), který měl jiţ v drţení po otci 

Hohenlandsberg (hohenlandsberská větev).
12

 

      Jednou z nejvýznačnějších postav rodu byl Zikmundův jediný syn Jan zvaný 

Silný (1463-1528). Podle tradice to byl muţ mohutné postavy a velké síly, údajně 

trhal silné provazy, lámal podkovy a holýma rukama zvládl zkrotit býka. Prodělal 

několik vojenských taţení a na svých cestách se dostal aţ do Palestiny. 

V císařských sluţbách působil jako hofmistr a předseda dvorského soudu.
13

 Podílel 

se na sepsání bamberského trestního řádu
14

 a říšského zákoníku Karla V. Inicioval 

také překlad Ciceronových spisů do němčiny a sám sepisoval traktáty, mimo jiné 

                                                           
8
 A. MARKUS, Rod knížat ze Schwarzenberku, s. 3. 

9
 RAMEŠ, Václav, Proměny schwarzenberského panství v Čechách, in: Z. Bezecný – M. Gaži – M. C. 

Putna (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, s. 26. 
10

 A. MARKUS, Rod knížat ze Schwarzenberku, s. 4. 
11

 K. VI. SCHWARZENBERG, Torzo díla, s. 907. 
12

 A. MARKUS, Rod knížat ze Schwarzenberku, s. 4. 
13

J. ZÁLOHA, Stručné dějiny rodu knížat ze Schwarzenberku (nepaginováno). 
14

 Od roku 1499 byl ve službách vircpurských biskupů v Bamberku. 
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například proti loupeţivým rytířům a vzmáhajícímu se nadměrnému pití alkoholu.
15

 

Po vystoupení německého reformátora Martina Luthera se stal jedním z prvních 

příznivců jeho učení a přestoupil do sluţeb braniborského kurfiřta. Janův nejstarší 

syn Kryštof (1488-1538) však zůstal věrným katolíkem. Pro náboţenské neshody se 

rozešel s otcem a odstěhoval do Bavorska
16

 (kde vzniká bavorská odnoţ 

hohenlandsberské větve). Správu schwarzenberských statků převzal Janův mladší 

syn Bedřich (1498-1561), který je v rodinné kronice zván Nešťastný. Stejně jako 

jeho otec byl luteránem a v náboţenském konfliktu se postavil na stranu 

Šmalkaldské jednoty. Po její poráţce v dubnu roku 1547 v bitvě u Mühlberka byl 

dán do říšské klatby a císař Karel V. mu zabavil majetek.
17

 Jednalo se o první 

konfiskaci Schwarzenbergu.
18

 Opětovné získání starých rodových statků se podařilo 

aţ jeho nejstaršímu synovi Janu Mladšímu (1525-1588). Jan Mladší byl, i přes své 

luteránství, věrný císaři, za coţ byl odměněn obnovením a potvrzením všech 

rodových výsad a roku 1566 povýšením panství Schwarzenberg na říšské hrabství 

s titulem „hrabě zu Schwarzenberg, svobodný pán zu Hohenlansberg“.
19

 Zemřel ale 

bezdětný a jeho majetek připadl katolickému bratranci z bavorské linie větve rodu. 

      Janem Mladším tedy vymřela druhá odnoţ hohenlandsberské (franské) větve a 

zůstala jen část starší označovaná jako bavorská, kterou zaloţil Janův strýc Kryštof 

(1488-1538), nejstarší syn Jana Silného. Kryštof se po rozchodu se svým otcem a 

bratrem usadil v Bavorsku, kde si zakoupil statky Traubling a Eggenhofen. A 

dosáhl zde vysokého postavení na dvoře bavorských vévodů. Z dvojího manţelství, 

poprvé se oţenil s Evou z Montfordu (†1527), podruhé se Scholastikou 

Notthaftovou z Wernberku (†1589), měl celkem šestnáct dětí. Z jeho četných 

potomků se dva, Vilém a Otto Jindřich, stali zakladateli nových rodových linií, 

starší a mladší bavorské větve.  

      Zakladatelem bavorské mladší větve byl Otto Jindřich (1535-1590), který v roce 

1581 zdědil rodové statky Schwarzenberg a Hohenlandsberg. Jeho jediný syn Jakub 

Wolfgang (1560-1618) byl nucen prodat majetek v Bavorsku, aby se mohl vyprostit 

ze závazků spočívajících na Schwarzenbergu. Po poţáru v roce 1607 nechal rodový 
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 J. ŽUPANIČ – F. STELLNER – M. FIALA, Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české, s. 240. 
17

 A. MARKUS, Rod knížat ze Schwarzenberku, s. 5-6. 
18

 K. VI. SCHWARZENBERG, Torzo díla, s. 908. 
19

 J. ŽUPANIČ – F. STELLNER – M. FIALA, Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české, s. 240. 



11 
 

hrad opravit a zřídil v něm katolickou kapli. Mnoho zdejších obyvatel tak přivedl 

zpět ke katolické víře. Přečkal však všechny své děti a jeho rodové statky připadly 

bavorské starší větvi.  

      Starší bavorská linie rodu pochází od Kryštofova staršího syna Viléma (1511-

1552) a dále pokračuje Vilémovým synem Kryštofem (II., 1550-1596), který 

zastával, stejně jako jeho otec, vysoké hodnosti v Bavorsku a Bádensku.
20

 Z dětí 

Kryštofa (II.) vynikal nejvíce poslední muţský potomek bavorské větve Jiří Ludvík 

(1586-1646), věrný a spolehlivý sluţebník císaře Ferdinanda II. Štýrského. Patřil 

mezi obratné diplomaty a během třicetileté války se jeho sluţby císaři mnohokrát 

osvědčily. Krátký čas pobýval v Bruselu, jako císařský vyslanec, později se stal 

tajným radou a od španělského krále získal řád Zlatého rouna.
21

 Roku 1631 byl na 

vlastní ţádost jmenován nejvyšším velitelem chorvatské vojenské hranice proti 

Turkům ve Varaţdíně. I tam se osvědčil, vypráví se o něm v pověstných 

Khevenhillerových letopisech, ţe „jeho podřízení měli jej za otce, Turci za 

obezřetného vojevůdce a země za pravého ochránce“.
22

 Do rodinné kroniky se Jiří 

Ludvík ale zapsal především tím, ţe za přispění svého ochránce kníţete 

Eggenberga,
23

 se jako jednatřicetiletý oţenil s dvaaosmdesátiletou pětinásobnou 

vdovou Annou Neumannovou z Wasserleonburka (1535-1623), která mu odkázala 

značný majetek, mimo jiné i panství Murau ve Štýrsku, jeţ rodině patří dodnes. 

Podruhé se pak oţenil s Alţbětou hraběnkou ze Sulzu (1587-1651). Z tohoto 

manţelství měl dva syny, oba však zemřeli v dětském věku. A tak Jiřím Ludvíkem 

vymřela (po meči) i starší odnoţ bavorské rodové větve.
24

 Jejich veškeré statky 

přešly na nejstarší stefansberskou linii. 

      Zakladatelem stefansberské větve byl Erkingerův nejstarší syn Michal (†1469), 

rada a hejtman vircpurských biskupů. Měl syna stejného jména, Michala II. 

(†1499), který vynikal především na válečném poli a v roce 1488 se zúčastnil 

vysvobození římského krále Maxmiliána I. z rukou vzbouřených Nizozemců. Na 

tomto taţení byl také starší syn Michala II., Erkinger II. (†1510). Erkinger II. se 

oţenil s hraběnkou Apollonií z Marku (†1520), z jejich manţelství vzešli dva 
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synové: Vilém a Edmund (zakladatel lutyšské větve
25

). Starší Vilém (†1541), od 

něhoţ pochází rýnská (či porýnská) větev, měl za manţelku Kateřinu z Nesselrode. 

Jejich nejstarší syn Vilém II. (†1559) byl plukovníkem španělské jízdy v Nizozemí, 

kde byl roku 1557 těţce raněn v bitvě u Saint-Quentin. Sňatkem s Annou z Harfu 

(†1584)
26

 vyţenil statek Gimborn v Bergu.
27

  

      Z manţelství měl jediného syna Adolfa (1551-1600), proslulého vojevůdce proti 

Turkům. Adolf byl typickým ţoldnéřem a vystřídal řadu armád. V mládí slouţil 

v bavorském vojsku, později ve španělském, od roku 1583 působil v armádě 

kolínského kurfiřta, po několika letech vstoupil opět do armády španělské, roku 

1594 jej uţ ale nalézáme na uherském bojišti v rakouském vojsku v hodnosti 

plukovníka. V roce 1597 byl jmenován císařským polním maršálkem a vojenským 

velitelem Vídně.
28

 Jeho největším úspěchem bylo bezesporu dobytí pevnosti Ráb 

(dnes Györ) v Uhrách na Turcích v roce 1598. Kdyţ totiţ město Ráb na Dunaji 

padlo do rukou Osmanů, vojsku, které by chtělo táhnout na Vídeň podél Dunaje, 

stačilo překonat pouze děla prešpurského hradu. Adolfovi společně s hrabětem 

Pálffym, velitelem uherského vojska, se však podařilo získat rábskou pevnost zpět. 

A tak si nejen obyvatelé Vídně, ale i celá křesťanská Evropa oddychli.
29

 Adolfovi se 

pak od Osmanů dostalo přezdívky „vezír s dřevěnou petardou“ (tou Schwarzenberg 

vypáčil bránu pevnosti Ráb).
30

 Císař Rudolf II. jej za tento čin roku 1599 sám na 

Praţském hradě pasoval na rytíře a povýšil jej do hraběcího stavu, přičemţ mu byl 

rozmnoţen znak o symbol uťaté hlavy Turka, kterou klove havran (něm. Raabe). 

Hrabě Adolf byl ale o rok později zastřelen vzbouřenými císařskými ţoldnéři, kteří 

se hladoví a zoufalí
31

 chtěli vzdát Turkům.
32

 

      Ze sňatku s Markétou Wolfovou z Metternichu (†1624) zanechal jediného syna 

Adama (1583-1641), který v mládí následoval příkladu svého otce a rovněţ bojoval 

proti Turkům. Vyslouţil si za to od francouzského krále dokonce řád sv. Michala. 

Později se ale přiklonil k braniborskému kurfiřtovi a přešel do jeho sluţeb. Roku 
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 Lutyšská větev vymírá po meči již roku 1667. 
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1610 se zde stal tajným radou a nejvyšším komořím. Po nástupu nového kurfiřta 

Jiřího Viléma v roce 1613 byl jmenován ministrem a stal se kurfiřtovým 

nejdůvěrnějším rádcem. To vše se mu podařilo jako katolíkovi, v zemi plné 

protestantů. Schwarzenbergův vliv na braniborského kurfiřta se však nelíbil 

švédskému králi Gustavu II. Adolfovi, jenţ přiměl kurfiřta k tomu, aby Adama ze 

Schwarzenbergu propustil a jeho statky byly zkonfiskovány.
33

 Na dvůr 

braniborského panovníka se Adam vrátil aţ roku 1634, kdy zde opět dosáhl 

významného postavení a v roce 1638 se stal braniborským místodrţitelem.
34

 Po 

nástupu „Velkého kurfiřta“ Bedřicha Viléma roku 1640 ale upadl v nemilost. 

Později mu byl zabaven i všechen majetek, jenţ byl vrácen teprve po letech jeho 

synovi Janu Adolfovi I. (1615-1683). 

      Hrabě Adam měl z manţelství uzavřeného s Markétou svobodnou paní 

Hartradovou z Pallantu dva syny. Starší František Hartrad (1614-1636) však zemřel 

velmi mladý ve věku dvaceti jedna let. Veškeré schwarzenberské jmění tak připadlo 

jeho mladšímu bratrovi Janu Adolfovi I. (1615-1683), který se stal jediným 

potomkem dříve velmi početného rodu.
35

 

      Jan Adolf I. studoval ve Francii na paříţské královské akademii. Měl zde přístup 

ke královskému dvoru a udrţoval styky i s proslulým ministrem kardinálem de 

Richelieu. K doplnění svého vzdělání od roku 1631 cestoval po Evropě, navštívil 

například Německo, Itálii, Francii, Holandsko apod.
36

 Nepodařilo se mu uplatnit 

v braniborských diplomatických sluţbách (jeho otec zde upadl v nemilost). 

V polovině třicátých let 17. století se tedy rozhodl vstoupit do sluţeb císařských (jiţ 

v roce 1640 byl císařským dvorským i tajným radou, roku 1670 byl jmenován 

předsedou říšské rady)
37

 a roku 1645 do sluţeb císařova bratra, arcivévody 

Leopolda Viléma, olomouckého biskupa, u něhoţ dosáhl vysokých hodností.
38

 Jeho 

zásluhy o habsburský dům byly oceněny v roce 1650 řádem Zlatého rouna. Roku 

1653 se Jan Adolf I. odebral definitivně do Vídně a působil při dvoře císaře 
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Leopolda I.
39

 Jeho věrné sluţby císař odměnil v roce 1670 povýšením do říšského 

kníţecího stavu (nárok na tento titul měli ovšem jen prvorození synové, ostatní 

zůstávali v hraběcím stavu). Zároveň bylo říšské panství Schwarzenberg povýšeno 

na okněţněné hrabství a hlavě rodu na říšském sněmu nyní náleţelo devadesáté páté 

místo.
40

 Krátce nato, roku 1671, získal hodnost velkého palatina, která mu 

zaručovala uţívání řady práv a výsad (například udělovat znaky, povyšovat druhé 

osoby do niţšího šlechtického stavu, razit vlastní mince, legitimovat nemanţelské 

děti, osvobození od placení mýta na svých cestách apod.).
41

 

      Za Jana Adolfa I. také začali Schwarzenbergové budovat svůj rodový majetek 

v Čechách. Roku 1654 si Jan Adolf I. nechal udělit v Čechách inkolát (obyvatelské 

právo) od císaře Ferdinanda III. a učinil „přiznání k zemi“,
42

 které bylo v roce 1655 

vloţeno do zemských desek.
43

 Nejdříve získal od císaře do zástavy panství 

Křivoklát, Niţburk (dnešní Niţbor) a Krušovice. Prvním trvalým majetkem 

Schwarzenbergů na našem území však bylo panství Třeboň, jeţ dostal Jan Adolf I. 

od arcivévody Leopolda Viléma roku 1660 náhradou za nezaplacené dluhy. 

Třeboňské panství si rodina udrţela aţ do počátku 20. století, dokud nové poměry 

za ni nerozhodly jinak.
44

 Další majetek získal vlastními nákupy, přičemţ například 

u panství Hluboká v roce 1661 se jednalo o velice výhodnou transakci. Dále to bylo 

panství Mšec ve středních Čechách (1662), statky Radomilice (1671), Bzí a 

Branovice (1672), Ţimutice (1678) v jiţních Čechách a další panství v zahraničí.
45

 

      Jan Adolf I. byl osobností opravdu všestranně nadanou. O jeho neobyčejných 

schopnostech a píli svědčí i rozsáhlá korespondence a obrovská písemná 

pozůstalost. Dopisoval si v pěti jazycích (německy, latinsky, francouzsky, italsky a 

španělsky) s císařem, nejpřednějšími státníky i generály, umělci a učenci tehdejší 

doby. Velmi litoval, ţe se pro svůj pokročilý věk jiţ nemůţe naučit česky, coţ 
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pokládal jako drţitel statků v Čechách za svou povinnost.
46

 Učinili tak aţ jeho 

potomci. 

      Kníţe Jan Adolf I. byl od roku 1644 ţenat s Marií Justinou hraběnkou ze 

Starhemberku, z tohoto manţelství měl sedm dětí. Rodiče však, kromě syna 

Ferdinanda (1652-1703), přeţila jen dcera Marie Arnoštka (1649-1719), která byla 

od roku 1666 provdána za kníţete Jana Kristiána I. z Eggenbergu, vévodu 

krumlovského. Jejich manţelství bylo ale bezdětné. A kdyţ rod Eggenbergů zcela 

vymřel, přešel jejich rozsáhlý majetek skrze Marii Arnoštku na Schwarzenbergy.
47

 

      Druhým kníţetem a nástupcem Jana Adolfa I. se stal jeho syn Ferdinand (1652-

1703). I on působil v císařských sluţbách a dosáhl zde mnoha vysokých hodností, 

roku 1688 mu byl téţ propůjčen řád Zlatého rouna od španělského krále. Proslavil 

se při likvidaci morové epidemie v roce 1680, kdy přísně dbal na dodrţování 

pořádku a zdravotních předpisů. Dostalo se mu pak zato označení „král moru“. 

Neméně zásluţná byla také jeho pomoc při obléhání Vídně Turky roku 1683. 

Poskytl císaři potřebné finanční prostředky na vyzbrojení a vydrţování armády, 

kterých se tehdy ve stísněné státní pokladně nedostávalo. Jednalo se o obrovské 

částky, jeţ mu nebyly nikdy zcela vráceny.
48

 Kníţe téţ významným způsobem 

rozšířil majetkovou základnu rodu. Kromě četných nákupů v Čechách i zahraničí, 

došlo k jejímu značnému zvětšení díky sňatku Ferdinanda s Marií Annou hraběnkou 

ze Sulzu (1653-1698), dědičkou hrabství Sulz a lantkrabství Kleggau,
49

 v roce 

1687.
50

 

      Z dvaceti čtyřletého vzorného a šťastného manţelství vzešlo celkem deset dětí. 

Svých dětí Ferdinand obratně vyuţil ve sňatkové politice. Schwarzenbergové totiţ 

v Čechách jako nedávno usazený rod zakoušeli od starých panských rodů různé 

ústrky. Kníţe se tedy rozhodl zlepšit postavení rodiny v zemi prostřednictvím 

sňatků svých dětí.
51

 Jeho nejstarší dcera Marie Františka (1677-1731) se sice 

provdala za Karla Egona markraběte z Fürstenbergu, ale Marie Anna (1688-1739) 

měla uţ za manţela Leopolda hraběte ze Šternberka, Marie Luisa (1689-1739) 
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uzavřela sňatek s kníţetem Ferdinandem Augustem z Lobkowicz a Marie Johana 

(1692-1744) se stala chotí Karla hraběte Kolowrata-Libštejnského. Svého syna 

Adama Františka (1680-1732) potom Ferdinand oţenil s Eleonorou Amalií 

Lobkowiczovou, dcerou kníţete Ferdinanda Augusta z Lobkowicz (z dřívějšího 

manţelství). Adam František se tak stal švagrem svého tchána a Marie Luisa (1689-

1739) tchýní svého bratra.
52

 

      Velmi důleţitým dokumentem pro budoucí generace Schwarzenbergů se stala 

jeho závěť z roku 1703, v níţ kníţe ustanovil dvě rodová svěřenectví, tedy dal 

základ k budoucímu rozdělení rodového majetku na dvě samostatné a na sobě 

nezávislé části. Předpokladem této dělby ale byla skutečnost, ţe se v jedné generaci 

vyskytnou v rodě dva bratři, kteří budou schopni jednotlivá svěřenectví převzít 

(taková situace nastala aţ o století později).
53

 

      Vládu po kníţeti Ferdinandovi převzal jeho syn Adam František (1680-1732) v  

poměrně mladém věku dvaceti tří let. Také on, stejně jako jeho předkové, zastával 

vysoké úřady v císařských sluţbách a získal řád Zlatého rouna (roku 1712 od císaře 

Karla VI.). Taktéţ vypomáhal státní pokladně, aniţ by se dočkal splacení dřívějších 

půjček.
54

 Podstatně rozmnoţil rodový majetek, kdyţ v roce 1719
55

 převzal dědictví 

po své tetě Marii Arnoštce z Eggenbergu, rozené ze Schwarzenbergu
56

 (1649-1719). 

Zdědil bohatá panství Český Krumlov, Netolice, Volary, Vimperk, Drslavice, 

Chýnov, Orlík, Zvíkov a řadu dalších statků. O zvětšení rodinného majetku se 

zaslouţili i pozemkovými nákupy. Podařilo se mu tak ovládnout téměř celé jiţní 

Čechy. Jeho výjimečné postavení bylo potvrzeno v roce 1723, kdy mu císař Karel 

VI. u příleţitosti své korunovace českým králem opětovně udělil titul krumlovského 

vévody
57

, který dříve náleţel Eggenbergům
58

 (Eggenbergové jej získali roku 1622). 

      Adam František se ve všem projevoval jako typický barokní šlechtic. Zajímal se 

o chod svého hospodářství, do jehoţ správy zasahoval mnohem osobitěji neţ jeho 
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otec, i umění.
59

 V jeho sluţbách působili architekti a stavitelé jako Antonín Erhard, 

František Martinelli, Fischerové z Erlachu (otec Bernard a syn Josef Emanuel) a 

Pavel Ignác Bayer i malíři Daniel Gran a Jan Jiří Hamilton. Velice si cenil také 

svých lesů, jeţ povaţoval za nejkrásnější poklad celého Českého království.
60

 Byl 

ctitelem Jana Nepomuckého a podporoval jeho svatořečení. Tento světec totiţ 

zvláštním způsobem zasáhl do osudu jeho rodiny. Manţelkou Adama Františka byla 

od roku 1701 Eleonora Amalie Lobkowiczová (1682-1741),
61

 dcera vévody 

Zaháňského, Ferdinanda Augusta kníţete z Lobkowicz. Mezi manţely však došlo 

po narození dcery Marie Anny (1706-1755) k roztrţce a dlouhá léta ţili odloučeně 

(bez existence dědice). Hrozilo, ţe schwarzenberský rod vymře. V roce 1721 ale 

došlo k jejich náhodnému setkání a smíření právě u hrobu Jana Nepomuckého ve 

svatovítské katedrále. Do roka se pak manţelům narodil vytouţený dědic, syn Josef 

Adam (1722-1782). Od této doby se stal sv. Jan Nepomucký rodinným patronem 

Schwarzenbergů.
62

 

      Smrt Adama Františka byla tragická. Ţivot ho stála nešťastná náhoda. Dne 10. 

června 1732 se vydal s císařem Karlem IV. z Prahy do Brandýsa nad Labem na lov 

jelenů, při kterém jej císař omylem zasáhl a smrtelně zranil. Umíraje, kníţe prý 

pravil, ţe jeho jedinou povinností stejně vţdy bylo poloţit svůj ţivot za císaře.
63

 

      Čtvrtým kníţetem se stal náhle osiřelý, teprve devítiletý, Josef Adam (1722-

1782). Císař byl nehodou velmi otřesen. Ještě téhoţ roku (1732) udělil Josefu 

Adamovi řád Zlatého rouna a po dobu jeho nezletilosti zřídil zvláštní poručenkou 

radu, jeţ byla dána k ruce jeho matce, kněţně Eleonoře Amalii, která prozatím 

převzala za syna vládu nad schwarzenberskými statky. Po smrti kněţny v roce 1741 

byl Josef Adam prohlášen zletilým k ujmutí se otcových statků v habsburských 

dědičných zemích (v říši mohl nastoupit vládu aţ roku 1745). Doba jeho spravování 

však nebyla snadná. Kdyţ se jako mladík ujímal vlády nad rodovými statky, staly se 

jiţní Čechy bojištěm válek o rakouské dědictví, během nichţ utrpěla 

schwarzenberská panství velké škody (především hlubocké, krumlovské, Třeboň, 

Orlík, Protivín a Vimperk). Hospodářská situace na statcích pak byla dlouhou dobu 
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velice obtíţná. K jejímu ulehčení mělo přispět svolení císařovny Marie Terezie
64

 

z roku 1758, kdy bylo vévodství krumlovské ustaveno za nedělitelný a neprodejný 

allod
65

 kníţecího prvorozenectví. Díky obezřetnému hospodaření kníţete se 

nakonec podařilo útrapy válek (války o rakouské dědictví a sedmileté války) i velký 

hlad v Čechách po neúrodě v letech 1770 a 1771 překonat.
66

 

      Josef Adam téţ dosáhl rozšíření kníţecí hodnosti na všechny členy rodu v roce 

1746. Musel při tom ovšem ţádat dvojí vrchnost. Kníţectví Schwarzenberg a 

Kleggau totiţ drţel v léno od císaře Františka Lotrinského, ale panství Český 

Krumlov, Hluboká, Orlík a další byla zapsána v deskách Království českého, kde 

panovala císařova manţelka Marie Terezie. Bylo proto třeba povýšení všech členů 

schwarzenberského rodu do kníţecího stavu vyhotovit v obou kancelářích (české i 

říšské).
67

 Všichni členové rodiny, s výjimkou právě vládnoucího kníţete a kněţny, 

potom byli nazýváni podle francouzského termínu princi a princeznami.
68

 

      Kníţe zastával také vysoké úřady, roku 1753 byl jmenován tajným radou, o rok 

později nejvyšším dvorním maršálkem a v roce 1776 nejvyšším hofmistrem 

císařovny Marie Terezie a Josefa II. Podporoval školství a pro své úředníky nechal 

zřídit penzijní fond. Měl téţ zálibu v umění. Ta se navenek projevovala 

velkolepými stavebními akcemi, zejména na zámku Český Krumlov, kde v době 

jeho vlády vznikl pověstný Maškarní sál, divadlo, jízdárna a zámecká zahrada.
69

 

      Vládu po otci převzal prvorozený syn Jan (1742-1789), pocházející z manţelství 

Josefa Adama s princeznou Marií Terezií z Liechtensteinu (1721-1753). Pátý kníţe 

jiţ nezastával vysoké hodnosti u císařského dvora, ale věnoval se především správě 

svého majetku. Jeho jediným významnějším diplomatickým činem, byla v roce 

1764 cesta do Říma v roli císařského vyslance, aby oznámil papeţi zvolení a 

korunování Josefa II. římským králem. Na svých statcích provedl mnoho uţitečných 

reforem. V polním hospodářství zaváděl nové plodiny (například jetel), začal se 

systematizací lesů, vysoušel močály, upevnil penzijní fond pro zaměstnance 

zaloţený jeho otcem a zlepšil administrativu svých statků. Spolu s dalšími šlechtici 
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zaloţil Úvěrovou a komerční banku (později nazývanou „oktrojová banka“).
70

 Začal 

také s výstavbou slavného Schwarzenberského (téţ Vídeňského) kanálu, velké 

plavební stoky, jeţ spojovala Vltavu s Dunajem.
71

 Díky ní se mohlo dříví 

z šumavských lesů plavit aţ do Vídně. Byl posledním členem rodu, který vydal 

vlastní minci. 

      Jan byl ţenat s hraběnkou Marií Eleonorou z Oettingen-Wallersteinu (1747-

1797). Z tohoto sňatku vzešlo celkem osm synů a pět dcer.
72

 Byla tedy splněna 

podmínka závěti kníţete Ferdinanda z roku 1703, podle níţ měl být zřízen druhý 

majorát pro mladšího syna. Janovými syny Josefem a Karlem se tak roku 1802 

schwarzenberský rod rozdělil na dvě větve: starší hlubocko-krumlovskou 

(primogenituru) a mladší orlickou (sekundogenituru), čímţ se po stu letech naplnilo 

ustanovení závěti Ferdinanda ze Schwarzenbergu o zřízení prvního a druhého 

rodového svěřenectví.
73

 Sekundogenituře mělo původně připadnout říšské hrabství 

Gimborn,
74

 které bylo v rukou rodu od roku 1550. Jan toto panství ale prodal, byl 

však stále povinen vedle dědictví prvorozeného, kam patřil rodový Schwarzenberg, 

Kleggau, Murau, Třeboň a také Český Krumlov, zřídit dědictví pro druhorozeného a 

jeho potomky. Po úvaze bylo nakonec pro tento účel vybráno panství Orlík.
75
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2. Schwarzenberská primogenitura (hlubocko-krumlovská větev) 

 

 

Josef ze Schwarzenbergu 

 

      Josef ze Schwarzenbergu (1769-1833) se narodil 27. června 1769 ve Vídni jako 

prvorozený syn pátého panujícího kníţete Jana ze Schwarzenbergu a jeho choti 

hraběnky Marie Eleonory Oettingen-Wallersteinové.
76

 Své jméno získal po 

dědečkovi z otcovy strany Josefu Adamovi. Dětství trávil střídavě ve Vídni a na 

zámcích ve Štýrsku a Čechách (vedle Českého Krumlova si rodina oblíbila Červený 

Dvůr).
77

 Domácími učiteli a vychovateli synů kníţete Jana byli většinou učenci a 

univerzitní profesoři známých jmen, kteří často působili zároveň jako jeho rádci. 

Našli bychom mezi nimi například právníka a statistika Josefa Antona Rieggera, 

pozdějšího královského českého guberniálního radu,
78

 jenţ roku 1782 zanechal na 

čas slibné univerzitní i politické kariéry a vstoupil do schwarzenberských sluţeb, 

profesora dějin Leopolda Plächa, pozdějšího kníţecího radu a ředitele dvorské 

kanceláře, kníţecího dvorního radu Františka Josefa Hasslingera, dále ředitele 

vídeňských filozofických studií Josefa Mayera nebo kněze a doktora filozofie 

Václava Všetečku, profesora českokrumlovského gymnázia, pozdějšího 

schwarzenberského knihovníka a biskupského pronotáře.
79

 

      Úkolem domácích učitelů bylo uvést schwarzenberské syny do základů vědění a 

cizích jazyků. První řečí jejich svěřenců byla zpravidla němčina, které dával Josef 

v dospělém věku také přednost (na rozdíl od svého bratra Karla a sester). Učil se 

však i česky, jak dokládá jeho ručně psaná učebnice, Kníţka k učení se česky pro 

mladýho pána kníţete Josefa ze Švarcnberku. 

      Před dovršením dvaceti let studoval Josef nějaký čas na vídeňské univerzitě. 

Jeho cílem zde nebylo dosáhnout akademického titulu, nýbrţ získat základní 

vědomosti z oblasti přírodních věd, práva a národohospodářství. Navštěvoval tedy 

jen některé přednášky. Spolu s Josefem pobývali tehdy na studiích také jeho dva 
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mladší bratři: František (1773-1789) a Arnošt (1773-1821),
80

 oba určeni pro 

církevní dráhu. Bratr Karel (1771-1820)
81

 byl v té době jiţ v armádě. Studia pro ně 

zřejmě nebyla příliš namáhavá, neboť všichni bratři zvládli vést ve Vídni ještě 

intenzivní společenský ţivot.
82

 

      Sotva stačil Josef zakončit své formální vzdělání, byl povolán, aby nastoupil 

kníţecí vládu po otci. Kníţe Jan ze Schwarzenbergu skonal po krátké nemoci 5. 

listopadu 1789 ve věku pouhých čtyřiceti sedmi let.
83

 Zanechal po sobě čtyři syny: 

nejstaršího Josefa (1769-1833), mladšího Karla (1771-1820), Arnošta (1773-1821) 

a Bedřicha (1774-1795).
84

 Dva nejstarší synové, Josef a Karel, se po otcově smrti 

měli ujmout rodinného svěřenectví rozděleného do dvou majorátů (jak určovala 

závěť Ferdinanda ze Schwarzenbergu z roku 1703). Josef se ujal kníţecí vlády ve 

věku dvaceti let po krátkém poručnictví své matky. Podle dohody, jíţ uzavřel 

s Karlem, měl aţ do doby jeho plnoletosti v dubnu 1794 spravovat i druhý majorát. 

Vzhledem ke Karlově úspěšně se rozvíjející vojenské kariéře, si však Josef správu 

bratrova panství ponechal i po tomto datu. Karel se ujal správy svého majorátu 

teprve v červenci 1800, po sňatku s Marií Annou, rozenou z Hohenfeldu, ovdovělou 

kněţnou Esterházyovou, jeţ se uskutečnil 28. ledna 1799 ve Vídni. Převzetí 

svěřenectví pak bylo potvrzeno smlouvou ze dne 13. prosince 1802. Toto datum je 

tak oficiálně pokládáno za počátek existence dvou rodových větví.
85

 

      Josef přebíral vládu nad schwarzenberskými statky v nelehké době. Jeho otec 

zemřel náhle a řadu úkolů, jeţ si předsevzal, nestačil dokončit. Navíc ve Francii 

zuřila revoluce, jejíţ ozvuky doléhaly i do habsburské monarchie, následována 

vzápětí dlouholetými a vyčerpávajícími válkami. V důsledku těchto nepříznivých 

okolností byl rodový majetek značně zatíţen. Kníţe Josef se proto věnoval 

především jeho správě a nepřijal ţádné dvorské hodnosti či vysoké státní úřady. 

Přednost dával raději občasným zvláštním diplomatickým posláním. Jiţ roku 1790 
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se zúčastnil jako český královský zástupce volby Leopolda II. říšskoněmeckým 

císařem ve Frankfurtu nad Mohanem. Jeho korunovaci pak jako zvláštní vyslanec 

oznámil italským panovnickým dvorům. Účastnil se také jednání českého sněmu 

v roce 1791 a zapůjčil baronu MacNevenovi dokumenty z třeboňského archivu, 

které poslouţily k sepsání stavovských dezidérií (stíţností protijosefínské šlechtické 

opozice).
86

 

      Dne 23. května 1794
87

 se šestý panující kníţe Josef ze Schwarzenbergu oţenil 

s Pavlínou z Arenbergu a z Aerschotu (1774-1810), dcerou vévody Louise 

Engelberta z Arenbergu a z Aerschotu a Louisy Pauliny, rozené vévodkyně de 

Brancas-Villars, hraběnky z Lauraguais, na belgickém zámku Heverlle. Rodina 

Arenbergů
88

, z níţ Pavlína pocházela, se svou starobylostí i významem 

Schwarzenbergům mohla rovnat. Její hmotné postavení však bylo otřeseno a rod 

hledal znovu své místo mezi rozvrácenou Francií a tradičním Rakouskem. Pro 

Schwarzenbergy neznamenal tedy sňatek ţádné majetkové výhody. Přesto se Josef 

nemohl rozhodnout lépe. Pavlína se stala jeho nenahraditelným pomocníkem a 

rádcem při správě rodinného jmění, dala ţivot devíti dětem a vţdy mu byla oporou. 

Podařilo se jí také oslnit vídeňskou společnost, toto okouzlení ovšem zůstalo 

jednostranné.
89

 

      Josef své postavení zámoţného šlechtice, příslušníka první společnosti, 

nevnímal jako výhodu, nýbrţ jako závazek vůči svým předkům a moţnost přispět 

k veřejnému blahu. Stejně jako jeho otec nejevil velký zájem o politické úřady, zato 

správě majetku věnoval vţdy náleţitou pozornost. Zaslouţil se o zdokonalení 

administrativy na statcích, umořoval dluhy z dřívějších dob a snaţil se o vyrovnaný 

rozpočet. Jeho významným dílem bylo uspořádání právních poměrů na 

schwarzenberských panstvích. Především zmapování hranic všech kníţecích 

objektů na základě geometrického měření, čímţ byl získán celkový přehled majetku 

a zamezeno mnohým sporům. K zajištění právních poměrů také přispělo zlepšení 

registratur a uspořádání kníţecích archivů, jenţ bylo sice připravováno uţ kníţetem 

Janem ze Schwarzenbergu, ale započato aţ roku 1792. Šlo o dílo opravdu 
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jedinečné, na kterém pracoval celý štáb archivních úředníků po několik desetiletí a 

jehoţ si povšiml i sám císař Napoleon.
90

 

     Neméně významným činem bylo dokončení Schwarzenberského plavebního 

kanálu, který obdivovali příslušníci mnoha generací. Divem tehdejší techniky bylo 

zejména prokopání tunelu u Hiršperk,
91

 dlouhého 221 sáhů.
92

 Komunikace 

umoţnila dostatečné zásobování Prahy a Vídně dřívím. Tuto skutečnost ocenil i 

praţský magistrát roku 1802, kdy tlumočil kníţeti jménem všeho obyvatelstva 

díky.
93

 Kníţecí inţenýr a autor celého projektu Josef Rosenauer byl potom 

jmenován čestným občanem hlavního města Království českého.
94

 Kníţe Josef se 

pokoušel také o horní podnikání. Jeho kutání stříbra v Ratibořských horách se však 

nesetkalo příliš s úspěchem. Většího zdaru dosáhla jen těţba uhlí u Postoloprt a 

Mšece, či dobývání tuhy v Černé v Pošumaví.
95

 Pro své zaměstnance kníţe zaloţil 

lesnickou školu a hospodářský institut, na němţ se odborně vzdělávali budoucí 

schwarzenberští úředníci.
96

 Velkorysá byla téţ jeho dobročinná politika, kterou 

ocenil sám císař a roku 1804 jej jmenoval prezidentem Dobročinné dvorské komise 

(Wohltätigkeitshofkommission), kterým zůstal po celou dobu její existence, tedy aţ 

do roku 1815.
97

 

      Josefovi ze Schwarzenbergu nechyběla hospodářská prozíravost ani 

diplomatická obratnost. Ztrátu rodinného majetku v německých zemích, o který byl 

připraven, nebo jej prodal během válek, nahradil novými nákupy v Čechách. Koupil 

zde panství Prášily a statek Dobrá Voda na Sušicku (1799), panství Dlouhá Ves a 

sousední statky Budašice a Stupná (1800), panství Libějovice a statek Čichtice 

(1801), statky Boreč a Vchynice (1802, které připadly k Lovosicím), panství 

Citoliby a statky Divice, Solopysky, Lenešice a Domoušice (1802). V roce 1802 

koupil také statek zrušeného kláštera klarisek v Českém Krumlově a nakonec roku 

1812 statek Nečemice a dům v Praze
98

 (zakoupený z pozůstalosti arcibiskupa 
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kníţete Salma). Zánik Svaté říše římské národa německého roku 1806 měl za 

následek, ţe německé statky Schwarzenberg a Kleggau byly připojeny k Bavorsku a 

kníţecí rod tu pozbyl své suverenity. Josef se proto rozhodl roku 1812 panství 

Kleggau prodat a ponechat si jen franský rodový Schwarzenberg.
99

 

      Kníţe byl vzdělaný muţ a vyznal se ve výtvarném umění i v hudbě. Dokonce 

měl porozumění pro snahy usilující o obrodu českého jazyka a literatury, jak 

dokládá jeho příspěvek ve výši 4000 zlatých Národnímu muzeu roku 1818, či dar 

Matici české v roce 1832.
100

 Co do poţadavků na šlechtice, nedalo se tedy Josefovi 

nic vytknout. 

      Přesto však nebyl ušetřen těţké a bolestivé rány. V létě roku 1810 pobýval kníţe 

Josef se svou rodinou v Paříţi, kde působil jeho mladší bratr maršál kníţe Karel ze 

Schwarzenbergu jako rakouský vyslanec.
101

 Dne 1. července 1810 se na rakouském 

vyslanectví pořádal ples na počest svatby Napoleona I. s rakouskou arcivévodkyní 

Marií Luisou, který měl završit všechny oslavy, jeţ se konaly od příjezdu mladé 

arcivévodkyně do Francie. Této velké události se samozřejmě účastnil i vyslancův 

bratr Josef ze Schwarzenbergu a jeho rodina. Uprostřed rušného veselí, kterého se 

zúčastnil i císařský pár, se však náhle vzňaly látkové dekorace a celý sál, jenţ byl 

zhotovený ze dřeva, se během krátké chvíle ocitl v plamenech. Nastal chaos a 

všeobecná panika. Kněţna Pavlína ze Schwarzenbergu, domnívající se, ţe jedna 

z jejích dcer zůstala v hořícím sále, se vrhla zpět do plamenů. Nenalezla v nich však 

svou dceru Marii Pavlínu, ale smrt. Její hledaná dcera se tou dobou nacházela jiţ 

v bezpečí na zahradě. Tělo pohřešované kněţny Schwarzenbergové bylo nalezeno 

aţ druhého dne ráno, spálené k nepoznání. Jeho identifikace byla moţná jen na 

základě šperků. V den své tragické smrti byla Pavlína matkou devíti dětí a desáté jiţ 

očekávala. Navzdory velkému neštěstí zůstala však kněţna Schwarzenbergová 

nakonec jedinou obětí této katastrofy.
102

 

     Josef nesl ztrátu své milované manţelky velmi těţce a uţ nikdy se neoţenil. 

Útěchu nacházel jen v kruhu své rodiny. Velmi rád hostil na Hluboké svého bratra 
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Karla, kde také oba bratři uvítali roku 1815 vzácnou návštěvu rakouského cara 

Alexandra I. Roku 1833 byl kníţe Josef raněn mrtvicí a po dlouhé týdny zápasil se 

smrtí. Svému utrpení podlehl dne 19. prosince 1833 v Hluboké nad Vltavou. 

Pochován byl do hřbitovního kostelíku sv. Jiljí u Třeboně. Jeho srdce pak bylo 

uloţeno ve stříbrné schránce k srdcím ostatních vévodů krumlovských v kostele sv. 

Víta v Českém Krumlově.
103

 

      Z šestnáctiletého manţelství s Pavlínou měl kníţe Josef, jak jiţ bylo zmíněno, 

devět dětí, tři syny a šest dcer. Po smrti kněţny o ně pečovala Josefova neprovdaná 

sestra Eleonora Ţofie, nadační dáma v Essenu a čestná nadační dáma Savojského 

ústavu šlechtičen ve Vídni.
104

 Vedle nejstaršího syna a dědice, Jana Adolfa (1799-

1888), to byli synové: Felix (1800-1852), který se proslavil jako ministerský 

předseda, a Bedřich (1809-1885), jenţ se stal kardinálem a arcibiskupem praţským. 

Nejstarší z Josefových dcer Marie Eleonora (1796-1848) se roku 1817 provdala za 

polního maršála kníţete Alfreda Windischgrätze (1787-1862) a stala se první obětí 

svatodušních bouří v Praze, kdyţ ji 12. června 1848 smrtelně zasáhl výstřel mířící 

do okna vojenského velitelství na Ovocném trhu. Její mladší sestra Marie Pavlína 

(1798-1821) se stala chotí kníţete Eduarda Schönburg-Hartensteina (1787-1872). 

Obě sestry měly svatbu v týţ den v Hluboké nad Vltavou. Marie Pavlína však 

zemřela uţ po čtyřech letech manţelství a pozůstalý manţel se v roce 1823 oţenil 

s její mladší sestrou Luisou Eleonorou (1803-1884). Marie Matylda (1804-1886), 

jeţ byla od raného mládí ochrnuta, zůstala neprovdána a stala se velkou důvěrnicí 

svého bratra Felixe. Josefova dcera Marie Karolína (1806-1875) se provdala roku 

1831 za kníţete Ferdinanda Karla z Bretzenheim- Regetzu (1801-1855) a nejmladší 

dcera Marie Anna Berta (1807-1883) si v roce 1827 vzala haličského místodrţitele 

Augusta Longina kníţete z Lobkowicz (1797-1842).
105
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Jan Adolf ze Schwarzenbergu 

 

      Jan Adolf ze Schwarzenbergu (1799-1888) se narodil 22. května 1799 

v rodinném paláci ve Vídni jako nejstarší syn Josefa ze Schwarzenbergu (1769-

1833) a jeho manţelky Pavlíny (1774-1810), rozené z Arenbergu a Aerschotu. 

Mladému dědičnému princi se v otcově domě pod vedením vychovatele Emericha 

Thomase Hohlera dostalo vskutku všestranného vzdělání. Studoval nejen tradiční 

předměty, jako byla logika, matematika, historie či právo, ale také psychologii, 

ekonomii, účetnictví, obchodní styl nebo občanský zákoník. Zkoušky skládal na 

veřejných hlavních školách a jeho právnické vzdělání potvrdila univerzita ve Vídni. 

Jeho odborné znalosti rozšířily i četné kavalírské cesty do západní Evropy. Jiţ roku 

1819 podnikl výpravu do Francie. V roce 1822 uskutečnil cestu do Itálie, kde pak 

pobýval ještě roku 1825 a od září 1835 do května 1836.
106

 

      Nejvíce však na Jana Adolfa zapůsobila Velká Británie, jiţ poprvé navštívil 

v roce 1825, poté, co se jako člen delegace rakouského vyslance zúčastnil 

korunovace francouzského krále Karla X. v Remeši.
107

 Během několika měsíčního 

pobytu v Británii jej nejprve doprovázel kníţe Thurn-Taxis a později bratranec 

František Arnošt Harrach (1799-1884).
108

 Řadu týdnů strávil Jan Adolf v Londýně, 

kde se účastnil společenského ţivota a proţil i několik dramatických okamţiků, 

mezi které patřilo setkání s uprchlou lvicí či útěk před poţárem v noční košili. Jeho 

největší zájem v Londýně ovšem vzbudila prohlídka doků, obchodního domu 

východoindické společnosti, teleskopu sestrojeného Williamem Herschelem a 

setkání s projektantem tehdy budovaného řetězového mostu v Hammersmithu 

Williamem Tierney Clarkem. Kromě pobytu v Londýně také hodně cestoval. 

Navštívil velká průmyslová centra: Birmingham, Newcastle, Manchester, 

Liverpool, Glasgow a další, přičemţ v centru jeho zájmů na britských ostrovech 

byla výroba ţeleza. Prohlédl si také přístav královského loďstva v Portsmouthu, 

univerzitní město Oxford a ţasl nad záhadami Stonehenge.
109

 Navštívil tu i některá 
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aristokratická sídla.
110

 Pobyt ve Velké Británii na Jana Adolfa udělal veliký dojem a 

poznání tamních hospodářských, společenských i kulturních poměrů významným 

způsobem ovlivnilo jeho budoucí ţivotní dílo.
111

 

      Dne 23. května 1830 se Jan Adolf ze Schwarzenbergu ve Vídni oţenil 

s Eleonorou z Liechtensteinu (1812-1873), dcerou Morice Josefa kníţete 

z Liechtensteinu a Marie Leopoldiny, rozené Esterházyové. Eleonora byla 

povaţována za jednu z nejkrásnějších ţen své doby. Nebyla proslulá však jen svou 

krásou, ale i duchovními zájmy a nechyběl jí ani temperament, jímţ se odlišovala 

od svého většinou střízlivého a rozváţného manţela.
112

 Ve Vídni zaujala 

prominentní postavení a její salón patřil k nejvyhledávanějším. „Zboţňovaná 

kněţna Lori“ oslnila vídeňskou aristokracii a více neţ dvacet let udávala tón 

dvorské společnosti.
113

 Eleonora byla téţ osobou velmi útlocitnou a různé slavnosti, 

plesy, večírky či divadelní představení ve svém vídeňském paláci vyuţívala 

k prosazení řady dobročinných akcí. Sama byla zakladatelkou nebo členkou mnoha 

charitativních spolků. Manţelskému páru Janu Adolfovi a Eleonoře se narodily tři 

děti: prvorozený syn Adolf Josef (1832-1914), dcera Marie Leopoldina (1833-

1909), později provdaná hraběnka Waldsteinová,
114

 a nejmladší Walter (1839-

1841). 

      Správy rodinného majetku se Jan Adolf ujal v roce 1833,
115

 po smrti svého otce. 

Ani on, stejně jako jeho otec a dědeček, nepřijal ţádnou stálou státní sluţbu a 

upřednostňoval občasná zvláštní diplomatická poslání. Vykonal tak roku 1835 cestu 

na pruský královský dvůr, aby zde oznámil úmrtí císaře Františka I. (II.) a nástup 

nového císaře Ferdinanda I. Jeho diplomatická kariéra však vyvrcholila roku 1838, 

kdy byl jako zvláštní vyslanec společně se svou manţelkou poslán do Londýna na 

korunovaci královny Viktorie. Toto poslání nevyţadovalo ani tak politickou 

aktivitu, jako spíše plnění náročných reprezentačních povinností.
116

 Po příjezdu do 
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Londýna se kníţe Schwarzenberg 15. června 1838 setkal s britským ministrem 

zahraničí lordem Palmerstonem a následující den jej v Buckinghamském paláci 

přijala sama královna Viktorie.
117

 Slavnostní korunovační obřad se potom 

uskutečnil 28. června 1838 ve Westminsterském opatství a kníţe Schwarzenberg se 

na něj dostavil v nádherném ţlutém kočáře a v uniformně zdobené četnými 

vyznamenáními. Náročný společenský program vyslance a jeho manţelky 

zaměstnával Schwarzenbergovy déle neţ měsíc a vyvrcholil pompézní slavností 

v Carlton House v Richmondu, jiţ kníţe pořádal 24. července 1838. Propouštěcí 

audience u královny proběhla 27. července 1838 a Jan Adolf na ní obdrţel dopis pro 

císaře, ve kterém si královna Viktorie jeho sluţby velmi pochvalovala. 

      V srpnu 1838, po splnění všech svých povinností, spolu potom 

Schwarzenbergovi podnikli cestu po Británii. Vzhledem k přítomnosti kněţny 

Eleonory se druhá cesta Jana Adolfa po britských ostrovech podobala více výletu. 

Z cestovního plánu vymizely vysoké pece ţelezáren a místo nich přibylo zámků a 

turistických atrakcí.
118

 Během tohoto pobytu měl manţelský pár moţnost 

prohlédnout si řadu aristokratických sídel a okouzlen jejich architekturou se zde 

inspiroval pro přestavbu svého zámku Hluboká nad Vltavou, která byla započata 

nedlouho po jejich návratu v roce 1839.
119

 Dne 5. září 1838 byl kníţe Jan Adolf ze 

Schwarzenbergu, spolu s dalšími členy své mise kníţetem Windischgrätzem a 

hrabětem Erdödym, ještě jednou a naposledy pozván ke královně, poté 11. září 

1838 rakouský zvláštní vyslanec se svým doprovodem opustil Londýn. Do Británie 

se Jan Adolf uţ nikdy nevrátil a kromě jediné cesty v císařských sluţbách 

k belgickému dvoru jezdíval zpravidla uţ jen do lázní.
120

 

      Před první polovinou 19. století vlastnila schwarzenberská primogenitura 

majetek o rozloze 640 000 ha.
121

 Kromě rozsáhlého pozemkového vlastnictví 

v Čechách měla hlubocko-krumlovská větev Schwarzenbergů své statky také 

Bavorsku, Štýrsku, Salcbursku a Rakousku.
122

 V důsledku revolučních změn roku 

1848 však došlo na panstvích k propuštění poddaných a postoupení více jak dvou 
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třetin zemědělské půdy do dlouhodobého nájmu. Majetek schwarzenberské 

primogenitury se tak v Čechách zmenšil na 178 000 ha, ale i přesto zůstala 

největším českým pozemkovým vlastníkem.
123

 Ve Štýrsku jí náleţelo 22 945 ha a 

v Bavorsku 2 785 ha.
124

 Prodejem půdy rodina získala přes dva milióny zlatých, 

tedy obrovskou částku (jeţ byla investována do stavební činnosti a modernizace 

hospodářství).
125

 

      Na všechny tyto změny i právě probíhající průmyslovou revoluci musela 

reagovat také správa schwarzenberských panství. V tomto ohledu se Jan Adolf 

ukázal jako jeden z nejschopnějších organizátorů zemědělského pokroku v celé 

rakouské a později rakousko-uherské monarchii. Po zrušení roboty v roce 1848 

kompenzoval úbytek pracovních sil zavedením mechanizace do zemědělství. Část 

práce poddaných tak nahradily secí, ţací, mlátící a další stroje. Zastaralý způsob 

trojpolního hospodářství byl nahrazen moderním střídavým. Byla zavedena hluboká 

orba. Na Třeboňsku probíhala meliorace baţin, které se proměnily na úrodná pole a 

louky. Ve větším rozsahu byla pěstována píce, jetel, pohanka a kukuřice. Začalo se 

ale i s pěstováním plodin zcela nových: cukrovky, řepky olejné či bobu. Roku 1852 

byl v Postoloprtech zaloţen první moderní cukrovar v Čechách.
126

 Během druhé 

poloviny 19. století potom na schwarzenberských panstvích postupně vznikaly 

lihovary, sladovny, cihelny, pily vybavené nejnovějšími stroji a pivovarnictví se 

změnilo v moderní velkovýrobu.
127

 V chovu uţitkových zvířat byla zaváděna nová 

výnosnější zušlechtěná plemena, zejména ovcí a hovězího dobytka (od roku 1835 

byl vyráběn také proslulý tzv. schwarzenberský sýr
128

). Zvláštní péče však byla 

věnována i koním.
129

 Pozoruhodné novinky byly téţ uplatňovány v rybníkářství a 

lesním hospodářství. Zaveden byl chov nových druhů ryb. Lesům se dostalo 

všestranné péče od odborného personálu a byla zřízena lesní zařizovací kancelář a 

lesní inspekce jako ústřední úřady v oboru lesnictví a výroby dřeva.
130
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      Systém správy schwarzenberských panství a statků se navíc opíral o odborně 

vzdělané úředníky z vlastních zemědělských škol, kteří si své znalosti prohlubovali 

studiem odborné literatury a sledováním obecného hospodářského pokroku, o němţ 

byli informováni prostřednictvím Vlastenecko-hospodářské společnosti, jejímţ byl 

kníţe dlouholetým předsedou.
131

 Jan Adolf si uvědomoval téţ nutnost aplikace 

vědeckých poznatků v praxi, proto zaloţil roku 1864 v Lovosicích agrochemickou 

zkušební stanici a stál u zrodu dalších obdobných ústavů.
132

 Schwarzenberský 

majetek se tak stal vzorem pro ostatní hospodáře. V roce 1868 byla na loveckém 

zámku Ohrada dokonce uspořádána výstava, jeţ měla vyspělost schwarzenberského 

hospodářství ukázat veřejnosti. 

      Velký zájem věnoval Jan Adolf také zlepšení dopravních poměrů. Zasazoval se 

o výstavbu dráhy Františka Josefa I. z Plzně přes České Budějovice do Velenic a 

odtud dále do Vídně. Podporoval snahy budějovického podnikatele Vojtěcha Lanny 

o splavnění Vltavy, jeţ bylo důleţité pro dopravu šumavského dřeva.
133

 A společně 

se svým synem Adolfem Josefem se zaslouţil o vybudování ţelezničního spojení 

z Českých Budějovic do Ţelnavy.
134

 

      Janu Adolfovi ze Schwarzenbergu se podařilo vytvořit jedinečný, plně 

soběstačný hospodářský celek, jenţ měl v soudobé Evropě jen málo obdobných 

příkladů a který mohl v podstatě fungovat jako samostatný stát, bylo-li by to právně 

moţné. Moderní velkostatek zde byl spojen s vlastními spotřebitelskými podniky a 

dlouhodobě dobré vztahy mezi obyvatelstvem a vrchností zajišťovaly sociální 

stabilitu.
135

 

      Ohromné bohatství a činorodá hospodářská aktivita hlubocko-krumlovské větve 

Schwarzenbergů se staly základnou pro výstavbu nové rodové rezidence na 

Hluboké. Rozhodnutí učinit ze zámku Hluboká nad Vltavou velkorysou přestavbou 

nové hlavní sídlo rodu padlo patrně díky jeho poloze. Zámek se totiţ nacházel na 

vysokém návrší zdvihajícím se nad zákrutem Vltavy, čímţ budil neobyčejně 

dominantní dojem. Jeho přestavba ve slohu romantické windsorské gotiky byla 
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inspirována, jak jiţ bylo zmíněno, pobytem Jana Adolfa a Eleonory 

Schwarzenbergových ve Velké Británii. Stavba měla svými věţičkami, cimbuřím a 

erby připomínat někdejší slávu a romantický zjev rytířských hradů. Přestavba 

zámku probíhala v letech 1839-1871 a její nejstarší návrhy pocházely od Wilhelma 

Nevenhorsta.
136

 Hlavním autorem novogotické stavby však byl vídeňský architekt 

Franz Beer,
137

 se kterým Schwarzenberg uzavřel smlouvu roku 1842. Velké 

mnoţství výkresů vyhotovoval také kníţecí stavitel Damas Deworezky.
138

 Hlavní 

stavební práce na zámku byly ukončeny v roce 1855. Soubor zámeckých budov 

svíral dvě nádvoří a dominovala mu vysoká, z dálky viditelná věţ. Práce tu ale 

pokračovaly i v dalších letech. S mimořádnou náročností byly zařizovány téţ 

interiéry zámku.
139

 Zde sehrála významnou roli kněţna Eleonora, jíţ kníţe Jan 

Adolf svěřil větší část péče o vybavení zámku.
140

 Jako hlavní vzor pro výbavu 

interiérů poslouţily anglické publikace a období alţbětinské renesance.
141

 

      Jan Adolf byl osobou opravdu mimořádnou a během ţivota se mu také dostalo 

řady hodností a vyznamenání. V roce 1820 byl jmenován císařským komořím, roku 

1836 mu byl udělen řád Zlatého rouna, o tři roky později byl jmenován tajným 

radou a roku 1854 získal velkokříţ řádu Sv. Štěpána. Přesto, ţe se politice příliš 

nevěnoval, stal se roku 1860 poslancem rozšířené říšské rady a následujícího roku i 

dědičným členem rakouské panské sněmovny. V letech 1861-1867 byl téţ 

poslancem zemského sněmu Království českého.
142

  

      Dne 27. července 1873 zemřela kněţna Eleonora ze Schwarzenbergu. Po její 

smrti ztratil Jan Adolf zájem o okolní svět. Přestal pořádat společenské zábavy a 
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stáhnul se do ústraní. Snad právě úmrtí kněţny se stalo pro Jana Adolfa podnětem 

k výstavbě nové, jiţ dříve zamýšlené, rodinné hrobky.
143

 Konečné plány k její 

výstavbě zhotovil Damas Deworezky, v duchu předchozích návrhů vídeňského 

architekta Fridricha von Schmidta. Do jeho práce však svými pokyny zasahoval i 

sám kníţe. Stavba hrobky byla zahájena v roce 1874 a dokončena po třech letech. 

Dne 29. července 1877 ji vysvětil kardinál Bedřich Schwarzenberg.
144

 Sedmý kníţe 

Jan Adolf ze Schwarzenbergu se doţil velmi vysokého věku, téměř devadesáti let. 

Zesnul 15. září 1888 v zámku Hluboká nad Vltavou.
145

 

 

 

Bratři Jana Adolfa ze Schwarzenbergu: Felix a Bedřich  

 

      Jan Adolf ze Schwarzenbergu (1799-1888) vynikl jako znamenitý hospodář a 

velkolepý stavebník. Jeho mladší bratři, Felix (1800-1852) a Bedřich (1809-1885), 

za ním však nezůstali pozadu. Felix ze Schwarzenbergu se narodil dne 2. října 

1800
146

 v Českém Krumlově jako čtvrtý potomek a druhý ze tří synů Josefa ze 

Schwarzenbergu (1769-1833) a jeho choti Pavlíny (1774-1810), rozené z Arenbergu 

a Aerschotu. Uţ od mládí projevoval velký zájem o vojenské věci a roku 1818 

vstoupil do armády. Ve vojsku postupoval velmi rychle a v roce 1824 jiţ byl 

rytmistrem hulánů. Touto dobou se také seznámil s kancléřem kníţetem 

Metternichem, jenţ zpozoroval Felixovy diplomatické vlohy a prosadil v červnu 

1824 jeho jmenování vojenským atašé na rakouském vyslanectví v Petrohradě. 

V Rusku strávil Felix dva roky a před svým odjezdem byl vyznamenán řádem Sv. 

Vladimíra.  

      Na jaře roku 1827 byl přidělen na rakouské vyslanectví do Londýna, na dvůr 

krále Jiřího IV, kde na sebe upozornil především díky své milostné aféře s Jane 

                                                           
143

 Do té doby byli členové schwarzenberské primogenitury pohřbíváni v prostém kostele sv. Jiljí u 
Třeboně. 
144

 J. KUTHAN, Aristokratická sídla období romantismu a historismu, s. 55-56. 
145

 A. MARKUS, Rod knížat ze Schwarzenberku, s. 36. 
146

 A. MARKUS, Rod knížat ze Schwarzenberku, s. 36. 



33 
 

Ellenboroughovou, manţelkou Edwarda Lawa barona z Ellenborough.
147

 Své 

dozvuky měla tato aféra ještě v dalším místě Felixova působení, v Paříţi. Do Paříţe 

byl kníţe Schwarzenberg přeloţen na podzim 1829. Roku 1831 byl pak jmenován 

majorem a legačním radou v Berlíně, kde působil aţ do roku 1838. Po otcově smrti, 

roku 1833, si však vyţádal delší dovolenou, během níţ trávil čas se svou sestrou 

Marií Matyldou (1804-1886) v Římě a zabýval se studiem antiky. Z Berlína 

odcházel Felix ze Schwarzenbergu jiţ jako plukovník a vyznamenán řádem 

Červeného orla. V roce 1838 se vydal jako zvláštní vyslanec a zplnomocněný 

ministr Rakouského císařství na horkou půdu italských dvorů v Turíně a Parmě. 

V Itálii si vedl výtečně a roku 1842 byl jmenován generálmajorem. V roce 1844 byl 

potom vyslán do Neapole, hlavního města Království obojí Sicílie, kde se ovšem 

nesetkal vţdy jen s přízní. Vzmáhající se hnutí usilující o sjednocení Itálie a 

konstituci se k rakouskému vyslanci stavělo dosti nepřátelsky.
148

 Dne 25. března 

1848 zde dav demonstrantů dokonce strhl rakouský znak z budovy vyslanectví a 

spálil jej. Kdyţ se za tuto uráţku Felix Schwarzenberg nedočkal zadostiučinění, 

reagoval odjezdem do Vídně, kde se jiţ chystal vojenský zásah proti Itálii. Ihned se 

přihlásil do armády a jako dobrý znalec místních poměrů se zúčastnil Radeckého 

taţení proti vzbouřené Lombardii a Benátsku. Při útoku na město Gioto byl ale 

váţně raněn do paţe. Krátce po svém zotavení, v červenci 1848, se však vrátil zpět 

na italské bojiště. Byl povýšen na polního maršálka a jmenován vojenským i 

civilním guvernérem Milána, který se Radeckému podařilo dobýt v srpnu 1848. 

V Itálii ovšem dlouho nepobyl. Jiţ na podzim roku 1848 se totiţ nacházel ve Vídni, 

kde pomáhal likvidovat právě probíhající říjnovou revoluci.
149

 

      Dne 19. října 1848 byl Felix ze Schwarzenbergu pověřen svým švagrem 

Alfredem Windischgrätzem sestavením nové rakouské vlády, která byla oficiálně 

jmenována 21. listopadu 1848 a Schwarzenberg v ní zastával post ministerského 

předsedy a na starost měl i věci zahraniční.
150

 Felix byl politikem konzervativně 

reformním, který byl ochoten připouštět určité změny ve státním systému, ale pouze 
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v rámci velkého jednotného monarchistického rakouského státu. Za svůj prvořadý 

cíl si tedy vytkl zachránit habsburskou monarchii před rozvratem revolucí. 

      Začátkem prosince 1848 se císař Ferdinand I. zvaný Dobrotivý vzdal trůnu ve 

prospěch svého synovce Františka Josefa.
151

 Kdyţ se nový císař František Josef I. 

ujal vlády, stal se Schwarzenberg jeho hlavním rádcem a do určité míry ovlivňoval 

jeho kroky. V březnu 1849 prosadil rozpuštění kroměříţského sněmu, jenţ jednal o 

návrhu nové ústavy, a nechal své ministry vypracovat vlastní oktrojovanou 

ústavu.
152

 Přesto, ţe jej přívrţenci revoluce povaţovali díky tomuto činu za 

konzervativce, který zabránil uplatnění demokratických ideálů, zajistil Felix 

Schwarzenberg právě tímto krokem, ţe řada výdobytků revoluce zůstala zachována 

(především zrušení poddanství, proti kterému se stavěla skupina konzervativní 

šlechty). V březnu 1849 se mu téţ podařilo uzavřít mír se znovu poraţenou Itálií a 

koncem jara 1849 získat pomoc Ruska při potlačování revoluce v Uhrách.
153

 Poté se 

zaměřil na úpravu poměru rakousko-pruských mocenských sil. Prusko se totiţ 

pokusilo o vytvoření německého spolkového státu pod svým vlastním vedením. 

Obratnou politikou se však rakouskému předsedovi vlády povedlo ke konci roku 

1850 v Olomouci donutit Prusko k obnově předrevolučního Německého spolku 

(tzv. Olomoucké punktace), coţ bylo Pruskem povaţováno za těţkou diplomatickou 

poráţku.
154

 

      Felixi ze Schwarzenbergu ovšem nebyl vyměřen příliš dlouhý ţivot. Zemřel 

náhle dne 5. dubna 1852. Kdyţ se po skončení ministerské rady chystal na recepci 

ke svému bratrovi, kníţeti Janu Adolfovi ze Schwarzenbergu, byl raněn mrtvicí a 

ještě téhoţ večera zemřel. Tělo mrtvého státníka bylo po slavnostních obřadech ve 

Vídni uloţeno do kníţecí hrobky v Třeboni.
155

 

      Neméně významným se stal i jeho mladší bratr Bedřich ze Schwarzenbergu. 

Bedřich byl nejmladším potomkem kníţete Josefa a kněţny Pavlíny 

Schwarzenbergových. Narodil se 6. dubna 1809 ve Vídni, a kdyţ jej tragicky 
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opustila matka, byl mu teprve rok. Oporou se mu tak stala jeho teta Eleonora Ţofie, 

neprovdaná sestra jeho otce, kterou později nazval „andělskou tetou“.
156

 Mladý 

Bedřich začal roku 1826 studovat práva na vídeňské univerzitě, setrval zde však 

pouze rok. Poté sdělil otci své přání, vydat se na církevní dráhu. Odebral se do 

Salcburku a začal studovat bohosloví. Po třech letech ale přešel na tehdy 

vyhlášenou teologickou fakultu do Vídně, kde své studium také dokončil. Na kněze 

byl vysvěcen roku 1833 a jiţ v roce 1835 se stal salcburským arcibiskupem
157

 

(papeţem byl v této hodnosti potvrzen roku 1836). Po dalších sedmi letech, roku 

1842, jej pak papeţ Řehoř XVI. jmenoval kardinálem u sv. Augustina v Římě.
158

 

      V roce 1849 zemřel praţský arcibiskup Alois Josef Schrenck a Bedřichovi byl 

nabídnut uprázdněný arcibiskupský post.
159

 Dlouho však váhal, má-li praţský stolec 

přijmout. Náboţenská situace po revolučním roce 1848 totiţ v Praze nebyla 

nejklidnější, liberálové očekávali od nového arcibiskupa prosazení alespoň dílčích 

církevních reforem, zatímco tradicionalisté, stejně jako vídeňská vláda, především 

jednotu a zklidnění situace.
160

 Schwarzenberg nabízené místo nakonec přijal a dne 

20. května 1850 byl papeţem prohlášen arcibiskupem praţským. Do Prahy dorazil 

slavnostně v srpnu 1850 a v den Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) se ujal 

správy své arcidiecéze.
161

 

      Došlo tak ke zvláštnímu spojení církevní a světské moci v rukou dvou bratrů. 

Církevní moc zde představoval Bedřich ze Schwarzenbergu, kardinál a arcibiskup 

praţský, a světskou jeho starší bratr Felix ze Schwarzenbergu, jenţ aţ do své smrti 

v dubnu 1852 předsedal vídeňské vládě. 

      Bedřich se ve své nové funkci zaměřil především na vnitřní církevní obnovu 

prostřednictvím vizitací, organizace misií, zaloţením konviktu pro nemajetné 

bohoslovce a v neposlední řadě pořádáním provinciálních či diecézních synodů, 
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jejichţ tradici obnovil po více neţ půltisíciletí.
162

 Také se významně podílel na 

výstavbě nových kostelů: v Karlíně, na Smíchově, Ţiţkově a Vinohradech. 

Podporoval i činnost Jednoty pro dostavění chrámu sv. Víta. Proslul téţ svým 

charitativním smýšlením, zakládal školy, nadace a podporoval vydávání české 

katolické literatury. Zasazoval se i o zřízení české univerzity, k jejímuţ vzniku 

došlo v roce 1882 rozdělením dosavadní univerzity v Praze na dvě, německou a 

českou. Pouze teologická fakulta měla podle Bedřicha zůstat jediná, neboť pokládal 

za nutné, aby kněţí mluvili oběma jazyky a nevnášeli mezi sebe národnostní 

třenice. Politicky stál na straně české historické šlechty a podporoval poţadavek 

korunovace Františka Josefa I. českým králem.
163

 

      Těţkou situaci musel řešit během prusko-rakouské války, jeţ vypukla roku 

1866. Dne 3. července 1866 Prusko zvítězilo v bitvě u Sadové (Hradce Králové), 

čímţ se mu uvolnila cesta na Prahu. Město tak opustily nejen všechny úřady, ale téţ 

vojsko a policie, fungovat přestala i pošta. Praţskému arcibiskupovi tedy nezbylo 

nic jiného neţ vyjednávat s velitelem pruského vojska, na kterém se mu nakonec 

podařilo vyprosit, aby Praha zůstala ušetřena. 

      Známým se Bedřich ze Schwarzenbergu stal ale především díky svému 

vystoupení na prvním vatikánském koncilu v roce 1869, kdy se postavil proti 

dogmatu o papeţské neomylnosti.
164

 Své opoziční stanovisko směřující proti 

církevní autoritě byl však následně nucen opustit a podřídil se většině, která jej 

přehlasovala.
165

 

      Praţský arcibiskup byl koncem 70. let 19. století tradičním představitelem tzv. 

první společnosti, aristokracie, jíţ také povaţoval za skutečný základ státu. Díky 

tomu se však v 19. století dostat do sporu s mladým korunním princem Rudolfem. 

Malá soukromá válka mezi oběma muţi vypukla brzy po příjezdu korunního prince 

do Prahy.
166

 Rudolf sem byl přidělen v roce 1878 jako c. a k. plukovník a velitel 36. 
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pěšího pluku a ubytoval se na Praţském hradě.
167

 Postarší arcibiskup zřejmě 

povaţoval za svou povinnost mladého korunního prince neustále napomínat a 

několikrát dokonce upozornil na jeho příliš liberální názory i císaře. Mezi Rudolfem 

a Bedřichem ze Schwarzenbergu tak vzniklo nepřátelství, jeţ přetrvalo aţ do 

kardinálovy smrti. Způsobené příkoří korunní princ oplatil praţskému arcibiskupovi 

o několik let později, v roce 1883, u příleţitosti jeho padesátého výročí vysvěcení 

na kněze. Dne 15. srpna 1883 uveřejnil Rudolf anonymně článek v Neuer Wiener 

Tagblatt, který nazval Der Jubilär von Hradschin. Tento článek byl natolik ostrý, ţe 

jej musel šéfredaktor listu důkladně upravit, aby vydání nebylo zabaveno. Rudolf 

praţskému arcibiskupovi sice v mnohém křivdil, nicméně problémy, s nimiţ se 

v této době potýkala rakouská aristokracie, opravdu vystihl. Byly jimi především 

určitá sebestřednost, přezíravost a stále se zvyšující společenská izolovanost.
168

 

      Smrt zastihla Bedřicha aţ v úctyhodném věku sedmdesáti šesti let, kdyţ jako 

kardinál předsedal konferenci rakouských biskupů ve Vídni. Zesnul dne 27. března 

1885 a jeho tělo bylo pochováno v chrámu sv. Víta. Nad jeho hrobem byl postaven 

pomník od sochaře Josefa Myslbeka.
169

 

 

 

Adolf Josef ze Schwarzenbergu 

 

      Adolf Josef ze Schwarzenbergu (1832-1914) se narodil 18. března 1832 ve 

Vídni a byl nejstarším potomkem pocházejícím z manţelství Jana Adolfa ze 

Schwarzenbergu (1799-1888) se sličnou Eleonorou (1821-1873), rozenou 

z Liechtensteinu. Pod vedením vychovatele Dr. Antonína Becka, pozdějšího 

dvorního rady a přítele významného historika V. V. Tomka, vystudoval Adolf Josef 

soukromě gymnázium a vzdělával se ve znalostech cizích jazyků. Mluvit se učil téţ 

česky (v bouřlivém roce 1848 napsal dokonce rozpravu O rovnoprávnosti české a 
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německé řeči ve školách v Čechách). V letech 1847-1848 studoval filozofii na 

univerzitě ve Vídni a roku 1849 práva na univerzitě v Göttinkách (Göttingen). Poté 

vstoupil do armády, nejdříve slouţil u jízdního pluku č. 14 kníţete Windischgrätze a 

později v hulánském pluku hraběte Civalarta, kde roku 1854 dosáhl hodnost 

rytmistra.
170

 V roce 1856 se pak zúčastnil jako člen delegace, jeţ zastupovala 

rakouského císaře, korunovace ruského cara Alexandra II. v Moskvě.
171

 

      Dne 4. června 1857 se Adolf Josef ze Schwarzenbergu oţenil s princeznou Idou 

z Liechtensteinu (1839-1921), dcerou kníţete Aloise z Liechtensteinu a Františky, 

rozené Kinské. Manţelé byli oddáni v kapli Liechtensteinského paláce ve Vídni za 

přítomnosti kardinála Bedřicha ze Schwarzenbergu, praţského arcibiskupa a 

ţenichova strýce.
172

 Po uzavření sňatku se mladý manţelský pár usadil 

v Libějovicích, které dostal Adolf Josef od svého otce do správy spolu s Netolicemi.  

Po svatbě se také Adolf Josef ze Schwarzenbergu vzdal další vojenské sluţby a 

věnoval se správě svěřených panství. Výjimku v tomto ohledu tvořila pouze jeho 

účast v bitvě u Solferina v roce 1859, která mu vynesla jmenování majorem.
173

 

Kněţna Ida Schwarzenbergová se roku 1858 stala palácovou dámou císařovny 

Alţběty a významnou měrou se podílela na činnosti různých dobročinných spolků a 

ústavů sociální péče.
174

 Manţelství Adolfa Josefa a Idy bylo klidné a velmi 

harmonické, vzešlo z něj devět dětí a pár se spolu dočkal i zlaté svatby, jejíţ oslavy 

proběhly v zámku Hluboká nad Vltavou a byly pojaty opravdu velkolepě. Sezváno 

bylo veškeré příbuzenstvo a připraven bohatý slavnostní program.
175

 

     Po svém návratu z Itálie se Adolf Josef věnoval jiţ plně hospodaření na svých 

svěřených statcích. Od roku 1853 vyřizoval téţ jménem svého otce záleţitosti 

týkající se kníţecího lesnictví. Lesy stejně jako lov se totiţ staly jeho velkou zálibou 

a na své vzorné lesní hospodářství byl patřičně hrdý.
176

 Vedle oblasti hospodářství 

působil zásluţně i na poli kultury, velmi mnoho vykonal především pro zachování 
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historických památek a aktivně spolupracoval na jejich soupisech, vedených Českou 

akademií věd a umění.
177

 

      Činný byl ovšem Adolf Josef také ve veřejném ţivotě. V roce 1861 dne 10. 

dubna podepsal spolu se čtyřiceti dalšími šlechtici státoprávní ohrazení českých 

poslanců. Od roku 1867 byl poslancem na sněmu Království českého, kde se 

připojil k národní straně. Zvolen byl i poslancem říšské rady za některé šumavské 

okresy, zde se přidal k protestu českých poslanců ze dne 23. září 1879 a vstoupil do 

Českého klubu. Dlouhá léta byl téţ starostou okresních zastupitelstev ve Vodňanech 

a ve Vimperku a po smrti svého otce v roce 1888 se stal dědičným členem panské 

sněmovny. Všechny tyto funkce bral kníţe Adolf Josef velice váţně a veškeré své 

povinnost plnil vskutku svědomitě.
178

 Císařským dvorským sluţbám se nevěnoval, 

přesto však byl roku 1881 jmenován císařským tajným radou.
179

 

      Správy celého rodového majetku se Adolf Josef ujal aţ po smrti svého otce 

v roce 1888. V té době mu bylo padesát sedm let a byl jiţ zkušeným a vyzrálým 

muţem.  Svou moderní podobu dostalo schwarzenberské rodové hospodářství uţ za 

kníţete Jana Adolfa a jeho syn Adolf Josef toto dílo dále rozvíjel. Úspěšný byl 

zejména v lesnictví, polním hospodářství a pivovarnictví. Značné zisky však 

přinášely i pily a tuhové doly.
180

 

      Pokračoval téţ v otcově stavební činnosti. Nechal přestavět dvůr Vondrov u 

Hluboké, nedaleko hráze rybníka Bezdrev, podle plánů architekta Jana Sedláčka.
181

 

Oproti jiným schwarzenberským stavbám z tohoto období, kde se uplatňovaly 

především gotické prvky, došlo v tomto případě k uţití tvarů renesančních a 

barokních. Plány na stavbu tohoto dvora byly kníţeti předloţeny roku 1895 a v roce 

1898 byl dvůr dokončen. Koncem 19. století se také objevila myšlenka na 

novostavbu kostela v Hosíně u Hluboké, o kterou se zasazoval především tamní 

farář. V roce 1899 tak byl starý hosínský kostel zbourán a započalo se se stavbou 

kostela nového, jenţ byl hotov uţ ke konci září 1900, kdy jej vysvětil 
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českokrumlovský biskup. Vypracováním plánů na stavbu hosínského kostela byl 

pověřen opět kníţecí stavitel Jan Sedláček. Jím navrţená stavba měla sloţitý 

půdorys a zvláštním způsobem řešenou siluetu s vysokou hlavní věţí a dvojicí 

menších věţí po stranách u hlavního vstupu na severní straně. Svým vnějším 

vzhledem pak budova připomínala pozdně románskou porýnskou architekturu.
182

 

      V roce 1903, po dosaţení věku sedmdesáti let, předal osmý panující kníţe Adolf 

Josef správu rodového majetku, s výjimkou svých oblíbených velkostatků 

Libějovice a Netolice, svému nejstaršímu synovi, dědičnému princi Janovi, jehoţ 

učinil svým generálním zplnomocněncem (byl pověřen nejvyšší správou 

schwarzenberských statků). Podzim svého ţivota potom trávil kníţe střídavě 

v Libějovicích, na Hluboké, v Třeboni a ve Vídni. Velmi tísnivě na něho ovšem 

dolehlo vypuknutí první světové války a po několika měsících jejího trvání dne 5. 

října 1914 zemřel na svém sídle v Libějovicích ve vysokém věku osmdesáti tří 

let.
183

 Pohřben byl do rodinné hrobky v Třeboni. 

      Jak jiţ bylo výše zmíněno, ze šťastného a dlouholetého manţelství s Idou měl 

Adolf Josef devět potomků, pět synů a čtyři dcery. Jeho nejstarším synem byl 

dědičný princ Jan (1860-1938). Dále to byl Alois (1863-1937), který vstoupil do 

armády a opustil ji v hodnosti rytmistra. Felix (1867-1946), jenţ se věnoval také 

vojenské kariéře,
184

 byl majitelem panství Gusterheim ve Štýrsku a roku 1897 se 

oţenil s Annou z Löwenstein-Wertheim-Rosenbergu (1873-1936). Dalším synem 

kníţete Adolfa Josefa byl Jiří (1870-1952), který se stal plukovníkem a dlouhá léta 

působil jako vojenský přidělenec na rakousko-uherském vyslanectví v Madridu. 

Nejmladší syn Karel (1871-1902) vystudoval práva na praţské univerzitě, vstoupil 

do diplomatických sluţeb a působil na mnoha různých vyslanectvích. Nakonec 

onemocněl záškrtem v Shangai a zemřel ve věku pouhých třiceti jedna let. Nejstarší 

dcera Adolfa Josefa Eleonora (1858-1938) se v roce 1883 provdala za generála 

jízdy Jindřicha říšského hraběte z Lamberg-Ottensteinu (1841-1929). Její mladší 

sestra Františka (1861-1951) se stala roku 1880 chotí Mikuláše hraběte Esterházy-

Galantha (1855-1925). Dcera Marie Aloisie (1865-1942) vstoupila v roce 1893 do 

benediktinského kláštera u sv Gabriela v Praze na Smíchově a později se stala 
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abatyší (rovněţ benediktinského) kláštera v Bertholdsteinu ve Štýrsku. Nejmladší 

dcera Adolfa Josefa Terezie Marie (1873-1946) zůstala také neprovdána a stala se 

majitelkou velkostatku Sudovice u Nového Knína.
185

 

 

 

Jan ze Schwarzenbergu 

 

      Jan ze Schwarzenbergu (1860-1938) se narodil 29. května 1860 ve Vídni jako 

nejstarší syn Adolfa Josefa (1832-1914) a jeho manţelky Idy (1839-1921), rozené 

z Liechtensteinu. Vystudoval gymnázium ve Vídni
186

 a po maturitě nastoupil 

základní vojenskou sluţbu jako jednoroční dobrovolník u dragounského pluku 

v Klatovech. Roku 1882 byl jmenován poručíkem. Poté v letech 1883-1884 

studoval lesnictví na univerzitě v Mnichově. Teoretické znalosti, které zde nabyl, 

vhodně doplnil praktickými zkušenostmi, jeţ získal na rozsáhlých rodinných 

statcích. Osvojil si tak veškeré dovednosti potřebné pro svou budoucí správu 

rodového majetku a roku 1903 jej otec Adolf Josef učinil svým generálním 

zplnomocněncem.
187

 

      Dne 27. srpna 1889 se Jan ze Schwarzenbergu oţenil s princeznou Terezií 

Trauttmansdorff-Weinsbergovou (1870-1945), dcerou kníţete Karla 

z Trauttmansdorff-Weinsbergu a Josefíny, rozené Pallaviciniové. Terezie byla dáma 

krásná nejen tělem, ale i duchem. Ve čtyřiceti devítiletém manţelství se páru 

narodilo celkem osm dětí.
188

 

      Jan se stejně jako jeho otec angaţoval v politickém ţivotě. Jiţ roku 1891 se stal 

členem sněmu Království českého a v témţe roce byl zvolen i poslancem za některé 

šumavské okresy do říšské rady ve Vídni. Svěřené mandáty vykonával vţdy se vší 

svědomitostí a horlivě se zastával svých voličů. Po smrti svého otce, kníţete Adolfa 
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Josefa, se pak v roce 1915 stal i dědičným členem rakouské panské sněmovny, kde 

působil aţ do konce první světové války. Mimo to byl Jan také členem celé řady 

nejrůznějších spolků a organizací, které nezištně podporoval. Jednalo se zejména o 

spolky zemědělské, lesnické, průmyslové, hasičské, náboţenské, školské, 

dobročinné, ale i jiné.
189

 

      Významnou měrou se zaslouţil o oţivení jihočeského kraje prosazením 

výstavby pošumavských drah. Díky vydatné podpoře schwarzenberských statků 

byla postavena ţeleznice z Českých Budějovic do Ţelnavy a spojení z Prachatic do 

Vodňan, Strakonic, Volyně a Vimperku. Za tento chvályhodný čin byl v roce 1908 

Jan ze Schwarzenbergu jmenován předsedou správní rady Spojených místních drah 

pošumavských.
190

 

      Ve stopách svého otce kráčel téţ v ochraně historických a kulturních památek. 

Během jeho správy došlo například k objevení a zachování roţmberských fresek a 

sgrafit v Českém Krumlově a v Třeboni, k restauraci obrazů v kostele sv. Prokopa 

nad Hlubočepy a k nákladné rekonstrukci zámku Kratochvíle.
191

 Do chrámu sv. 

Víta v Praze potom věnoval v roce 1929 velké okno sv. Jana Nepomuckého, 

zhotovené předním českým umělcem Karlem Svolinským. S velkou zálibou se také 

účastnil organizačních činností při přípravě významných výstav a zapůjčoval na ně 

vybrané exponáty.
192

 

      Janu Schwarzenbergovi nebyla cizí ani pomoc druhým. Za první světové války 

si získal uznání financováním sanitního vlaku, se kterým osobně objíţděl fronty a 

odváţel z nich raněné a nemocné do záloţních nemocnic,
193

 jeţ nechal zřídit a 

vydrţovat na svých statcích. Obětavě v nich vypomáhala dokonce i kněţna 

Schwarzenbergová s dcerami.
194

 

      Hlavní oblastí působení kníţete Jana však byla správa rodových statků. Roku 

1903 jej otec učinil nejvyšším správcem schwarzenberských panství (svým 

generálním zplnomocněncem), s výjimkou patronátních záleţitostí a správy 
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velkostatků Netolice a Libějovice. Zcela se vlády nad rodovými statky ujal ale aţ 

v roce 1914, po smrti kníţete Adolfa Josefa, jako devátý panující kníţe ze 

Schwarzenbrgu. Při správě rodinného jmění zůstal Jan věrný tradicím svých předků 

a usiloval, aby hospodářský pokrok a rozkvět schwarzenberských statků byl vţdy 

v souladu s prospěchem kraje i jeho obyvatelstva. Nestihl toho ovšem vykonat tolik, 

kolik zamýšlel.
195

 Zabránily mu v tom totiţ změny poměrů, jeţ nastaly. Nejdříve 

v podobě první světové války a poté v podobě rozpadu habsburské monarchie a 

vzniku samostatného Československého státu.  

      Největší ránou pro schwarzenberský majetek byla pozemková reforma, s jejímiţ 

důsledky se kníţe musel vypořádat ve 20. letech 20. století. Některé rodové statky 

byly zcela vyvlastněny a dalších několik alespoň částečně. Pozemková reforma 

znamenala tvrdý zásah do struktury rodinného jmění Schwarzenbergů a vynutila si 

řadu opatření ve správě i dalších oblastech.
196

 Velkou oporou se při záleţitostech 

týkajících rodinného majetku stal kníţeti Janovi ze Schwarzenbergu ve sloţitém 

poválečném období jeho nejstarší syn Adolf, jehoţ učinil také v roce 1923 svým 

generálním zplnomocněncem.
197

 

      I po velkém zmenšení byl však zbylý majetek rodu ţivotaschopný a podařilo se 

mu bez větších problémů překonat i všeobecnou hospodářskou krizi na počátku 30. 

let minulého století. Československá republika nakonec totiţ musela ponechat ve 

schwarzenberském vlastnictví i nadále několik zámků a značný rozsah lesů, 

zemědělské půdy i průmyslu. Důvod byl jednoduchý, stát si nemohl dovolit takový 

majetek převzít. Na správu zámeckých objektů, historických památek ani podnikání 

neměl dostatečné prostředky (jen údrţba objektů a platy personálu vyţadovaly 

ročně několik miliónů korun). A chtěl-li Československý stát tyto objekty nechat ve 

vlastnictví šlechty, musel jí také dát moţnost si na ně vydělat, tudíţ jí k těmto 

účelům zanechat dostatek půdy i průmyslových podniků. 

      Při záboru roku 1919 zaujímaly statky patřící Janu Schwarzenbergvi přibliţně 

rozlohu 176 000 ha,
198

 kdyţ bylo ale v roce 1935 provedeno poslední ocenění 
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majetku před smrtí kníţete Jana, vlastnila schwarzenberská primogenitura 

v Čechách uţ jen necelých 43 000 ha,
199

 coţ byla přibliţně čtvrtina původního 

výměru českých schwarzenberských panství a statků. V zahraničí pak rodině 

zůstalo nedotčených 23 659 ha ve Štýrsku a 2 789 ha v Bavorsku.
200

 

      Kníţe Jan ze Schwarzenbergu se ke konci svého ţivota musel potýkat s celou 

řadou nepříznivých událostí, jeţ následovaly jedna po druhé. Poslední z nich byla 

Mnichovská dohoda z 29. září 1938, následkem které došlo k rozdělení některých 

českých panství na dvě části, německou a českou. Velmi brzy po této události, dne 

1. října 1938, kníţe Jan zemřel ve Vídni. V té době však nebylo moţné zařídit 

uloţení rakve do rodinné hrobky v Třeboni, a proto byl Jan Schwarzenberg nejdříve 

prozatímně pohřben v Hietzingu u Vídně a definitivně v Třeboni aţ 14. srpna 

1939.
201

 

      Kníţe Jan měl z manţelství se svou chotí Terezií tři syny: Adolfa (1890-1950), 

Karla Felixe (1892-1919) a Edmunda (1897-1932) a pět dcer. Aţ na princeznu 

Annu Marii (1897-1954),
202

 jeţ se obětavě věnovala charitativní činnosti, byly 

všechny Janovy dcery provdány. Princezna Ida Huberta (1894-1974) se v roce 1917 

stala chotí hraběte Petra Revertery ze Salandry, její mladší sestra Josefína Gabriela 

(1895-1965) se roku 1919 provdala za hraběte Evţena Czernin-Morzina. Princezna 

Marie Benedikta (1900-1981) se v roce 1929 stala chotí prince Engelberta z Cory a 

nejmladší Janova dcera Terezie Marie (1905-1979) se v témţe roce provdal za 

říšského svobodného pána Karla Ludvíka z Guttenbergu.
203
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3. Adolf ze Schwarzenbergu 

 

 

Za života otce 

 

      Dne 18. srpna 1890 zaznělo z vévodského hradu v Českém Krumlově 101 

výstřelů z děl,
204

 které oznamovaly narození prvorozeného syna a dědice Jana ze 

Schwarzenbergu a jeho choti Terezie, rozené Trattmansdorff-Weinsbergové. 

Prvorozený syn dostal od rodičů jméno Adolf. Kromě nejstaršího Adolfa se 

manţelskému páru narodili ještě dva další synové a pět dcer. 

      Druhorozený syn kníţete Jana Schwarzenberga, princ Karel Felix, narozený 8. 

června 1892 v Hluboké nad Vltavou, neměl příliš dlouhý ţivot. Potom, co se mu 

úspěšně podařilo zakončit studia a šťastně přečkat válku, podlehl 17. února 1919 

španělské chřipce. 

      Vysokého věku se nedoţil ani třetí syn kníţete Jana, princ Edmund, narozený 

23. září 1897 v Hluboké nad Vltavou. Edmund slouţil v první světové válce jako 

nadporučík dělostřelectva a po jejím skončení studoval na vysoké škole technické 

v Praze. V roce 1928 přijal příjmení Černov.
205

 V témţe roce mu také otec zakoupil 

polovinu sisalové farmy v africké Tanganice
206

 (dnes Tanzanie). Farma měla slouţit 

jako dočasný azyl pro „nezbedného syna“. Edmund se totiţ společensky 

kompromitoval aférou s registračními pokladnami,
207

 jeho jméno bylo vláčeno v 

tisku a roku 1927 měl případ soudní dohru. Rodina poslala Edmunda na africký 

kontinent, aby při práci na farmě přišel na jiné myšlenky
208

 a byl přitom dostatečně 
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daleko. Při návratu z Afriky domů však Edmund zemřel na malárii a srdeční slabost 

25. prosince 1932 na palubě lodi Wangoni. Ještě téhoţ dne byl pohřben do moře.
209

 

      Adolf tak nakonec zůstal jediným muţským potomkem tohoto dětmi tolik 

obdařeného manţelství. Jeho výchova a studium se nijak zvlášť nelišily od ostatních 

aristokratů této doby. Po získání základního vzdělání nastoupil na německé 

gymnázium ve Feldkirchu v Rakousku, které úspěšně zakončil maturitní zkouškou 

(rok strávil v Anglii). Absolvoval také vojenskou prezenční sluţbu jako jednoroční 

dobrovolník v c. a k. pluku schwarzenberských hulánů č. 2. Po jejím skončení 

studoval v Praze práva a roku 1914 zde dosáhl hodnosti doktora práv.
210

 

      Kdyţ vypukla první světová válka, narukoval JUDr. Adolf Schwarzenberg jako 

poručík v záloze ke svému c. a k. hulánskému pluku č. 2. S tímto plukem slouţil 

dva roky na ruské frontě. Potom následovalo šest měsíců u automobilového sboru 

v Itálii a počátkem prosince 1917 byl převelen do Cařihradu (dnes Istanbul) jako 

velitel automobilové kolony. Spolu se spojeneckým tureckým vojskem prodělal 

taţení na Damašek a Bejrút. Zde slouţil aţ do zhroucení fronty.
211

 Své záţitky a 

dojmy z bojiště v Orientu později uveřejnil v knize Pod praporem tureckého 

půlměsíce. Válečné vzpomínky na Sýrii a Palestinu,
212

 jeţ byla vydána roku 1926 

v Praze. Za první světové války mu byl také, kromě jiných rakouských 

vyznamenání, propůjčen německý Ţelezný kříţ I. a II. třídy.
213

 

      Z války se Adolf Schwarzenberg vrátil aţ v roce 1919.
214

 Po návratu se přihlásil 

do československé armády, kde slouţil jako nadporučík v záloze. Znovu se pustil do 

studií, tentokráte na vysoké škole obchodní v Praze. Od srpna 1921 začal být (z 

pověření otce) činný ve správě rodinného majetku a v listopadu 1923 jej Jan 

Schwarzenberg jmenoval generálním zplnomocněncem (byl pověřen nejvyšší 

správou schwarzenberských statků).
215
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      Vznik Československé republiky změnil od základu dosavadní poměry. 

Aristokracie, do té doby vládnoucí sloţka společnosti, se ocitla v defenzivě a byla 

přijata řada zákonů, jeţ výrazně omezily její dosavadní politický a ekonomický 

vliv. Jednu z nejradikálnějších změn znamenala pozemková reforma (představovaná 

záborovým zákonem z dubna 1919, přídělovým zákonem z ledna 1920 a 

náhradovým zákonem z dubna 1920), která stanovovala zábor pozemkového 

majetku nad 150 ha zemědělské půdy, nebo nad 250 ha půdy vůbec. Jejím úkolem 

bylo vyvlastnit velký pozemkový majetek v nově vzniklém státě a převést jej do 

vlastnictví drobných drţitelů půdy z řad zemědělců, obcí a také státu. Dosavadní 

majitelé měli podle zákona nárok na náhradu. Pozemková reforma se 

schwarzenberské primogenitury, jakoţto jednoho z největších soukromých 

pozemkových vlastníků v Československu,
216

 nemohla nedotknout. JUDr. Adolf 

Schwarzenberg se všemi svými silami a právnickým umem snaţil zachránit 

celistvost rodinného majetku, o jehoţ vyvlastnění usiloval Státní pozemkový 

úřad.
217

 Osobně se zúčastnil všech důleţitých jednání. Nakonec se mu podařilo 

zachránit v celku alespoň jednu třetinu
218

 z bývalého jmění rodiny ve státě.
219

 První 

pozemková reforma byla na majetku schwarzenberské primogenitury dokončena aţ 

roku 1931 a jejím výsledkem bylo celkové vyvlastnění velkostatků Citoliby, Dlouhá 

Ves - Prášily, Jinonice, Mšec, Netolice, Třeboň a podstatné zmenšení velkostatků 

dalších (70 dvorů, 27 revírů, části 19 revírů, pivovar, lihovar, dvě cihelny, vápenka, 

cukrovar, rybníky a další majetek).
220

 

      I po pozemkové reformě zůstával ale schwarzenberský majetek největší 

soukromou doménou v Čechách. Aby tak velký majetek prosperoval, musel být 

také dobře spravován. K těmto účelům si Schwarzenbergové během téměř tří set let 

zbudovali perfektní organizační strukturu. Celá správa jejich majetku byla 

rozdělena do čtyř základních hospodářských odvětví: 1. lesnictví (lesní); 2. polní 

hospodářství a rybníkářství (zemědělské); 3. průmysl (důlní) a 4. ústřední účtárna 

(dvorní účtárna). Kaţdé z těchto odvětví bylo správně podřízeno tzv. inspekcím. 
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V čele jednotlivých inspekcí stáli ústřední nebo generální ředitelé, kteří se scházeli 

na společných poradách, jimţ předsedal sám majitel (nebo jeho zmocněnec). Mezi 

majitelem a těmito čtyřmi základními centrálami stála ještě ústřední kancelář 

(sekretariát majitele), jeţ zprostředkovávala veškeré osobní kontakty vlastníka 

s ústředními či generálními řediteli.
221

 

      Schwarzenbergové, ani jejich řídící aparát, také nepřipustili, aby se v jakékoli 

z vedoucích funkcí objevil někdo nepovolaný. Vedoucí pracovník musel kromě 

nezbytného vzdělání a trvale se prohlubujících praktických znalostí vykazovat téţ 

jisté charakterové vlastnosti.
222

 Kníţe mohl přehlédnout drobný prohřešek u 

prostých zemědělců, svým úředníkům je však nepromíjel nikdy.
223

 Navíc se kaţdý 

na svou pozici musel nejdříve propracovat „z dola“, tedy začínat od nejniţší funkce. 

Na oplátku Schwarzenbergové nabízeli dobré ekonomické zabezpečení a sociální 

jistoty. Platové poměry „schwarzenberáků“, jak byli schwarzenberští zaměstnanci 

nazýváni, byly ve srovnání s obdobnými majetky (včetně státního) na vysoké 

úrovni. Zaměstnanci pobírali slušný plat, dostávali naturální poţitky, bydleli 

většinou v pěkných prostorách a příleţitostně obdrţeli ještě zvláštní peněţité 

přídavky.
224

 

      V tomto ohledu nebyl Adolf Schwarzenberg výjimkou, vţdy ochotně pečoval o 

zajištění a potřeby svých zaměstnanců. Pro získání nových pracovních příleţitostí, 

zvláště na chudé Šumavě, zřídil továrnu na výrobu parket ve Stoţci, jeţ mu 

nepřinášela ţádný zisk. Na překladišti dříví v Ţelnavě nechal postavit portálový 

jeřáb (v té době jedinečné technické zařízení). Pokračoval také v provozu tuhových 

dolů, ačkoli byly jiţ mnoho let ztrátové. Schwarzenberské podniky fungovaly 

naplno dokonce i za nepříznivých podmínek hospodářské krize.
225

 Nedošlo tu tedy 

k ţádným restriktivním opatřením, které s sebou krize všude jinde přinášela. 

      JUDr. Adolf Schwarzenberg byl nadšeným sportovcem. Podle svých sil 

podporoval SK Hlubokou a velkou měrou se zde zaslouţil o vybudování 
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sportovního areálu. Osobně se věnoval šermu kordem a nechal zřídit v Hluboké nad 

Vltavou šermířský odbor. Mezi jeho zájmy patřil také automobilismus. Jako 

nadšený řidič měl přání, aby co nejvíce jeho zaměstnanců pouţívalo osobní vůz. 

Proto pro své zaměstnance zavedl velmi výhodnou akci na nákup automobilu 

značky Tatra.
226

 Pokud mohl zaměstnanec prokázat pouţívání vozu pro sluţební 

cesty, bylo mu umoţněno zaţádat o jeho koupi na splátky za poloviční cenu (zbytek 

byl hrazen z reţijních nákladů). Navíc pojištění a opravy vozu byly z poloviny téţ 

hrazeny a při sluţebních cestách bylo placeno kilometrovné. Této výhodné nabídky 

(trvala aţ do roku 1938) vyuţila velká část schwarzenberských zaměstnanců.
227

 

      Jeho velkou zálibou byl lov. Uţ od raného mládí jezdíval Adolf Schwarzenberg 

kaţdoročně v době jelení říje do lovecké chaty na Boubíně. V loveckém deníku je 

moţné nalézt záznamy psané jeho rukou jiţ z roku 1902. Celý boubínský komplex 

byl však v rámci první pozemkové reformy převzat Státním pozemkovým úřadem a 

lovecká chata, podle tehdejší úmluvy, přenesena v roce 1931 do Staré Obory.
228

 

      Dne 28. října 1930 se JUDr. Adolf Schwarzenberg oţenil na zámku Colmar-

Berg
229

 s mladší dcerou lucemburského velkovévody Viléma IV., princeznou 

Hildou (1897-1979). Manţelský pár ţil povětšinou v lovecké chatě ve Staré Oboře. 

Nechali si však upravit i byt v myslivně Stoţec v prvním poschodí, kde trávili čas 

po dobu toku tetřevů a srnčí říje. Oba manţelé byli totiţ vášnivými lovci. Pro své 

lovecké potřeby si vyhradili revíry Stoţec, České Ţleby a Nové Údolí. Za lovem se 

ale pouštěli i mnohem dále, aţ do Afriky. Oba byli uchváceni tamější krajinou i 

divokou zvěří. Z vybraných trofejí z jejich afrických cest byla v roce 1937 

sestavena expozice v loveckém zámku Ohrada. V téţe době byla u Ohrady také 

zaloţena malá zoologická zahrada, jeţ byla v květnu roku 1939 předána 

veřejnosti.
230

 

      V létě roku 1938 zavítal do Československa lord Runciman. Jeho úkolem bylo 

posoudit vyostřující se vztahy Čechů a Němců v zemi a zhodnotit, zda-li je moţné, 
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aby spolu tyto dva národy i nadále ţily v jednom státě. Během svého 

československého pobytu navštívil Runciman také schwarzenberská panství. Adolf 

Runcimana na svých statcích původně přijmout nechtěl. Později tak ovšem učinil 

(pravděpodobně na nátlak vládních kruhů).
231

 Lord Runciman strávil na 

schwarzenberském panství víkend po svém prvním setkání s Konrádem Henleinem. 

Nejednalo se však o návštěvu politickou, ale soukromou, během které Adolf 

Schwarzenberg zakázal příznivcům SdP (Sudetendeutsche Partei) k Runcimanovi 

jakýkoli přístup.
232

 Aby zdůraznil, ţe návštěva nebyla oficiální, nepřijal lorda 

Runcimana na Hluboké, ani v Českém Krumlově, kde takovéto váţené návštěvy 

obvykle přijímal, ale pouze v myslivně v Černém lese a ve Stoţci.
233

 Pokud se 

jednalo o osobní postoj Adolfa Schwarzenberga k národnostní otázce, nikdy se 

nepřikláněl ani k jedné straně. Na schwarzenberských panstvích se vţdy dbalo na 

to, aby se Češi a Němci vzájemně respektovali a vycházeli spolu. 

      Brzy po Runcimanově misi v Československu následovala Mnichovská dohoda 

(29. září 1938), podle níţ měla Československá republika odstoupit svá pohraniční 

území Velkoněmecké říši. Obsazení těchto území nacistickou armádou rozdělilo 

některá schwarzenberská panství tak, ţe se jejich část nalézala v Německu a část 

zůstávala v Československém státě. To působilo samozřejmě velké hospodářské 

obtíţe.
234

 Byl to ovšem jen začátek změn mnohem větších. 

      Krátce na to, dne 1. října 1938, zemřel kníţe Jan ze Schwarzenbergu. Závětí 

sepsanou 11. prosince 1934 v italské vile La Cava (Jeskyně) v Bordigheře
235

 (s 

dodatky z let 1937 a 1938) byl Adolf Schwarzenberg uznán 4. října 1938 jeho 

univerzálním dědicem (oficiálně jím byl potvrzen aţ 23. prosince 1938). Kníţe 

Adolf zdědil všechna bývalá fideikomisní panství, která schwarzenberské 

primogenituře zůstala po první pozemkové reformě (podle ocenění majetku 

provedeného v roce 1935, před smrtí kníţete Jana, vlastnila hlavní rodová větev 
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v Čechách 42 839 ha,
236

 k tomu zůstalo rodině ještě nedotčených 23 659 ha ve 

Štýrsku – Murau, Frauenberg, Goppelsbach a 2 789 ha v Bavorsku – 

Schwarzenberg), dále paláce, domy, rodové cenné papíry, umělecké sbírky, klenoty, 

knihy, zbraně, vzácné nádobí, rukopisy atd. Podíly na dědictví získali téţ jeho 

sourozenci, byly jim podle práva odevzdány v prosinci 1940.
237

 „Sestra Ida 

provdaná hraběnka Revertera (*1894) získala parcely na Vyšebrodsku (obce 

Pasečná a Přední Výtoň) a finanční hotovost 269 000 říšských marek (RM). 

Josefina provdaná hraběnka Czerninová (*1895) převzala dvory Dvorec, Vranín a 

revír Štěpánovice a v hotovosti 449 000 RM. Neprovdaná sestra Anna princezna 

Schwarzenbergová (*1897) získala domy ve Frankfurtu nad Mohanem (v 

Kaiserstrasse čp. 13 a 15) a dále částku 536 000 RM. Marie Benedikta provdaná 

princezna Cory (*1900) od té doby vlastnila pozemky na katastrech štýrských obcí 

Fessnach, St. Lorenzen bei Scheifling a Schöttl, k tomu jí bylo vyplaceno hotově 

446 000 RM. Terezie provdaná svobodná paní Guttenberg (*1905) obdrţela jako 

dědictví po otci pozemky na Vyšebrodsku a Hornoplánsku (obce Pasečná, Jasánky, 

Stögenwald) a k tomu 336 000 RM. Adolfův bratr Karel Felix jiţ v té době neţil, 

neboť zemřel v roce 1919, a mladší Edmund byl tou dobou rovněţ mrtev. Navíc jiţ 

před svou smrtí nebyl delší čas pokládán za člena kníţecí rodiny.“
238

 

 

 

Afrika 

 

      Od konce 19. století lákal africký kontinent stále více odváţlivců touţících po 

lovu zdejší divoké zvěře a dobrodruţstvích číhajících v obtíţně dostupných částech 

tohoto světadílu. Za tímto účelem začaly být organizovány nákladné výpravy, tzv. 
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safari, směřující do kolonií na území dnešního Súdánu, Ugandy, Konga, Keni a 

Tanzanie.  

      JUDr. Adolf Schwarzenberg (1890-1950) si africké safari velmi zamiloval, 

spojovalo totiţ dvě jeho velké vášně: cestování a lov. Do Afriky se vydával 

pravidelně. Nákladnou zábavu si však nemohl dovolit kaţdý rok. Realizace výprav 

vţdy záleţela na finanční situaci, zdraví a rodinných záleţitostech.
239

 

      Organizátorem schwarzenberských výprav byl aţ do roku 1935 Bedřich 

Machulka.
240

 Bedřich Machulka byl mezinárodně proslulým a vyhledávaným 

průvodcem a znalcem Afriky (proţil zde celkem třicet sedm let). Během svých 

pobytů bedlivě studoval přírodu a zvěř kolem sebe. Sbíral předměty, které 

povaţoval za charakteristické pro ţivot a práci různých afrických kmenů. A 

zkoumal také zdejší území po stránce geografické a etnografické. Všechny své 

sběry z afrických pobytů Machulka pečlivě popisoval a třídil, buď v Praze, nebo u 

Schwarzenbergů na Hluboké.
241

 

      Machulka své expedice do Afriky zpočátku podnikal spolu se svým přítelem ze 

studií Richardem Štorchem. Od roku 1923 byl však nucen vést je jiţ sám. Štorch 

totiţ onemocněl a v roce 1927 zemřel. Expedice obvykle trvaly šest aţ osm týdnů a 

přibliţně polovinu účastníků tvořili Češi (mnohé z nich doporučil sám 

Schwarzenberg). Po skončení výprav se Machulka pouštěl do sólových expedic, aby 

prozkoumal nová, jemu dosud neznámá místa. Pro přípravu další výpravy bylo vţdy 

třeba seznámit se s terénem, místním obyvatelstvem a zvěří.
242

 Na zimní výpravě 

1934/1935 došlo mezi Adolfem Schwarzenbergem a Bedřichem Machulkou 

k roztrţce, která měla za následek ukončení spolupráce obou muţů.
243

 Při své další 
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návštěvě Afriky na přelomu let 1936/1937 se uţ Schwarzenberg pohyboval 

v doprovodu Machulkova nástupce lovce Johna Alexandra Huntera.
244

 

      Vydatného spojence pro své africké cesty získal Adolf Schwarzenberg ve své 

manţelce Hildě. I ona měla zálibu v cestování a lovu divoké africké zvěře. Oba 

manţele uchvátil africký kontinent natolik, ţe začali usilovat o zisk pozemku 

v Keni. Vedla k němu ale poměrně zdlouhavá cesta. Vyřizování komplikovaných 

právních formalit a převod financí trvaly dva roky. Navzdory veškerým zdrţením se 

v roce 1933 manţelé Schwarzenbergovi stali šťastnými uţivateli farmy M´pala, 

nacházející se necelých 50 km severozápadně od města Nanyuki (poblíţ Nairobi), 

jiţ si pronajali od britské vlády na 999 let. M´pala se měla stát vhodným zázemím 

pro lovecké výpravy a v případě nutnosti i útočištěm před moţným válečným 

konfliktem, který hrozil v Evropě. Její pronájem nebyl tedy motivován touhou po 

nějakém ekonomickém zisku.
245

 

      Pro provoz farmy byl nezbytný elektrický proud. Zřízením elektrárny a stavbou 

přívodu vody potřebného pro pohon této vodní elektrárny byl pověřen Viktor 

Cibulka,
246

 majitel firmy ELMA v Hluboké nad Vltavou.
247

 Elektrotechnik Viktor 

Cibulka vyrazil do Afriky v prosinci 1936 a na farmě M´pala strávil sedm měsíců 

usilovné a intenzivní práce bez oddechu. Počátkem června 1937 však onemocněl 

malárií. Ve snaze elektrárnu dokončit se Cibulka neléčil dostatečně a uprostřed 

pilné práce jej 10. srpna 1937 náhle zastihla smrt.
248

 Dílo bylo v té době těsně před 

dokončením, ale nebylo ještě hotovo.
249

 Cibulkovým pokračovatelem se stal opět 
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Čech, zaměstnanec jeho firmy ELMA, elektrikář Jan Dvořák.
250

 Po příjezdu na 

farmu M´pala se Dvořákovi nakonec podařilo stavbu elektrárny zcela dokončit 

během tří měsíců.
251

 

      Manţelé Schwarzenbergovi vyráţeli na své výpravy obvykle v zimních 

měsících (většinou v průběhu prosince), kdy na africkém kontinentě nastalo období 

sucha, a vraceli se počátkem jara (zpravidla koncem března). Loveckým expedicím 

vţdy předcházela důkladná teoretická příprava (probíhala jiţ od září) a také velmi 

zdlouhavá cesta.
252

 Po zisku pozemku v Keni roku 1933 omezili Schwarzenbergovi 

své další výlety a dávali přednost rychlému přesunu do Nairobi, aby se mohli co 

nejvíce věnovat zvelebování farmy. Tomu přizpůsobili i lovecké výpravy, jeţ se 

nadále realizovaly v její blízkosti.
253

 Získáním farmy také odpadly starosti 

s převozem vybavení potřebného na safari, které si do té doby Schwarzenbergovi 

vţdy museli vozit s sebou. Několik budov bylo přeměněno ve sklady a zakoupená 

výbava se v nich uschovala aţ do příštího lovu.
254

 

      Cesty do Afriky se staly nedílnou součástí ţivotního stylu obou manţelů. 

M´pala byla nejoblíbenějším místem oddechu, jen zde si kníţe Adolf ze 

Schwarzenbergu připadal opravdu volný a osvobozen od všech starostí. 
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Zabavení majetku gestapem 

 

      Po okupaci československého pohraničí na podzim roku 1938 se 

schwarzenberský majetek v Čechách rozdělil do dvou částí, které od sebe 

oddělovala nově vzniklá státní hranice. Přes řadu obtíţí se však podařilo zachovat 

prakticky celou dřívější organizační strukturu a všechny schwarzenbrské 

velkostatky a podniky byly spravovány i nadále z jednoho centra.
255

 Všem změnám 

ale nebyl ještě zdaleka konec. Dne 14. března 1939 došlo k osamostatnění 

Slovenského státu, 15. března 1939 byla veškerá území českých zemí obsazena 

německou brannou mocí a následujícího dne, 16. března 1939, byl vyhlášen 

Protektorát Čechy a Morava (Protektorat Böhmen und Mähren). Československá 

republika přestala existovat. 

      JUDr. Adolf Schwarzenbrg a jeho manţelka Hilda byli známí svým 

protinacistickým postojem, po vzniku protektorátu se tedy dalo očekávat, ţe se 

pravděpodobně brzy ocitnou ve sloţité situaci. Ta nastala, kdyţ Adolf 

Schwarzenberg jako záloţní důstojník odmítl sloţit přísahu Hitlerovi. Oba manţelé 

se proto raději rozhodli v září 1939 uchýlit do bezpečí vily La Cava na italské 

Bordigheře (setrvali zde aţ do počátku roku 1941). Ještě před odjezdem do 

zahraničí jmenoval JUDr. Adolf Schwarzenberg svým generálním zplnomocněncem 

pro správu veškerého majetku bratrance JUDr. Jindřicha Schwarzenberga (1903-

1965). V Itálii byli Schwarzenbergovi od dění na svém majetku vzdáleni, ale 

nechávali se o něm informovat úředníky, jak jen bylo moţné.
256

 

      V létě, dne 17. srpna, 1940 zabavila linecká sluţebna státní tajné policie 

(gestapo) celý majetek JUDr. Adolfa Schwarzenberga v Čechách (tehdejším 

protektorátě), Rakousku a Německu (do konfiskace byly zahrnuty také všechny 

nároky Adolfa Schwarzenberga na pozůstalost po jeho otci Janovi 

Schwarzenbergovi, jelikoţ byl prohlášen jeho jediným dědicem). Gestapo, zřejmě 

z neznalosti poměrů, nepamatovalo na právní podstatu vlastnictví majetku a 
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zabavilo majetek pouze JUDr. Adolfa Schwarzenberga, nikoli však jeho manţelky 

Hildy. Toto opomenutí bylo později napraveno praţskou sluţebnou gestapa, jeţ 

zabavila majetek i Hildě Schwarzenbergové.
257

 

      Oba manţelé byli ihned po zabavení majetku povaţováni zcela oficiálně za 

emigranty (zda byli před konfiskací majetku vyzváni k návratu, není známo). 

Jedním z prvních formálních opatření státní tajné policie bylo zabavení plné moci 

generálnímu zplnomocněnci JUDr. Adolfa Schwarzenberga JUDr. Jindřichu 

Schwarzenbergovi 22. srpna 1940. Téhoţ dne oznámila také protektorátní sluţebna 

praţského gestapa oficiálně zabavení majetku ústřednímu řediteli na Hluboké JUDr. 

Ing. Zdenkovi Pichovi. Gestapo Pichu prozatímně zmocnilo vyřizováním běţných 

záleţitostí správy a podalo mu instrukce, jak má ve věci dále postupovat. JUDr. Ing. 

Zdenko Picha informoval oficiálně o zabavení majetku Adolfa Schwarzenberga dne 

26. srpna 1940 jeho bratrance Ing. Josefa Schwarzenberga (1900-1979),
258

 který byl 

od 11. května 1940 pověřen generálním zplnomocněncem Jindřichem 

Schwarzenbergem jeho stálým zastupováním v záleţitostech volupturátu (správa 

zámků a zahrad) a jeho zaměstnanců a inspekcí.
259

 JUDr. Jindřich Schwarzenberg 

odjel totiţ v srpnu 1940 do Bordighery za Adolfem a Hildou Schwarzenbergovými, 

aby jim referoval o poměrech a situaci na panství.
260

 Ing. Josef Schwarzenberg byl 

Pichou z pověření gestapa téţ upozorněn, ţe JUDr. Adolf Schwarzenberg ztratil 

právo volně disponovat svým majetkem, a tudíţ na zabaveném majetku jiţ nemůţe 

dále vykonávat jeho správu. Byl tedy tímto dnem (26. srpna 1940) zbaven vedení 

všech sluţebních záleţitostí a upozorněn, ţe má do 48 hodin opustit majetek na 

Hluboké.
261

 

      Z rozhodnutí lineckého gestapa byl 26. srpna 1940 na majetek schwarzenberské 

primogenitury dosazen vnucený správce (Treuhänder) Fritz Hesse.
262

 Toto 

ustanovení bylo sice prozatímní, ale aţ do konce druhé světové války nebylo 
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zrušeno. Hesse měl dbát o nerušený chod hospodářství a příslušela mu v tomto 

ohledu stejná práva jako dříve majiteli.
263

  

      Proti rozhodnutí gestapa podal JUDr. Jindřich Schwarzenberg 31. srpna 1940 

odvolání. V první řadě jménem JUDr. Adolfa Schwarzenberga, jako jeho generální 

zplnomocněnec, a v řadě druhé i jménem svým vlastním. Adolf Schwarzenberg  

totiţ jiţ delší dobu pomýšlel na to celý svůj majetek Jindřichovi předat.
264

 Faktické 

předání majetku se ale pozdrţelo projednáváním nejrůznějších otázek s tím 

souvisejících. Ve svém odvolání Jindřich Schwarzenberg uvedl, ţe se JUDr. Adolf 

Schwarzenberg nedopustil ţádného protistátního činu a je přesvědčen, ţe všechna 

případná obvinění bude moci vysvětlit, budou-li mu sdělena. Ţádal proto o uvedení 

důvodů, jeţ měly za následek vydání tohoto rozhodnutí. Zda se k tomuto odvolání 

gestapo nějak vyjádřilo, však není známo.
265

 

      Zabavení majetku Adolfa Schwarzenberga bylo definitivně skončeno 30. září 

1940. O tom, jak se s majetkem naloţí dále, bylo rozhodnuto aţ v listopadu 1940. 

Dne 27. listopadu 1940 informoval August Eigruber, ţupní vedoucí NSDAP v Linci 

a říšský místodrţící pro Horní Rakousko, vnuceného správce Hesseho o vůli 

samotného kancléře Hitlera.  Podle ní měl být celý zabavený majetek spravován 

Eigruberem a v jeho zastoupení vnuceným správcem Fritzem Hessem. Čisté výnosy 

z velkostatků pak měly připadnout ţupě Horní Rakousko pro kulturní účely. Tak se 

také opravdu stalo a byly to částky dosahující mnoha miliónů říšských marek.
266

 

      Pokud se jednalo o správu majetku, bral Hesse své úkoly velmi váţně. Za jeho 

vedení došlo k zrušení původních řídících centrál a místo nich byla vytvořena tzv. 

Ústřední správa statků (Zentralgüterverwaltung), jeţ se dělila do dvou vzájemně 

propojených oddělení: 1, Ústřední správy pro lesy a statky (Zentralgüterverwaltung 

für Forste und Landwlrtschaft), v jejímţ čele stál ústřední lesní ředitel (tím byl 
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jmenován Dr. Ing. Duschek) a 2, Ústřední správy pro průmysl a všeobecnou správu 

(Zentralgüterverwaltung für Industrie und algemeine Verwaltung), v čele 

s centrálním ředitelem (kterým byl jmenován Dr. Blaschko).
267

 

      Bez ohledu na změny poměrů si hospodaření na schwarzenberském majetku a 

dobrá práce řídících pracovníků udrţely svou dosavadní úroveň. Všechny 

průmyslové podniky fungovaly téměř po celou druhou světovou válku a jen několik 

z nich muselo k jejímu konci omezit nebo zastavit svou činnost pro nedostatek 

surovin a uhlí. Úspěch a stabilita schwarzenberského panství spočívaly ve šťastném 

spojení všech odvětví, v jeho účelnosti a v neposlední řadě ve schopnostech 

kvalifikovaných zaměstnanců. I neklidné válečné časy se tak podařilo majetku 

přestát za nerušeného provozu a pohromadě. Nic tedy nebránilo tomu, aby po válce 

mohl ve svém rozvoji pokračovat.
268

 

      Na počátku roku 1941 odcestovali Adolf a Hilda Schwarzenbrgovi z Itálie do 

Spojených států amerických, kde ţili dále v emigraci. Ve Spojených státech se 

Adolf věnoval zejména literární činnosti a studiu na Columbijské univerzitě v New 

Yorku, které zakončil doktorátem z filozofie (PhDr.). Roku 1941 předloţil 

Carnegie-Institutu studii o Kenyi A review on Kenya, jeţ vyšla tiskem ve zkrácené 

podobě v roce 1946 pod názvem A Kenya farmer looks at his colony. Léta strávená 

v emigraci věnoval JUDr. Adolf Schwarzenberg také studiím historickým.
269

 Roku 

1942 mu byla vydána monografie o ministerském předsedovi Felixi 

Schwarzenbergovi Prince Felix zu Schwarzenberg. Prime minister of Austria, 1848-

1852.
270

 Podle svědectví Jana Masaryka Adolf Schwarzenberg během války téţ 

aktivně podporoval československý zahraniční odboj a emigrantské organizace.
271
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Lex Schwarzenberg 

 

      Počátkem května 1945, v době, kdy na našem území končila druhá světová 

válka, se schwarzenberský majetek nacházel ještě stále ve vnucené správě, dosazené 

roku 1940 po zabavení majetku lineckým gestapem. Po 5. květnu 1945 se situace 

v zemi ale radikálně změnila. Za nově vzniklých poměrů pověřil Národní výbor 

v Českých Budějovicích jiţ 8. května 1945 vedením správy celého 

schwarzenberského majetku dva národní správce (Ing. V. Zumra a JUDr. J. 

Adamce) a zavedl tak nad majetkem národní správu. Usnesení Národního výboru 

bylo ale jen prozatímní. Potvrzeno bylo teprve výměrem Zemského národního 

výboru v Praze 26. června 1945, podle kterého k dosavadním dvěma národním 

správcům přibyl ještě třetí (Dr. Hájek z Prahy). Řízení schwarzenberského majetku 

národními správci spolu s dosavadním řídícím aparátem bylo bezproblémové a 

nebylo nijak narušováno. Národní správci měli důvěru všech zaměstnanců a 

všeobecně se počítalo s návratem JUDr. Adolfa Schwarzenberga z ciziny.
272

 

      Situace však nebyla tak jednoduchá, jak se na první pohled mohlo zdát. Od 

zavedení národní správy byl totiţ na nejvyšších místech hledán zákonný způsob, jak 

schwarzenberský majetek vyvlastnit. V úvahu připadaly dvě moţnosti: 1. 

konfiskace podle dekretu prezidenta Beneše č. 12 o konfiskaci a urychleném 

rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakoţ i zrádců a nepřátel českého 

národa a 2. zvláštní zákon.
273

 

      Konfiskace majetku podle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., byla 

nejjednodušším řešením. JUDr. Adolf Schwarzenberg tak byl dne 4. října 1945 

vyhláškou Okresního národního výboru v Českých Budějovicích označen za Němce 

a podle dekretu prezidenta Beneše z 21. června 1945 mu byl zkonfiskován veškerý 

zemědělský majetek
274

(toto označení zahrnovalo kromě zemědělské půdy a zařízení 
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slouţících k zemědělské výrobě i rybníky a lesy, obytné a reprezentační budovy 

majitelů včetně hradů, zámků a jiných historických památek).
275

 

      Otázka národnosti a státní příslušnosti JUDr. Adolfa Schwarzenberga se ve 

vyvlastňovacím procesu stala vítanou záminkou. Adolf měl totiţ před druhou 

světovou válkou tři státní příslušnosti: československou, říšskoněmeckou a 

švýcarskou. Při sčítání lidu z roku 1930, jeţ bylo rozhodující pro určení národnosti 

občanů Československé republiky ve smyslu poválečných dekretů, byl však 

označen ve sčítacím archu za Němce (stalo se tak ovšem v době jeho nepřítomnosti, 

při sčítání lidu byl na cestě do Maďarska a sčítací archy vyplnil správce jeho 

praţské domácnosti – Hradčany č.p. 186). Vhodně poslouţilo i to, ţe pocházel 

z rodu původně výlučně německého.  

      Tato fakta získaná na základě jediného hlášení pocházejícího z neúplného 

šetření
276

 nakonec postačila k tomu, aby byl JUDr. Adolf Schwarzenberg pokládán 

za osobu německé národnosti a byla vyhlášena konfiskace jeho majetku.  Cena 

tohoto majetku byla tehdy odhadována na čtyři miliardy. Okolnost, ţe se 

jmenovaný za okupace nacházel mimo německé území a jeho majetek byl Němci 

zabaven, nebyla brána nikterak v potaz.
277

 

      Proti všem konfiskačním vyhláškám se JUDr. Adolf Schwarzenberg ve 

stanovené lhůtě odvolal prostřednictvím svého právního zástupce Dr. Františka 

Bukovského.
278

 Bukovský v odvolání zdůraznil českou národnost Adolfa 

Schwarzenberga poukazem na jeho perfektní znalost a uţívání češtiny, české školy, 

sluţbu v československé armádě, veřejně proklamované protinacistické smýšlení, 

jeţ bylo příčinou jeho exilu v době válečného konfliktu a zabavení celého majetku 
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gestapem. Upozornil téţ na jeho materiální podporu spojeneckých armád během 

druhé světové války.
279

 

      Po odvolání byl celý případ postoupen Zemskému národnímu výboru v Praze. 

Ten se svým závěrem ale nijak nespěchal, jeho šetření trvalo téměř dva roky a 

nakonec ve věci stejně nikdy nerozhodl (dříve neţ bylo šetření Zemského národního 

výboru v Praze skončeno, byl 10. července 1947 schválen tehdejším Ústavodárným 

národním shromáţděním zákon č. 143/1947 Sb. o převodu majetku 

schwarzenberské primogenitury do vlastnictví země České a případ jeho konfiskace 

odloţen ad acta).
280

 

      Kdyţ skončila druhá světová válka, trvalo ještě nějaký čas, neţ se mohl JUDr. 

Adolf Schwarzenberg s chotí vrátit zpět do Evropy. Nejprve pobývali ve Švýcarsku, 

v Rakousku tenkrát totiţ neměli kde bydlet (schwarzenberský palác ve Vídni na 

Rennwegu byl dvěma zásahy bomby 21. února 1945 proměněn v trosky)
281

 a do 

Československa se vrátit nemohli, aniţ by riskovali svou osobní bezpečnost. Jak jiţ 

bylo výše zmíněno, JUDr. Adolf Schwarzenberg zde byl prohlášen za osobu 

německé národnosti. Po návratu by mu tedy nejspíš v nejlepším případě hrozila 

internace ve sběrném táboře či odsun. Přesto Adolf Schwarzenberg o návrat do 

vlasti usiloval (jak dokládají jeho dopisy a ţádosti). Tehdejší oficiální místa však 

neměla na tom, aby se do Československé republiky vrátil, praţádný zájem.
282

 

      Jeho hlavní starostí po návratu do Evropy byla pochopitelně záchrana 

schwarzenberského majetku. Na rodovém panství Schwarzenberg v Německu byly 

zestátněny některé dvory a pozemky předány Zemské společnosti pro výstavbu 

bytů. Sídlo rodu, zámek Schwarzenberg, byl vydrancován,
283

 zámek v Murau ve 

Štýrsku zcela zaplněn kancelářemi, byty a úřady všeho druhu a palác ve Vídni 

polorozbořen.  
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      Adolf se s obrovskou energií vrhl do záchrany všeho, co se ještě dalo. Zahájil 

rekonstrukci paláce ve Vídni, který byl uţ v roce 1948 v hrubé stavbě hotov. Zaloţil 

Nadaci pro bytovou výstavbu v Murau a zajistil přestavbu a modernizaci pily ve 

štýrském Unzmarktu. Postupně se mu tak podařilo uvést válkou narušené 

hospodářství do normálních kolejí a proměnit jej v moderní a vysoce efektivní 

podnik.
284

 

      Zajímal se samozřejmě i o svůj majetek v Čechách. Národním správcům se 

poprvé ozval dopisem z Curychu 25. listopadu 1945, v němţ ocenil jejich snahu při 

správě majetku, který ještě stále pokládal za své vlastnictví.
285

 Téţ informoval 

příslušné československé úřady o dění na svých statcích v zahraničí, kde se začali 

proti jeho vůli usazovat uprchlí nacisté z jeho statků v Československu.
286

 

      Skončil rok 1945 a uplynulo i jaro a léto 1946, o osudu schwarzenberského 

majetku však stále nebylo rozhodnuto. I přes velkou snahu se nedařilo Adolfovi 

Schwarzenbergovi prokázat jakékoli protičeské postoje ani německou národnost. 

Ke slovu se dostaly všechny čtyři politické strany. KSČ prosazovala likvidaci 

majetku jako celku, ostatní tři politické strany se přimlouvaly za zachování 

schwarzenberského majetku ve stávajícím rozsahu.
287

 Komunisté zpočátku usilovali 

o vyvlastnění majetku schwarzenberské primogenitury v rámci připravované revize 

pozemkové reformy (aţ do roku 1947). Od tohoto záměru ovšem později ustoupili. 

Neumoţňoval totiţ vyvlastnění průmyslových podniků, zámků a dalších 

nezemědělských objektů. Nezanedbatelnou roli hrála i skutečnost, ţe v rámci 

pozemkové reformy se vyvlastňovalo za náhradu.
288

 

      Po dlouhém jednání byl v létě 1946 vypracován návrh na řešení, převod majetku 

schwarzenberské primogenitury na zemi Českou.
289

 Návrh byl prostřednictvím 
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zastupitelského úřadu zaslán JUDr. Adolfovi Schwarzenbergovi k vyjádření. 

V případě, ţe by Schwarzenberg návrh zamítl, nemělo s ním být jiţ více jednáno. A 

pokud by se k návrhu v dohledné době nechtěl vyjádřit, mělo dojít k rozdělení 

majetku, jeţ by se za daných okolností uţ nikdy nespojil. Adolf Schwarzenberg, 

nenaleznuv jiného východiska, reagoval na návrh 16. srpna 1946 kladně. Sdělil 

ovšem Zemskému národnímu výboru v Praze své vlastní podmínky pro převod 

majetku do vlastnictví země České. 

      Podle těchto podmínek hodlal JUDr. Adolf Schwarzenberg věnovat své 

velkostatky a průmyslové podniky v Československu zemi České, avšak s určitými 

výhradami, které se týkaly kompenzace za umělecké předměty a sbírky, ponechání 

vlastnictví paláce a nájemních domů v Praze, pouţívání potřebných objektů včetně 

přiměřené obsluhy a inventáře k vlastním bezplatným pracovním účelům.
290

 

Z veškerého věnovaného majetku měla být zřízena nadace, jeţ by převzala všechna 

práva a závazky. Její správu měl vést Zemský národní výbor v Praze, který měl 

k tomuto účelu jmenovat správní sbor znalců. Funkce předsedy tohoto správního 

sboru, spojená s přiměřeným důchodem,
291

 měla být vyhrazena JUDr. Adolfovi 

Schwarzenbergovi s dědičným nástupnictvím pro další členy schwarzenberského 

rodu usedlé v Čechách.
292

 Čistého výnosu nadace pak mělo být vyuţito k dalšímu 

zvelebování majetku a k podpoře sociálních, zdravotních a kulturních zařízení země 

České.
293

 Přestoţe podmínky, které si JUDr. Adolf Schwarzenberg kladl, byly 

v porovnání s hodnotou darovaného majetku zanedbatelné, k dohodě obou stran pro 

odpor komunistů v Zemském národním výboru v Praze nikdy nedošlo a jakékoli 

další kontakty s JUDr. Adolfem Schwarzenbergem, jako vlastníkem předmětného 

majetku, byly ze strany Zemského národního výboru v Praze ukončeny.
294

 

      Nakonec tedy zůstal jediným vhodným řešením, jak vyvlastnit majetek 

schwarzenberské primogenitury, zvláštní zákon. Největší iniciativu v prosazení 
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tohoto zákona projevil předseda parlamentního klubu sociálně demokratických 

poslanců Blaţej Vilím, jenţ neúnavně sháněl podklady a pracoval na hlavních 

zásadách zvláštního zákona. V předloţeném návrhu bylo zahrnuto vše, co 

neumoţňovaly obě předchozí varianty. Vyvlastnění celého majetku 

schwarzenberské primogenitury bez náhrady (v původním návrhu z 22. února 1947 

se ještě hovořilo o náhradě,
295

 později byl návrh pozměněn na bez náhrady) a 

zároveň jeho zachování jako celku převodem na zemi Českou (část pozemků však 

byla předpokládána k parcelaci pro drobné zemědělce a obce, to byl jeden 

z poţadavků KSČ).
296

  

      Projednávání návrhu zvláštního zákona Ústavodárným národním shromáţděním 

probíhalo bez jakýchkoli ohledů na původního majitele. JUDr. Adolf 

Schwarzenberg na tyto události reagoval 3. května 1947 dopisem adresovaným 

prezidentu republiky, v němţ shrnul dosavadní vývoj situace ohledně 

schwarzenbrského majetku a ţádal o spravedlnost podle platného právního řádu a 

směrnic vytyčených košickým vládním programem.
297

 Ani tento dopis ovšem uţ 

nedokázal zabránit nevyhnutelnému. 

      Na návrhu zvláštního zákona se jednomyslně shodly všechny čtyři české 

tehdejší politické strany sdruţené v Národní frontě. A dne 10. července 1947 byl 

zákon o převodu vlastnictví hlubocko-krumlovské větve Schwarzenbergů na zemi 

Českou pod číslem 143/1947 Ústavodárným národním shromáţděním 

odhlasován.
298

 Podepsala jej celá tehdejší vláda v čele s prezidentem Edvardem 

Benešem. Zákon obsahoval osm paragrafů a své účinnosti nabyl dnem vyhlášení. 

V podstatě se v něm praví, ţe vlastnictví majetku rodu Schwarzenbergů, větve tzv. 

primogenitury v Hluboké nad Vltavou, pokud leţí v Československé republice, 

přechází na zemi Českou, a to bez náhrady dosavadním vlastníkům. Tímto 

majetkem se rozumí „nemovitý majetek zemědělský, lesní, rybniční, průmyslový, 

obchodní a ţivnostenský, zapsaný knihovně na Josefa Adolfa kníţete ze 

Schwarzenbergů, Jana kníţete ze Schwarzenbergů a Dr. Adolfa Schwarzenberga, 
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v to počítaje všechny budovy a zámky s jejich zařízením, se všemi právy a závazky, 

dále ţivý i mrtvý inventář se zásobami a konečně veškeren provozní kapitál.“
299

 Pro 

posouzení toho, které majetkové části podle výše uvedeného výčtu přecházejí na 

zemi Českou, byl rozhodný stav ke dni 9. května 1945. Přičemţ ty části, které 

k hospodaření celku nebyly zapotřebí, měly být rozparcelovány a přiděleny 

oprávněným uchazečům.
300

 

      Po přijetí zákona č. 143/1947 Sb. zůstal majetek schwarzenberské 

primogenitury nadále pod vedením národní správy aţ do konce května 1948. 

Oficiální převzetí Zemským národním výborem bylo uspořádáno 24. května 1948
301

 

na zámku v Hluboké nad Vltavou a k 31. květnu 1948 byla národní správa 

definitivně zrušena. Zákon č. 143/1947 Sb. neprovedl ani zestátnění, ani znárodnění 

schwarzenberského majetku, ale rozhodl o jeho převodu na zemi Českou, územní 

správní jednotku. Majetkem státu se stal aţ 1. ledna 1949, kdy došlo k reorganizaci 

státní správy a zrušení zemského zřízení, jeţ bylo nahrazeno zřízením krajským.
302

 

Dne 1. ledna 1950 byl pak bývalý schwarzenberský majetek rozdělen mezi 

Československé státní lesy a Československé státní statky a jeho průmysl začleněn 

do příslušných národních podniků.
303

 Tím přestal majetek schwarzenberské 

primogenitury existovat jako celek definitivně.  

      Otázka národnosti a státní příslušnosti JUDr. Adolfa Schwarzenberga se opět 

vynořila poté, co se pokusil zachránit schwarzenberský majetek před vyvlastněním 

z titulu svého dědičného švýcarského občanství. Počátkem dubna 1947 upozornil na 

své švýcarské občanství Ministerstvo vnitra a Zemský národní výbor v Praze. 

Koncem dubna 1947 apelovala také švýcarská vláda prostřednictvím svého 

vyslance v Praze u Ministerstva zahraničních věcí ohledně majetku švýcarského 

občana JUDr. Adolfa Schwarzenberga v Československu. Ţádost švýcarské vlády 

však zůstala bez odpovědi. Přestoţe švýcarské vyslanectví v Praze nebylo 
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informováno, bylo zahájeno počátkem července 1947 šetření ve věci státní 

příslušnosti JUDr. Adolfa Schwarzenberga. Mezitím ovšem došlo ke schválení 

zákona č. 143/1947 Sb., kterým přešel majetek hlubocko-krumlovské větve 

Schwarzenbergů do vlastnictví země České. Po schválení tohoto zákona, jakoby uţ 

nebylo podstatné, zda byl Adolf Schwarzenberg Čech či Němec. Ten samý 

Československý stát, který se ještě nedávno pokoušel prokázat, ţe JUDr. Adolf 

Schwarzenberg je Němec, nyní naopak dokládal, ţe jeho česká národnost a 

československé státní občanství je nesporné. Důkazy pro toto tvrzení, jeţ nebyly 

v předchozím konfiskačním řízení k dosaţení ani po dvou letech, byly náhle 

k dispozici. Dne 30. září 1947 vydalo Ministerstvo zahraničních věcí výnos o 

státním občanství JUDr. Adolfa Schwarzenberga pro švýcarské vyslanectví v Praze, 

ve kterém konstatovalo, ţe československé státní občanství JUDr. Adolfa 

Schwarzenberga bylo nepochybně prokázáno.
304

 Taktéţ učinilo 6. října 1947 i 

Ministerstvo vnitra.
305

 

      Útrapy, jeţ musel Adolf Schwarzenberg po dlouhá léta snášet, se odrazily i na 

jeho zdravotním stavu. Přihlásila se angína pectoris. I přesto se ale ještě jednou, na 

podzim roku 1949, rozhodl vypravit se svou manţelkou Hildou na oblíbenou farmu 

M´pala v Kenyi. Během afrického pobytu jej však zastihly poruchy krevního oběhu 

a byl manţelkou donucen ke zpáteční cestě. Krátce po návratu, 27. února 1950, 

JUDr. Adolf Schwarzenberg zemřel v italské vile na Bordigheře.
306

 Pohřben byl 

v nové rodinné hrobce v Murau.
307

 JUDr. Adolf Schwarzenberg byl kníţetem, 

kterému nebylo dopřáno příliš klidu. Téměř celý svůj ţivot zasvětil snaze o 

zachování celistvosti schwarzenberského rodinného majetku. Přesto se ale stal 

svědkem jeho drastického okleštění v důsledku pozemkové reformy, za druhé 

světové války jeho zabavení gestapem ve prospěch Velkoněmecké říše a nakonec 

mu osvobozené Československo zabránilo v návratu do vlasti a o všechen majetek 

na svém území jej připravilo. Kníţe Adolf Schwarzenberg nezanechal ţádných 
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vlastních potomků, vymřela jím tedy nejstarší (hlubocko-krumlovská) větev 

Schwarzenbergů v přímé linii. 
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4. Jindřich ze Schwarzenbergu 

 

      Jindřich Schwarzenberg (1903-1965), bratranec JUDr. Adolfa Schwarzenberga, 

byl mladším
308

 synem Felixe Schwarzenberga (1867-1946) a Anny (1873-1936), 

rozené Löwenstein-Wertheim-Rosenbergové. Narodil se 29. ledna 1903 

v Bratislavě. Jako syn důstojníka z povolání, proţil své nejútlejší mládí v mnoha 

posádkových městech bývalé monarchie (Bratislava, Lvov, Pardubice, Stanislav a 

Brandýs nad Labem). Po vypuknutí první světové války v roce 1918 se jeho ţivot 

výrazně změnil, otec byl neustále na frontě
309

 (velel různým útvarům na srbské a 

italské frontě
310

) a on onemocněl tyfem. Přestoţe stravování v době války nebylo 

nejlepší, podařilo se Jindřichovi těţkou nemoc překonat. V roce 1919 nastoupil do 

internátu na střední školu. Protoţe však ještě nebyl zcela zdráv, musel svou školu 

několikrát měnit (šestý ročník gymnázia absolvoval v Českých Budějovicích). Roku 

1919 se téţ vrátil jeho otec, jenţ mezitím zdědil panství Gusterheim ve Štýrsku, 

z italského zajetí. Po dokončení středoškolského vzdělání začal Jindřich 

Schwarzenberg v roce 1922 studovat práva a národní hospodářství na právnické 

fakultě univerzity ve Vídni, kde odpromoval roku 1928. Poté vstoupil jako 

praktikant do sluţeb zemské vlády v Innsbrucku, v období od1. února do 31. května 

1934 slouţil jako vyslanecký atašé v Budapešti a v listopadu téhoţ roku se stal 

tajemníkem rakouského ministra školství. Na podzim roku 1937 započal také 

vojenskou sluţbu jako jednoroční dobrovolník.
311

 

      V roce 1939 se JUDr. Adolf Schwarzenberg rozhodl před svým odjezdem do 

zahraničí jmenovat JUDr. Jindřicha Schwarzenberga svým generálním 

zplnomocněncem pro správu veškerého majetku.
312

 Po odjezdu Adolfa a Hildy 

Schwarzenbergových na italskou Bordigheru tak stál před Jindřichem nelehký úkol: 

sám řídit obrovské schwarzenberské panství ve sloţité době začínající druhé 

světové války. Bydlel tehdy se svým starším bratrem Ing. Josefem 
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Schwarzenbergem (1900-1979), jenţ působil jako lesní správce u lesního ředitelství 

v Hluboké nad Vltavou, v zámečku Štekl, který se nacházel v těsné blízkosti zámku 

Hluboké. O dění na schwarzenberských statcích se Jindřich snaţil JUDr. Adolfa 

Schwarzenberga pravidelně informovat.
313

 

      Situace v Evropě se však zhoršovala a manţelé Adolf a Hilda 

Schwarzenbergovi se přestávali cítit bezpečně i v zázemí své italské vily La Cava 

na Bordigheře. Vzhledem k tomu, ţe jejich manţelství bylo bezdětné, uvaţovali jiţ 

nějaký čas o adopci JUDr. Jindřicha Schwarzenberga za vlastního. Jindřich byl na 

sklonku 30. let 20. století v příbuzenstvu jediný, kdo pro tento účel připadal 

v úvahu. Byl mladý, dosud svobodný a dalo se předpokládat, ţe se jednou oţení a 

bude mít děti. Počátkem roku 1940 se tedy manţelé Schwarzenbergovi rozhodli, ţe 

jej adoptují. Nebyla to ovšem jednoduchá záleţitost. Jeho adopce v tehdejší 

Velkoněmecké říši totiţ nebyla moţná, a tudíţ ji nepřipouštěl ani protektorát. Oba 

manţelé proto ustanovili a písemně pověřili jednáním v této věci 15. března 1940 

své zplnomocněnce (Hildu Schwarzenbergovou zastupoval Ing. Dr. Štěpán Duschek 

a JUDr. Adolfa Schwarzenberga zastupoval JUDr. František Blaschko). Notářský 

zápis o adopci JUDr. Jindřicha Schwarzenberga manţely Adolfem a Hildou 

Schwarzenbergovými byl sepsán 29. března 1940 v kanceláři JUDr. Theodora 

Jankowitze v Českých Budějovicích. Z tohoto zápisu vyplývá, ţe JUDr. Jindřich 

Schwarzenberg měl získat všechna práva a povinnosti vlastního syna adoptujících, 

zvláště práva dědická a povinnosti, jeţ plynuly z dědictví po adoptivním otci. Dne 

29. dubna 1940 byl notářský zápis předán okresnímu soudu v Českých 

Budějovicích. Samotný podpis adopční smlouvy se potom uskutečnil 7. srpna 1940 

na švýcarském vyslanectví v Římě.
314

 

      JUDr. Jindřich Schwarzenberg odcestoval do Itálie za manţely 

Schwarzenbergovými 1. srpna 1940. Přijel je informovat o dění na panstvích, 

dokončit výše zmíněnou věc jeho adopce a projednáno mělo být i znění darovací 

listiny, kterou mu Adolf Schwarzenberg hodlal věnovat celý svůj majetek, 

s vyhrazením si podmínky zajištění roční renty, bytu a dalších výloh. Uzavření této 
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smlouvy se mělo uskutečnit po návratu Jindřicha Schwarzenberga z Itálie před 

německým notářem. Zpátky se však JUDr. Jindřich Schwarzenberg jiţ vrátit 

nemohl, neboť jeho povolení k návratu (vydané před 1. srpnem 1940) bylo 

z rozhodnutí nejvyšších německých sluţebních míst prohlášeno za neplatné.
315

 

      Jindřich tak byl donucen zůstat nedobrovolně na Bordigheře. Počátkem roku 

1941 emigroval JUDr. Adolf Schwarzenberg s manţelkou do Spojených států 

amerických. Po jejich odjezdu pracoval Jindřich Schwarzenberg v parku italské vily 

La Cava jako zahradnický pomocník, aby si zde vydělal alespoň na skromné 

ţivobytí.
316

 Na Bordigheře setrval aţ do roku 1943, kdy bylo uzavřeno příměří 

generálem Badogliem. Po něm vtrhlo do Itálie gestapo a JUDr. Jindřicha 

Schwarzenberga zatklo. Během krátké doby vystřídal několik italských věznic: 

Janov, Milán, Veronu, potom následovalo šest dní v tyrolském Innsbrucku a 

nakonec téměř osmi měsíční pobyt ve vězení v Linci. Poté byl předán do 

koncentračního tábora Mauthausen.
317

 Odtud byl ale naštěstí koncem srpna 1944, na 

základě intervence přítele svého otce, propuštěn a bylo mu určeno pracovní 

zařazením ve zbrojním průmyslu u jedné firmy v Linci, kde pracoval jako dělník aţ 

do konce války. Zde se také zapojil do domácího odboje.
318

 

      Ihned po zhroucení nacistické moci byl JUDr. Jindřich Schwarzenberg vyslán 

do Švýcarska, aby tu pomocí svého zděděného švýcarského občanství pomohl 

získat léky pro strádající obyvatelstvo. Získat léky se mu sice podařilo, ale 

nepovedlo se mu uţ vrátit se zpět. Ve Švýcarsku musel strávit téměř rok, neţ získal 

potřebné doklady k návratu. Dne 18. listopadu 1946 zemřel jeho otec, Felix 

Schwarzenberg. Jindřich po něm zdědil panství Gusterheim, jenţ zůstalo po válce 

v poměrně slušném stavu (nebylo totiţ zabaveno nacisty) a 30. listopadu 1946, po 

svém návratu ze Švýcarska, se oţenil s Eleonorou Stolberg-Stolbergovou.
319
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Manţelskému páru se roku 1947 narodila dcera Alţběta (později provdaná 

Pezoldová).
320

 Syna a pokračovatele rodu se však Jindřich s Eleonorou nedočkali.  

      JUDr. Adolf Schwarzenberg s manţelkou Hildou se do Evropy vrátili aţ v roce 

1946. Adolf jiţ trpěl těţkou srdeční chorobou. Rozhodl se tedy, během jednoho ze 

svých pobytů v curyšské nemocnici, sepsat svou poslední vůli, ve které ustanovil 

JUDr. Jindřicha Schwarzenberga univerzálním dědicem veškerého svého majetku 

v Československu, Rakousku a Německu. Závěť byla sepsána podle švýcarského 

práva a podepsána dne 17. srpna 1948. Po smrti JUDr. Adolfa Schwarzenberga, 

v roce 1950,
321

 pokračoval Jindřich v díle svého předchůdce a neúnavně se snaţil 

schwarzenberský majetek organizovat a modernizovat.
322

 

      Také on se pokusil získat svůj československý majetek zpět na základě 

dědičného švýcarského občanství. Švýcarské vyslanectví v Praze předloţilo 

Československému ministerstvu zahraničních věcí ţádost JUDr. Jindřicha 

Schwarzenberga o vydání majetku 15. července 1950. Ministerstvo zahraničních 

věcí poţádalo o vyjádření tehdejšího správce majetku. Ve vyjádření bylo 

ministerstvu sděleno, ţe se jedná o majetek Československého státu, spravovaný 

národním podnikem Československé státní lesy a Československé státní statky a ţe 

není tedy vlastně co vydávat. V závěru dopisu od Československých státních statků 

bylo dokonce doslovně uvedeno: „Podotýkáme, ţe všeobecně je známo, ţe 

dělnictvo na bývalém majetku schwarzenberském bylo velmi špatně placeno, ţe 

jeho ţivotní podmínky byly oproti dělníkům v jiných podnicích daleko horší a ţe 

majetek opatřený bývalým majitelem, je akumulací nezaplacené mzdy 

pracujícím.“
323

 Československé ministerstvo zahraničních věcí v Praze odpovědělo 

Švýcarskému vyslanectví v Praze sice diplomaticky, ale negativně.  A tím byla celá 

tato záleţitost uzavřena.  
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      JUDr. Jindřich Schwarzenberg ţil ve velmi nepříznivé době a mnoho toho za 

svůj ţivot také zkusil, ať uţ to byla těţká choroba, nedostatek, zatčení, pobyt 

v koncentračním táboře či totální nasazení na práci ve zbrojním průmyslu. Všechny 

tyto skutečnosti nemohly nepoznamenat jeho zdravotní stav. Zemřel předčasně dne 

18. června 1965 a byl pohřben do nové rodinné hrobky v Murau.
324

 

      Protoţe JUDr. Jindřich Schwarzenberg neměl muţského potomka, rozhodl se 

v roce 1962 adoptovat Karla VII. Schwarzenberga (narozeného 10. prosince 1937), 

pocházejícího ze schwarzenberské sekundogenitury, za vlastního, čímţ jej ustanovil 

svým dědicem a nástupcem (zdědil majetek schwarzenberské primogenitury 

v Rakousku a Německu). Osobou Karla VII. ze Schwarzenbergu se tedy 

z historické nutnosti opět spojily obě rodové větve, které aţ do roku 1965 

prodělávaly samostatný vývoj.
325

 Do českých dějin se schwarzenberský rod navrátil 

aţ po pádu komunistického reţimu ve státě, a to právě osobou Karla VII. 

Schwarzenberga, jenţ se na podzim roku 1989 vrátil zpět do vlasti a 10. července 

1990 byl jmenován kancléřem prezidenta republiky Václava Havla.
326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
324

 A. NIKENDEY, JUDr. Jindřich Schwarzenberg (1903-1965), Obnovená tradice, č. 9, roč. 5, 1994, s. 
3. 
325

 J. ZÁLOHA, Stručné dějiny rodu knížat ze Schwarzenberku (nepaginováno). 
326

 O tématu podrobněji B. TÓTHOVÁ, Karel Schwarzenberg. Životopis, s. 135-160. 



73 
 

Závěr 

 

      Schwarzenbergové jsou šlechtickým rodem pocházejícím z německých Dolních 

Frank, jehoţ počátky sahají aţ do druhé poloviny 12. století. Rod se původně 

nazýval ze Seinsheimu, po svém prvním sídle. Kdyţ však počátkem 15. století 

Erkinger ze Seinsheimu koupil hrad a panství Schwarzenberg, začal se po něm také 

psát a původní rodové jméno časem vymizelo. Během několika století pak rod 

obratnou politikou, četnými nákupy a výhodnými sňatky získal významné postavení 

a nashromáţdil obrovský majetek. Českého inkolátu dosáhli Schwarzenbergové 

v roce 1654 a po získání panství Třeboň a dalších nákupech zapustili své kořeny 

v Čechách natrvalo. Na přelomu 18. a 19. století byl jiţ schwarzenberský rod 

natolik silný, ţe mohlo dojít k rozdělení jeho majetku do dvou rodových 

svěřenectví, jak určovala závěť Ferdinanda za Schwarzenbergu z roku 1703. 

Oficiální rozdělení rodu na primogenituru (hlubocko-krumlovskou větev) a 

sekundogenituru (orlickou větev) nastalo v roce 1802. 

      Prvním představitelem schwarzenberské primogenitury byl Josef (1769-1833), 

šestý kníţe ze Schwarzenbergu, jenţ se během správy rodových statků musel 

potýkat s řadou nepříznivých okolností způsobených především ozvuky Velké 

francouzské revoluce a napoleonskými válkami. I přesto se však ukázal být 

schopným a velmi prozíravým hospodářem. 

      Po Josefovi se správy rodinného majetku ujal jeho nejstarší syn Jan Adolf 

(1799-1888), sedmý kníţe ze Schwarzenbergu. Jan Adolf se musel vypořádat se 

změnou poměrů, jeţ přinesl revoluční rok 1848 (zejména se zrušením poddanství), 

coţ se mu podařilo opravdu bravurně. Za pomoci mnoha poznatků, s nimiţ se 

seznámil během svých zahraničních cest (hlavně po Velké Británii), proměnil 

schwarzenberská panství v ucelený a moderní hospodářský systém, který se řadil k 

nevyspělejší v soudobé Evropě. Významnou se stala také jeho stavební činnost 

představovaná především novou rodovou rezidencí v Hluboké nad Vltavou a novou 

rodinnou hrobkou v Třeboni. 

      Známými se stali i oba mladší bratři Jana Adolfa: Felix a Bedřich. Felix ze 

Schwarzenbergu (1800-1852) působil více jak dvě desetiletí ve vojenských a 
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diplomatických sluţbách a v roce 1848 byl jmenován rakouským ministerským 

předsedou. Bedřich ze Schwarzenbergu (1809-1885) se rozhodl budovat církevní 

kariéru, roku 1835 se stal arcibiskupem v Salcburku, v roce 1842 kardinálem a od 

roku 1850 působil jako praţský arcibiskup. 

      Dalším představitelem schwarzenberské primogenitury byl osmý kníţe ze 

Schwarzenbergu a nejstarší syn Jana Adolfa, Adolf Josef (1832-1914), jenţ vydatně 

pokračoval v díle svého otce, a to jak v rozvoji hospodářství, tak stavební činnosti. 

Aktivní byl téţ ve veřejném ţivotě. 

      Jeho nástupcem se stal syn Jan (1860-1938), devátý kníţe ze Schwarzenbergu, 

který se angaţoval ve veřejném ţivotě stejně jako jeho otec. Do období jeho 

panování však zasáhla první světová válka a následně vznik samostatného 

Československého státu v roce 1918, jenţ s sebou přinášel řadu politických, 

společenských i hospodářských změn. Jednu z nejradikálnějších pro rodinu 

představovala pozemková reforma, díky níţ přišla hlubocko-krumlovská větev 

Schwarzenbergů v Čechách o značnou část majetku. 

      Desátému kníţeti ze Schwarzenbergu, JUDr. Adolfovi (1890-1950), pak jiţ 

vlivem nepřízně poměrů nebylo dopřáno majetek rodu dále zvelebovat, ale jen 

přihlíţet, jak se i přes vypětí veškerých jeho sil postupně rozpadá a mizí do 

nenávratna. Po těţké ráně, kterou mu zasadila pozemková reforma, následovalo 

jeho zabavení gestapem za druhé světové války roku 1940. Po válce, nad jeho 

velkou částí nacházející se na území Čech, potom zavedlo osvobozené 

Československo národní správu, jeţ byla zrušena aţ po vyhlášení zákona č. 

143/1947 Sb. (tzv. Lex Schwarzenberg), podle kterého přešel veškerý majetek 

hlubocko-krumlovské větve rodu Schwarzenbrgů ve státě do vlastnictví země České 

(územní správní jednotky) a později byl zestátněn. 

       Ve své hlavní linii vymřela schwarzenberská primogenitura v roce 1950 právě 

osobou JUDr. Adolfa ze Schwarzenbergu, jenţ veškerý svůj zbylý majetek (tedy 

majetek primogenitury) odkázal svému mladšímu bratranci JUDr. Jindřichovi ze 

Schwarzenbergu (1903-1965) v naději, ţe alespoň on by se mohl dočkat muţského 

potomka a dědice. Ale nestalo se tomu tak. Definitivně (po meči) vymřela 

hlubocko-krumlovská větev Schwarzenbergů však aţ roku 1979, smrtí Ing. Josefa 
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ze Schwarzenbergu (1900-1979), staršího bratra JUDr. Jindřicha Schwarzenberga (a 

staršího bratrance JUDr. Adolfa Schwarzenberga), který se po Adolfově skonu stal 

hlavou rodu. K opětovnému spojení obou rodových větví potom došlo v roce 1965 

v osobě Karla VII. ze Schwarzenbergu (narozeného 1937), pocházejícího původně 

z orlické větve rodu, jenţ byl adoptován JUDr. Jindřichem Schwarzenbergem a po 

jeho smrti zdědil majetek schwarzenberské primogenitury. 

      Schwarzenberské primogenituře se podařilo na svém dominiu vytvořit opravdu 

jedinečný, ucelený a dokonale promyšlený systém hospodářství, správy a sociálního 

zabezpečení, který přinášel řadu jistot svým majitelům i jejich zaměstnancům. 

Schwarzenberský majetek mohl v podstatě fungovat jako samostatný stát. Na 

výnosy z velkostatků navazovaly zpracovatelské podniky, nechyběl průmysl a ani 

dobrá komunikační síť. Postaráno bylo i o zaměstnance a jejich rodiny. Dostávali 

slušný plat s mnoha naturáliemi a příplatky, jejich děti navštěvovaly 

schwarzenberské školy a ve stáří na ně čekala důstojná penze. O tom, jak kvalitní 

tento systém byl, nejlépe vypovídá skutečnost, jeţ nastala po druhé světové válce, 

kdy se sami „schwarzenberáci“ (schwarzenberští zaměstnanci) doţadovali toho, aby 

byl majetek rodině navrácen. Československý stát však jejich prosby nevyslyšel. 

Naopak stal se tomuto ojedinělému dílu osudným, nejdřív jeho velkou část ukořistil 

pozemkovou reformou a po druhé světové válce si na svém území vzal i jeho 

zbytek. Nikoli ale proto, aby v díle Schwarzenbergů dále pokračoval a rozvíjel ho. 

Nýbrţ proto, aby tento po staletí budovaný systém během několika let definitivně 

zničil. 
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Příloha č. 1 

Dopis ministra zahraničí Jana Masaryka JUDr. Františku Schwarzenbergovi
327

 

8. X. 1945  

Dr. František Schwarzenberg, Orlík 

Milý příteli!  

      Dostal jsem nejen od Vás, ale z několika stran dotazy na Dr. Adolfa 

Schwarzenberga. Viděl jsem ho za války v New Yorku několikrát. Není zdráv - 

vypadá to trochu na anginu pectoris. Udělal doktorát na Columbijské universitě, coţ 

mi hodně imponýrovalo.  

      Národnostně se choval vzorně, hlásil se ihned, odboj podporoval a mohu jeho 

postoj jen pochválit. Byl a je vášnivým antinacistou. Podrobností víc neznám, ani 

nevím jaké má plány, říkal mi jen, ţe by se rád vrátil. Fakta, která jsem zde napsal, 

můţete pouţít, jak za dobré uznáte. 

Váš Jan Masaryk. 
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 Dopis byl uveřejněn A. NIKENDEYM v Obnovené tradici, č. 2, roč. 1, 1990 (nepaginováno). 
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Příloha č. 2 

Zákon č. 143 ze dne 10. července 1947 o převodu vlastnictví majetku hlubocké 

větve Schwarzenbergů na zemi Českou 

143. 

Zákon ze dne 10. července 1947 

o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou. 

Ústavodárné Národní shromáţdění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: 

§1. 

(1) Vlastnictví majetku rodu Schwarzenbergů, větve tzv. primogenitury na Hluboké n. 

Vlt., pokud se tento nachází v Československé republice, přechází v rozsahu 

stanoveném v odstavci 2 ze zákona na zemi Českou. 

(2) Majetkem podle odstavce 1 rozumí se nemovitý majetek zemědělský, lesní, 

rybniční, průmyslový, obchodní a ţivnostenský, zapsaný knihovně na Josefa 

Adolfa kníţete ze Schwarzenbergů, Jana kníţete ze Schwarzenbergů a dr. Adolfa 

Schwarzenberga, v to počítaje všechny budovy a zámky s jejich zařízením, se 

všemi právy a závazky, dále ţivý i mrtvý inventář se zásobami a konečně veškeren 

provozní kapitál. 

(3) Pro posouzení, které majetkové části přecházejí podle odstavců 1 a 2 na zemi 

Českou, jest rozhodným stav ke dni 9. května 1945. Předmětem převodu nejsou 

nemovitosti nabyté osobami třetími podle zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 

Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového, a předpisů jej měnících nebo 

doplňujících. Zábor podle tohoto zákona k předmětům v odstavcích 1 a 2 

uvedeným, pokud nebyly dosud převedeny na osoby třetí, se ruší. 

(4) Změny, provedené v majetku nebo jeho částech po 9. květnu 1945 jsou neplatné, 

byly-li zemským národním výborem v Praze proti nim nejpozději do šesti měsíců 

ode dne účinnosti tohoto zákona vzneseny námitky. 

§2 

(1) Majetek v §1 uvedený bude spravován jako celek podle směrnic zemského 

národního výboru v Praze. 

(2) Ve lhůtě 3 měsíců ode dne počátku účinnosti tohoto zákona určí ministerstvo 

zemědělství a zemský národní výbor v Praze dohodou, které části zemědělské 

půdy, jichţ není k hospodářskému celku zapotřebí, a v jaké výměře budou 

přiděleny oprávněným uchazečům podle zásad dekretu presidenta republiky ze dne 

21. června 1945, č. 12 Sb. o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského 
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majetku Němců, Maďarů, jakoţ i zrádců a nepřátel českého  a  slovenského národa, 

a dekretu presidenta republiky ze dne 20. července 1945, č. 28 Sb., o osídlení 

zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a 

jinými slovanskými zemědělci.  Podle zásady těchto dekretů bude naloţeno s lesní 

plochou, pokud tvoří osamělé lesní celky menší neţ 100 ha. Ve sporných případech 

rozhoduje vláda. 

(3) Země Česká jest povinna pečovat o historické památky, jichţ vlastnictví nabyla na 

základě tohoto zákona. 

§3 

(1) Zemědělcům na majetku v §1 jmenovaném zůstávají zachovány jejich sluţební a 

pracovní smlouvy s jejich nároky nabytými podle dosavadních, pro ně platných 

sluţebních předpisů. 

(2) Veškerá zařízení ve prospěch zaměstnanců, jako nadace, fondy apod., přebírá země 

Česká a spravuje a dotuje je dosavadním způsobem z dosavadních zdrojů ve 

prospěch převzatých zaměstnanců, jakoţ i osob, poţívajících starobní, nemocenské, 

sirotčí nebo jiné důchody. 

(3)  Povinnost poskytovati z prostředků, plynoucích z hospodaření na majetku v §1 

jmenovaném, starobní, nemocenské, vdovské, sirotčí a jiné důchody, přechází 

dnem účinnosti tohoto zákona na zemi Českou. 

(4) Reálné patronáty, jak jsou spojeny s nemovitostmi, jakoţ i dobrovolná plnění, 

zůstávají ve svém obsahu a rozsahu nedotčeny. 

§4 

(1) Vklad vlastnického práva, jakoţ i veškerých jiných práv, podle ustanovení §1 ve 

prospěch země České provedou soudy nebo úřady, u nichţ se vedou veřejné zápisy 

o nemovitém majetku nebo jiných právech na ţádost zemského národního výboru 

v Praze. 

§5 

(1) Majetek přechází do vlastnictví země České bez náhrady dosavadním vlastníkům. 

(2) Dosavadním vlastníkům jmenovaným v §1, odst. 2 poskytne země Česká 

zaopatřovací důchod ve výši, kterou určí vláda 

§6 

(1) Majetek tvoří samostatnou jednotku po stránce právní, hospodářské a účetní, 

spravovanou představenstvem. 

(2) Představenstvo se skládá ze 16 členů, z nichţ jmenují jednu čtvrtinu ministři vnitra, 

zemědělství a průmyslu, dvě čtvrtiny zemský národní výbor v Praze, a to čtyři 

z jihočeské oblasti;  jednu čtvrtinu volí zaměstnanci na převedených statcích a 
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podnicích. Za kaţdého člena je jmenován nebo volen náhradník. Funkční období je 

tříleté. 

(3) V čele představenstva je zemědělský referent zemského národního výboru v Praze. 

Představenstvo volí ze svého středu dva náměstky na funkční období tří let. Jeden 

z náměstků je vţdy z řad zaměstnanců. Představenstvo je způsobilé se usnášeti za 

přítomnosti aspoň poloviny svých členů a usnáší se prostou většinou hlasů. 

(4) Směrnice o pravomoci a odpovědnosti jednotlivých orgánů vydá zemský národní 

výbor v Praze. 

§7 

Veškerá jednání a úkony k provedení tohoto zákona jsou osvobozeny od daní, dávek a 

poplatků.   Převedené vlastnictví se zprošťuje daně z vystěhování. 

§8 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení;  provedou jej všichni členové vlády. 

Dr. BENEŠ v. r. 

GOTTWALD v. r. 

Dr. Zenkl v. r., Ursíny v. r., 

Fierlinger v. r., Široký v. r., 

Masaryk v. r., arm. gen. Svoboda v. r., 

Dr. Ripka v. r., Nosek v. r., 

Dr. Dolanský v. r., Dr. Stránský v. r., 

Dr. Drtina v. r., Kopecký v. r., 

Laušman v. r., Ďuriš v. r., 

Zmrhal v. r., Dr. Pietor v. r., 

Ing. Kopecký v. r., 

Hála v. r., 

téţ za nám. předsedy vlády 

Msgr. dr. Šrámka,  

Dr. Nejedlý v. r., Dr. Procházka v. r., 

Majer v. r., Dr. Franek v. r., 

Dr. Clementis v. r., Lichner v. r. 
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Příloha č. 3 

Dopis JUDr. Adolfa Schwarzenberga určený zaměstnancům jeho majetku 

v Čechách po vyhlášení zákona č. 143/1947 Sb.
328

 

Mým věrným zaměstnancům z Čech! 

      Dne 10. července t. r. se usneslo Národní Shromáţdění v Praze na zákonu, 

kterým se vyvlastňuje majetek schwarzenberské primogenitury ve prospěch země 

České. Zákon byl nyní vyhlášen. 

      Nechci hovořit o tom, jak hluboce se mne dotklo toto rozhodnutí reprezentantů 

národa, pro který můj rod po staletí toho tolik udělal. Chtěl bych se s Vámi zatím 

rozloučit a poděkovat Vám za Vaši spolupráci, jakoţ i za Vaši věrnost, kterou jste 

mi prokazovali v dobách, kdy mi byla cesta k Vám uzavřena a která taková zůstala. 

Důvěřuji Vám i nadále. 

      Tento zákon je v rozporu nejen s platnou ústavou a slavnostním košickým 

prohlášením prezidenta a vlády, ale také v hrubém protikladu k obecným lidským 

právům, která jsou zakotvena v Chartě Spojených národů a která byla také 

v Československu přijata a uznána. Prezident, vláda a parlament vědomě porušili 

ústavu, za coţ nesou úplnou a výlučnou zodpovědnost. Zákon zůstává na věčné 

časy nesmazatelnou skvrnou v dějinách československého práva. 

      Nemohu právní platnost tohoto zákona uznat a budu všemi silami také nadále 

bránit Vaše a svá práva, neboť po staletí jsme byli jednou velkou rodinou – můj rod 

a jeho zaměstnanci. 

      Nezapomenu na Vás a jsem přesvědčen, ţe také Vy nezapomenete na můj rod a 

naši společnou tradici. 

                                                                      Katsch, 18. srpna 1947. 

                                                                                   Dr. Adolf Schwarzenberg v. r. 
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 Dopis byl uveřejněn J. ZÁLOHOU v Obnovené tradici, č. 7, roč. 4, 1993, s. 22. 


