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1. Úvod 

 1.1. Vymezení problému                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tato práce má za úkol zachytit ekonomický vývoj českého šlechtického majetku  

(na příkladu vybraných rodů) ve II. polovině 19. století a na počátku 20. století a 

jeho význam pro postavení jeho majitele v sociálních strukturách rakousko-

uherské monarchie. Základem pro zhodnocení společenského a především 

hospodářského významu české šlechty ve II. polovině 19. století, je způsob jejího 

vymezení. Českou šlechtu, jako historicko-politický termín, lze vymezit pouze na 

základě teritoriálním, nikoliv na základě jazykovém. Šlechta i v tak 

nacionalistickém století, jako bylo 19. století, se bránila nacionalismu, který 

prostupoval všechny oblasti ţivota společnosti. Není proto moţno k její definici 

pouţít uţívaného jazyka, je naprosto logické, ţe základním dorozumívacím 

prostředkem této společenské skupiny ve středoevropském prostoru byla němčina  

- jazyk, jenţ byl jazykem panující dynastie, jazykem nejpočetnějšího národa 

monarchie a zároveň jazykem nejbliţšího a největšího spojence monarchie, 

německé říše, dominantního státního celku pevninské Evropy. Pokud pouţila 

šlechta jako komunikačního prostředku jiného jazyka neţ německého, dělala to 

proto, aby demonstrovala své politické postoje a nikoliv aby demonstrovala své 

národnostní přesvědčení. Tímto svým postojem byla šlechta optimálním 

jednotícím prvkem nadnárodní monarchie, ne však národních států, jimţ patřila 

budoucnost dvacátého století. Proto musíme definovat českou šlechtu nikoliv jako 

národnostní skupinu přináleţející k jednomu z obou národů Čechy obývajících, 

nýbrţ jako skupinu historicky vzniklých vlastníků rozsáhlého pozemkového 

vlastnictví nalézajícího se v Českém království. Proto je základní jednotkou 

„českosti“ šlechty vlastnictví právního instrumentu, dokazujícího tuto českost, tj. 

vlastnictví statku zapsaného v českých zemských deskách (deskového statku). 

Základní oblast, na které byla postavena hospodářská síla jednotlivých rodů, byla 

velikost jejich pozemkového vlastnictví a především od této hospodářské síly se 

odvijí politická moc šlechty. Rozhodující pro politický vliv jednotlivých rodů jiţ 

není stupeň jejich urozenosti, nýbrţ jejich hospodářská síla. Urozenost a prestiţ 
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šlechtictví má v této době význam jiţ pouze ve společenské oblasti. Jiţ od druhé 

poloviny 18. století se snaţila šlechta získat hospodářsky významné postavení 

při zakládání prvních manufaktur a také v I. polovině 19. století stála u zrodu 

budoucích významných průmyslových podniků, avšak do poloviny 19. století 

oblasti průmyslu, které nesouvisely s hospodařením na jejím pozemkovém 

vlastnictví, většinou opustila. Zůstala tak aktivní pouze v tzv. agrárním průmyslu, 

který byl v Čechách představován zejména cukrovary, pivovary a lihovary, 

případně v průmyslu výroby stavebních hmot, který tvořily vápenky, kamenolomy 

a zejména cihelny. Pokusíme se zobrazit zápas české šlechty o záchranu tohoto 

majetku v průběhu změn, které v oblasti českého venkova v 19. století proběhly 

(zrušení poddanství, výkup z roboty, agrární a hospodářské krize).  Zaměříme se 

na zavádění nových pravidel hospodaření, různých nových administrativních 

metod řízení, zavádění nových plodin a nových technologii. Zaměříme se také na 

změny, jeţ zasáhly oblasti sociálního zabezpečení, podpory odborného vzdělávání 

zaměstnanců jednotlivých velkostatků. Tato práce si neklade za cíl vytvoření 

monografie jednotlivých významných politiků z řad české šlechty či významných 

českých šlechtických rodů. Jejím cílem je zobrazit zápas o zachování hospodářské 

existence a z něho vyplývajícího sociálního postavení a zároveň vyhodnotit jeho 

úspěšnost u vybraných českých šlechtických rodů. 

Pro výběr reprezentativní skupiny českých rodů si stanovíme několik podmínek: 

1. vlastnictví deskového českého statku - tuto podmínku splňuje ve II. polovině 

19. století 178 rodů,
1
                                                                                                                                                                                                                                            

2. velikost pozemkového vlastnictví rodu musí přesahovat průměrnou velikost 

pozemkové drţby šlechty v Čechách - tuto podmínku splňuje 40 rodů,
2 

3. převáţná část pozemkového vlastnictví rodu se nachází v Českém království - 

tuto podmínku splňuje 28 rodů, 

4. rod musí patřit do tzv. první společnosti
3
- tuto podmínku splňuje 27 rodů,

4
 

                                                           
1
  Páťal, Luboš: Společenské a majetkové sloţení české šlechty na přelomu 60. a 70. let 19. století, 

diplomová práce FF UK, Praha 1999, s. 91. 
2
  Páťal, Luboš: Společenské a majetkové sloţení české šlechty na přelomu 60. a  70. let 19. století, 

diplomová práce FF UK, Praha 1999, s. 91. 
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5. rod musí být společensky angaţován ve II. polovině 19. století - tuto podmínku 

splňuje všech předešlých 27 rodů,
5
 

6. rod hospodaří prostřednictvím centrálních hospodářských orgánů - tuto 

podmínku splňuje 22 rodů,
6
  

7. a posléze podmínka ryze technického rázu, totiţ přístupnost rodových archiválií 

- tu splňuje pouze sedm rodů, u ostatních rodů je pouze částečná přístupnost, nebo 

nejsou zpracovány vůbec
7
. Vzhledem k tématu práce je bohuţel tato podmínka 

nejvíce omezující, ale bez práce s příslušným archivním materiálem není moţná. 

Svědčí to o vysokém stupni zanedbanosti ve zpracovávání rodinných archivů a 

nezájmu minulého reţimu na těchto fondech. Ze všeobecné zanedbanosti při 

zpracování těchto fondů vybočují v Čechách pouze SOA v Praze a v 

Litoměřicích. 

Na základě podrobné prohlídky fondů centrálních hospodářských orgánů těchto 

sedmi rodů jsme dle hlediska zajímavosti a rozsahu daného fondu jako vhodný 

šlechtický rod pro tuto práci vybrali hraběcí rod Chotků a kníţecí rody Colloredo-

Mansfeldů a Clary-Aldringenů. U všech takto vybraných rodů  se objevují v II. 

polovině 19. století zajímavé osobnosti a toto bylo také jedním z motivů pro výběr 

daného rodu. V rodu Chotků jsou to jistě osobnosti hraběte Rudolfa Chotka a jeho 

bratrance hraběte Bohuslava Chotka, v rodu Colloredo-Mannsfeldů osobnost 

hraběte Jeronýma Colloredo-Mannsfelda a v rodu Clary-Aldrigenů  osobnost 

hraběte Manfreda Clary-Aldringena. 

Poloţme si nyní otázky, na které by tato práce měla přinést odpovědi. 

                                                                                                                                                               
3
 První společností rozumíme aristokratickou společnost, jejíţ příslušníci měli přístup ke dvoru, 

především díky své hodnosti c. a k. komořího. 
4
 Tuto podmínku nesplňuje pouze bankéřský rod Sinů, povýšený do šlechtického stavu 8. března 

1832, Ottův slovník naučný, díl XXIII, s. 91. 
5
 Všechny rody, jeţ splňují předcházející podmínky, mají zajištěno dědičné členství v panské 

sněmovně říšské rady. 
6
 Prostřednictvím centrálních úřadů nehospodaří rody: Laţanských, Korbů, Löwensteinů - řízením 

majetku rodu je pověřen ředitel největšího velkostatku, u rodů Windischgrätzů a Trauttsmansdorfů 

je centrální ředitelství mimo území Rakouska 
7
 Přístupné fondy ústředních úřadů jsou tyto: Clary-Aldringen (SOA Litoměřice - pobočka Děčín), 

Chotek (SOA Praha), Vratislav (SOA Třeboň), Rohan (SOA Litoměřice), Colloredo-Mannsfeld 

(SOA Praha), Thun - Hohenstein (SOA Litoměřice - pobočka Děčín), Kinský (SOA Zámrsk). 
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Jakým způsobem reagoval šlechtický velkostatek na společenské a hospodářské 

změny probíhající v II. polovině 19. století a na počátku 20. století?  Inovace 

v hospodářství rodu, zavádění nových plodin, nové byrokratické postupy při 

správě majetku, pokusy o diverzifikaci majetku v souvislosti s rozvojem 

průmyslu, rozvoj agrárního průmyslu jako důsledek zavádění nových plodin, 

problémy s vysokým zadluţením, úředníci velkostatku, rozvoj lesního 

hospodářství, stavební aktivity, poměr fideikomisní a alodiální formy majetku, 

československá pozemková reforma.  

Do jaké míry byl majitel šlechtického velkostatku omezován ekonomickým 

výkonem svého majetku ve svém společenském a politickém ţivotě? Změna v 

postavení majitele velkostatku, přechod od patrimoniální správy k hospodářskému 

velkostatku, zapojení do nových struktur státu (obecní a okresní samospráva, 

zemský sněm, říšská rada), sociální postavení v rámci rakousko-uherské 

společnosti, národnostní otázka uvnitř i vně velkostatku, reakce na pozemkovou 

reformu a měnící se národnostní a politická orientace v reakci na ní. 

Všechny tyto problémy se pokusíme demonstrovat na osudech velkostatků 

kníţecích rodů Colloredo-Mannsfeldů, Clary-Aldringenů a hraběcího rodu 

Chotků. A i na takto malém vzorku se budeme snaţit zachytit určité společné 

zákonitosti. 

1.2. Metoda 

Vzhledem k tomu, ţe problematika šlechtického velkostatku II. poloviny 19. 

století a počátku 20. století není dosud aţ na určité výjimky (mělničtí 

Lobkowiczové, českokameničtí Kinští, orličtí i hlubočtí Schwarzenbergové) 

zpracována, je nutno pro obecnější trendy vyhledat pramennou základnu. 

Provedenou důslednou analýzou pramenů, představovaných zejména archivními 

fondy jednotlivých šlechtických hospodářských celků, ale i rodinnými fondy 

jednotlivých šlechtických rodů, získáme srovnávací materiál pro jejich porovnání 

a hledání obecných trendů, platných pro tyto hospodářské celky. Základním 

pramenem jsou tedy dochované spisové soubory jednotlivých centrálních správ 
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(označované jako ústřední správa daného rodu) i jednotlivých velkostatků 

(označované jako velkostatek). Méně potom do problematiky dané práce zasahují 

tzv. rodinné fondy. K definování zobecňujících trendů pouţijeme především námi 

zpracované archivní podklady. V omezené míře však můţeme vyuţít jiţ 

vypracované hospodářské analýzy jednotlivých šlechtických rodů, vzhledem 

k volbě jiných priorit ze strany jejich autorů. Budeme tedy hledat zobecňující 

trendy a moţnosti v řízení a správě velkých šlechtických domén, tak, jak 

probíhaly v II. polovině 19. století s přesahem do začátku 20. století.                                                     

1.3. Prameny  

Máme-li podrobně zachytit stav archivních pramenů, týkajících se šlechtického 

velkostatku ve  II. polovině 19. století, nezbývá neţ konstatovat velký rozsah 

tohoto archivního materiálu, spojený s celkovou byrokratizací společnosti 19. 

století. Neexistuje deskový velkostatek, který by neměl v české archivní správě 

uloţen alespoň část svého spisového materiálu. Daný spisový materiál zachycuje 

v různém rozsahu vývoj konkrétního hospodářského celku, ať uţ 

bylo samostatnou jednotkou, nebo byl součástí velkého dominia. V prvním 

případě bývá součástí spisového materiálu daného velkostatkového fondu i 

spisový fond samotného majitele panství. V případě, ţe je daný velkostatek 

součástí většího hospodářského celku, existuje i samostatný fond těchto 

centrálních institucí, včetně samostatného rodinného fondu, který zachycuje 

korespondenci a osobní spisy samotného majitele velkostatku. Bohuţel přístup 

k těmto fondům je velmi omezen. Je zřejmé, ţe v době do roku 1989 nebylo 

zpřístupnění těchto fondů v zájmu tehdejšího společenského zřízení, bohuţel ani 

v dnešní době nejsou prioritou archivní správy.
8
 Stav archivních fondů, které jsou 

jiţ zpracovány je velmi dobrý a odráţí zájem na zachování písemných pramenů ze 

strany bývalých majitelů- vţdyť rodová paměť byla základním postulátem 

šlechtictví a spisové fondy byly jejím hmotným ztělesněním. I v době, kdy byla 

šlechta po roce 1848 a zejména po roce 1918 nucena omezovat provozní výdaje 

svých statků, nikdy neomezila náklady na archivní sluţbu. Právě s probíhající 

                                                           
8
 V současné době je prvořadým zájmem archivní sluţby zpřístupnění matrik. 
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pozemkovou reformou se ukázala důleţitost archivních materiálů a právě z 

obsahu rozsáhlých archivních fondů byly vybírány vhodné argumenty pro 

záchranu pozemkových dominií. 

 Vzhledem k charakteru této práce jsme se bez přístupnosti fondu nemohly 

tématem vybraného šlechtického rodu zabývat. S velkým zájmem jsme se chtěli 

věnovat českému aristokratickému rodu Czerninů, ale bohuţel přístupnost fondu 

pouze jediné, a to zároveň nejchudší větve rodu (vinořské), nemohla vyhovět 

tématu této práce. Totéţ se týká i historie hospodářského komplexu hraběcího 

rodu Buquoyů, kde taktéţ archivní fond centrálních hospodářských orgánů není 

přístupný, a takto bychom mohli pokračovat dále: byl by to seznam dlouhý a 

smutný, který se bohuţel zkracuje velmi pomalu. 

 Podíváme-li se nyní na fondy námi vybraných rodů, začněme nejprve nejlépe 

zpracovaným rodem a to rodem Chotků. Je zde vidět dlouhodobý zájem o spisový 

materiál tohoto rodu ze strany archiváře SOA v Praze Jiřího Tywoniaka, který jiţ 

v sedmdesátých letech 20. století tyto fondy
9
 zpracoval, včetně rozsáhlých a 

fundovaných inventářů. V současné době u tohoto spisového materiálu dochází 

dokonce k jeho digitalizaci. Pro naši práci byl rozhodující fond Ústřední správy 

chotkovských velkostatků v Nových Dvorech, kde je deponován nejrozsáhlejší 

soubor písemností právě pro námi sledované období II. poloviny 19. století. Fond 

velkostatku Veltrusy začíná být zajímavý od okamţiku, kdy se tento velkostatek 

stává jediným majetkem starší větve rodu Chotků a kdy jsou spisy centrální 

povahy ukládány do tohoto fondu. Pro hospodaření mladší větve rodu potom 

existuje jediný fond nevelkého rozsahu, v SOA v Litoměřicích.
10

 Vzhledem 

k omezené aktivitě této větve rodu v zemědělském a lesním hospodaření, 

odpovídá rozsahu majetku.                                                                                                                           

Archivní fondy, jejichţ rozsáhlý spisový materiál pochází z produkce colloredo-

mannsfeldských úřadů, jsou částečně uchovávány v SOA Praha a opět dokazují 

                                                           
9
 Fond Rodinný archiv Chotků, Ústřední správa chotkovských velkostatků Nové Dvory 1721-

1911, Velkostatek Nové Dvory 1721-1945,Velkostatek Veltrusy 1542-1947, SOA Praha. 
10

 Fond Velkostatek Velké Březno, SOA Litoměřice - pobočka Děčín. 
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vysoký stupeň odborného zpracování, jak uţ bylo konstatováno u fondů rodu 

Chotků. Zpracování těchto fondů je uţ novější, pocházíz devadesátých let 20. 

století, takţe jejich inventáře jsou jiţ oproštěny od ideologického balastu minulé 

doby. Rozsáhlé jsou zejména fondy velkostatku Zbiroh
11

 a velkostatku Dobříš.
12

 

Rozsahem nejmenší je pak fond centrální správy colloredo-mannsfeldských 

statků.
13

 Rozhodující práci na zpracování těchto fondů vykonali Josef Štěpánek, 

Tomáš a Libuše Bednaříkovi. Východočeský colloredo-mannsfeldský velkostatek 

Opočno
14

 má fond pouze částečně přístupný, ale pravděpodobně v souvislosti se 

stále probíhajícím restitučním sporem je urychleně zpracováván a v tomto roce 

bude plně přístupný. Rodinný fond Colloredo-Mannsfeldů,
15

 který se rovněţ 

stejně jako fond velkostatku Opočno, nachází v SOA v Zámrsku, a který je na 

rozdíl od fondu velkostatku Opočno přístupný, archivuje rozsáhlou korespondenci 

posledních majitelů colloredo-mannsfeldských velkostatků, a tím zachycuje 

neotřelé názory Josefa Colloredo-Mannsfelda na podnikání šlechtického 

velkostatku v novém státním zřízení. 

 Posledním ze sledovaných fondů, je potom spisový fond teplické kníţecí rodiny 

Clary-Aldringenů, je zajímavý pro popis chování rodu, jenţ ani po roce 1918 

nepřešel na český úřední jazyk a plně se, stejně jako velkobřezenská větev rodu 

Chotků postavil na pozice německého nacionalismu. Jak fondy centrálních 

úřadů
16

 rodu Clary-Aldringenů, tak i fondy jednotlivých velkostatků
17

 byly 

odborně zpracovány v posledních pěti letech a jsou vybaveny vskutku 

vyčerpávajícími a fundovanými inventáři. Taktéţ rodinný fond
18

 této šlechtické 

rodiny obsahuje část písemností vhodných pro téma této práce. Velmi rozsáhlý je 

                                                           
11

 Spisová sluţba velkostatku Zbiroh je uloţena ve čtyřech fondech, Velkostatek Zbiroh, SOA 

Praha. 
12

 Spisová sluţba velkostatku Dobříš je uloţena ve čtyřech fondech, Velkostatek Dobříš, SOA 

Praha. 
13

 Spisová sluţba centrálních colloredo-mannsfeldských orgánů je uloţena ve dvou fondech, 

Colloredo-Mannsfeldské ústřední ředitelství 1836-1853, 1812-1945 v SOA Praha. 
14

 Fond Velkostatek Opočno, SOA Zámrsk. 
15

 Fond Rodinný archiv Colloredo-Mannsfeldů, SOA Zámrsk. 
16

 Fond Ústřední správa clary-aldringenských statků Teplice 1845-1947, Fond Ústřední účtárna 

clary-aldringenských statků Teplice 1871-1945, SOA Litoměřice - pobočka Děčín. 
17

 Fond Velkostatek Teplice a Fond Velkostatek Bynovec, SOA Litoměřice - pobočka Děčín. 
18

 Fond Rodinný archiv Clary-Aldringenů 1424-1948 Teplice, SOA Litoměřice - pobočka Děčín. 
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fond velkostatku Teplice, který v sobě obsahuje i materiál pocházející z důlního 

podnikání rodu, spisový materiál k ekonomické účasti rodu na ţelezničním 

podnikání, spisový materiál lázeňských zařízení, jeţ byla ve vlastnictví rodiny. 

Spisový materiál z lázeňské činnosti potom obsahuje i fond ředitelství kníţecích 

lázní
19

, které vzniklo na počátku 20. století, bohuţel zachovaný pouze ve zlomku. 

Samostatný fond Ústřední účtárny je potom hlavním zdrojem ekonomických 

informací, obsahuje veškeré moderní účetní podklady, protoţe rod jiţ v II. 

polovině 19. století přechází od kamerálního systému účetnictví k systému 

podvojnému. Ekonomické aktivity rodu Clary-Aldringenů v oblasti, moderně 

řečeno, cestovního ruchu, jsou součástí fondu velkostatkek Bynovec. Přesto 

dochovaný spisový materiál poskytuje komplexní pohled na organizaci a styl 

řízení rodových statků, včetně všech pokusů o jejich udrţení. 

1.4. Literatura   

Všimněme si nyní literatury pojednávající o české šlechtě, jejím sociálním a 

hospodářském významu pro Čechy ve II. polovině 19. a na počátku 20. století. 

Jedním z nejvýznamnějších autorů, věnujících se české šlechtické společnosti, je 

bezesporu Zdeněk Bezecný, autor děl Šlechta v české společnosti druhé poloviny 

19. století a počátku 20. století
20

nebo Příliš uzavřená společnost. Orličtí 

Schwarzenbergové a šlechtická společnost v Čechách v druhé polovině 19. a na 

počátku 20. století,
21

 kde příkladem, na nejvýznamnějším českém šlechtickém 

rodu, i kdyţ v jeho vedlejší větvi, skvěle definuje základní sociální a ekonomické 

aspekty ţivota této sociální skupiny v námi sledovaném období. Problematiku 

společenského sloţení rakouské šlechty ve II. polovině 19. a na počátku 20. století 

zachycuje Jan Ţupanič, v práci Cesty k urozenosti. Nová šlechta v Rakousko-

Uhersku,
22

 podstatně rozšířené v následující studii Nová šlechta rakouského 

                                                           
19

 Fond Ředitelství Claryho-kníţecích lázní Teplice 1940-47, SOA Litoměřice - pobočka Děčín. 
20

 Bezecný, Zdeněk: Šlechta v české společnosti druhé poloviny 19. století a počátku 20. století, in 

JUDr. Václav Kounic a jeho doba, Brno 2009, s. 157-163. 
21

 Bezecný, Zdeněk: Příliš uzavřená společnost. Orličtí Schwarzenbergové a šlechtická společnost 

v Čechách v druhé polovině 19. a na počátku 20. století, České Budějovice 2005. 
22

 Ţupanič, Jan: Cesty k urozenosti. Nová šlechta v Rakousko-Uhersku, in: ČČH 2/2006, s. 269-

303. 
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císařství.
23

 Zajímavá je i práce Jörna Leonharda  What makes the nobility noble? 

Comparatlive perspectives from the sixteenth to the twentieth century.
24

 Z 

literatury zachycující postavení šlechtického velkostatku v celkových obrysech 

rakouského hospodářství od II. poloviny 19. století do konce monarchie, nelze 

vynechat monografie Heinricha Benedikta a jeho práci Die wirtschaftliche 

Entwicklung in der Franz-Joseph-Zeit,
25

 Eduarda Märze, který napsal monografii 

Österreichische Industrie-und Bankpolitik in der Zeit Franz Joseph I.
26

 či 

případně Alfreda Hoffmanna s monografií  Grundlangen der Agrarstruktur in der 

Donaumonarchie.
27

 Z českých prací se zmiňme o studiích Jany Pšeničkové 

Pronájem půdy na velkostatku v Čechách v období vleklé agrární krize
28

 a Názory 

některých odborníků v 19. století na otázku pachtu a režijního hospodaření na 

velkostatku
29

 a o nejnovějším syntetickém zpracování českých agrárních dějin 

z pera Magdaleny Baranové a Antonína Kubačáka Dějiny zemědělství v Čechách 

a na Moravě.
30

  Tuto syntézu doplňují v jednotlivých oblastech práce Milana 

Myšky Der Adel der Böhmischen Länder. Seine wirtschaftliche Basis und ihre 

Entwicklung,
31

 Leoše Jelečka Zemědělství a půdní fond v Čechách ve 2. polovině 

19. století,
32

 Františka Dudka Vývoj cukrovarnického průmyslu v českých zemích 

                                                           
23

 Ţupanič, Jan: Nová šlechta rakouského císařství, Praha 2006. 
24

 Leonhard Jörn: What makes the nobility noble? Comparatlive perspectives from the sixteenth to 

the twentieth century, in: Schirftenreihe der FRIAS School of History, ed. Leonhard, Jörn-

Wieland, Christian, Göttingen 2011. 
25

 Benedikt, Heinrich: Die wirtschaftliche Entwicklung in der Franz-Jiseph-Zeit, Wien-München 

1958.  
26

 März, Eduard: Österreichische Industrie-und Bankpolitik in der Zeit Franz Joseph I., Wien 

1968. 
27

 Hoffmann, Alfred: Grundlangen der Agrarstruktur in der Donaumonarchie, in: Hoffman, Alfred-

Sandgruber, Roman, Österreich-Ungarn als Agrarstaat, Wien 1978, s. 11-65. 
28

 Pšeničková, Jana: Pronájem půdy na velkostatku v Čechách v období vleklé agrární krize, 

VPZM, sv. 23, s. 89-115, Praha 1983. 
29

 Pšeničková, Jana: Názory některých odborníků v 19. století na otázku pachtu a reţijního 

hospodaření na velkostatku, VPZM, sv. 27, s. 199-210, Praha 1987. 
30

 Beranová, Magdaléna - Kubačák, Antonín: Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě, Praha 

2010.  
31

 Myška, Milan: Der Adel der Böhmischen Länder. Seine wirtschaftliche Basis und  

ihre Entwicklung. In Reden-Dohna, Armgard. von-Melville, Ralph. Hg. Der 

Adel an der Schwelle des bürgerlichen Zeitalters 1780-1860, Stuttgart 1988.  
32

 Jeleček, Leoš: Zemědělství a půdní fond v Čechách ve 2. polovině 19. století, Praha 1985. 
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do roku 1872
33

a další. Do problematiky řízení velkostatku ve II. polovině 19. 

století nás uvedou práce jednoho z největších zemědělských odborníků 19. století 

a zároveň vysokého úředníka šlechtických dominií Antonína Emanuela Komerse, 

Die Landwirtschaftliche Betrieborganistation, Betrachtungen über die 

landwirthschaftliche Unterichtsfrage, und die landwirtschaftliche Lehranstalt in 

Tetschen-Liebwerd mit Skizzen aus Guter-Verwaltung in Böhmen, 

Landwirtschaftliche Notizen für den Besuch von Tetschen und Peruc.
34

 Z prací jeţ 

popisují politické otázky, které stojí před českou šlechtou na sklonku monarchie 

zmiňme, především syntézu Otty Urbana Česká společnost 1848-1918,
35

 nebo 

novější práce Jiřího Georgieva Až do těch hrdel a statků?,
36

 případně Luboše 

Velka Politische Organisation der Grossgrundbesitzes in der böhmischen 

Ländern 1860-1914 am Beispiel des sog. Konservativen Grossgrundbesitzes in 

Böhmen.
37

Z prací německy píšících autorů připomeňme díla Ute Hofmanna 

Aristokraten als Politiker: Der böhmische Adel in der frühkonstitulionellen Zeit 

(1860-1871),
38

 nebo Lothara Höbelta  Der Adel und die Kurie des 

Grossgrundbesutzes 1861 – 1918,
39

 případně Hannese Stekla  Adel und 

Bürgertum in der Habsburgermonarchie 18. bis 20. Jahrhundert.
40

 Diplomová 

práce Tomáše W. Pavlíčka Zákonodárcem na doživotí! Čeští členové Panské 

                                                           
33

 Dudek, František: Vývoj cukrovarnického průmyslu v českých zemích do roku 1872, Praha 

1979. 
34

 Komers, Anton Emanuel: Die Landwirtschaftliche Betrieborganistation, Praha 1870 (český 

překlad: Ústrojí polnohospodářské čili hospodářská správověda, Praha 1871), Komers, Anton 

Emanuel: Betrachtungen über die landwirthschaftliche Unterichtsfrage, und die landwirtschaftliche 

Lehranstalt in Tetschen-Liebwerd mit Skizzen aus Guter-Verwaltung in Böhmen, Praha 1856, 

Komers, Anton Emanuel: Die Lage der Rübenzucker und Spiritusfabrication, Praha 1859, Komers, 

Anton Emanuel: Landwirtschaftliche Notizen für den Besuch von Tetschen und Peruc, Praha 

1856. 
35

 Urban, Otto: Česká společnost 1848-1918, Praha 1982. 
36

 Georgiev, Jiří: Aţ do těch hrdel a statků?, Praha 2011. 
37

 Velek, Luboš: Politische Organisation der Grossgrundbesitzes in der böhmischen Ländern 1860-

1914 am Beispiel des sog. Konservativen Grossgrundbesitzes in Böhmen, in Adel und Politik in 

der Habsburgermonarchie und den Nachbarländern zwischen Absolutismus und Demokratie, ed. 

Tönmeyer, Tatjana - Velek, Luboš, München 2011, s. 265-318. 
38

Hofmann, Ute: Aristokraten als Politiker: Der böhmische Adel in der frühkonstitulionellen Zeit 

(1860-1871), München 2011. 
39

 Höbelt, Lothar: Der Adel und die Kurie des Grossgrundbesutzes 1861–1918, in: Adel und 

Politik in die Habsburgermonarchie und den Nachbarländern zwischen Absolutismus und 

Demokratie, red. Tönsmeyer, Tatjana - Velek, Luboš, München 2011, s. 251-264. 
40

 Stekl, Hannes: Adel und Bürgertum in der Habsburgermonarchie 18. Bis 20. Jahrhundert, Wien 
2004. 
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sněmovny Říšské rady mezi politikou a reprezentací (1879-1918)
41

 zachycuje 

českou šlechtu v tomto zákonodárném orgánu monarchie. Problematiku šlechty v 

samosprávných orgánech zachycuje práce Milana Hlavačky Zlatý věk české 

samosprávy. Samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a intelektuální 

rozvoj Čech 1862-1913,
42

 nebo starší práce Karla Adámka Z dějin okresních 

zastupitelstev v království Českém,
43

 případně práce Jiřího Klaboucha Die 

Gemeinde Selbstverwaltung in Österreich 1848-1918.
44

 Ţelezniční podnikání 

šlechty zachycují práce Milana Hlavačky Dějiny dopravy v českých zemích 

v období průmyslové revoluce,
45

 Stanislava Pavlíčka Naše lokálky: místní dráhy 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
46

 nebo Martina Kvizdy Ekonomické dějiny 

železniční sítě České republiky, mýty, omyly a iluze v hospodářské politice. 47
 

Z rakouských prací jmenujme například, dílo Josefa Dultigera Leben und Werk 

grosser Persönlichkeiten der österreichischen Eisenbahngeschichte.
48

 Z autorů 

početných prací o pozemkové reformě uveďme alespoň dva reprezentanty 

opačných táborů: za obhájce reformy Milana Otáhala Zápas o pozemkovou 

reformu v ČSR
49

 a za její odpůrce Josefa Pekaře Omyly a nebezpečí pozemkové 

reformy.
50

K problematice sociálních strategií se v poslední době vyjadřují, kromě 

jiţ dříve uvedených prací Zdeňka Bezecného nebo Jana Ţupaniče, například 

monografie Martiny Winkelhoferové Viribus Unitis. Der Kaiser und sein Hof, 

Adel verpflichtet. Frauenschicksale in der k. u. k. Monarchie
51

 a Die obersten 

                                                           
41

 Pavlíček, W. Tomáš: Zákonodárcem na doţivotí! Čeští členové Panské sněmovny Říšské rady 

mezi politikou a reprezentací (1879-1918), diplomová práce FF UK, Praha 2008. 
42

 Hlavačka, Milan: Zlatý věk české samosprávy. Samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a 

intelektuální rozvoj Čech 1862-1913, Praha 2006. 
43

 Adámek, Karel: Z dějin okresních zastupitelstev v království Českém, Hlinsko 1908. 
44

 Klabouch, Jiří: Die Gemeinde Selbstverwaltung in Österreich 1848-1918, Wien 1968. 
45

 Hlavačka, Milan: Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce, Praha 1999. 
46

 Pavlíček, Stanislav: Naše lokálky: místní dráhy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Praha 2002. 
47

 Kvizda, Martin: Ekonomické dějiny ţelezniční sítě České republiky, mýty, omyly a iluze 

v hospodářské politice, Brno 2006. 
48

 Dultiger, Josef: Leben und Werk grosser Persönlichkeiten der österreichischen 

Eisenbahngeschichte, Thaur 1993. 
49

 Otáhal, Milan: Zápas o pozemkovou reformu v ČSR, Praha 1963. 
50

 Pekař, Josef: Omyly a nebezpečí pozemkové reformy, Praha 1923. 
51

 Winkelhofer, Martina: Viribus Unitis. Der Kaiser und sein Hof, Wien 2008. 

Winkelhofer, Martina: Adel verpflichtet. Frauenschicksale in der k. u. k. Monarchie, Wien 2009. 
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Hofbeamten unter Kaiser Franz Joseph,
52

 nebo z českých autorů Radmily 

Švaříčkové-Slabákové  Rodinné strategie šlechy.
53

 Nezastupitelnou úlohu hrají 

v této práci i schematismy počínaje Josephem Jechlem,
54

 Josephem Procházkou,
55

 

přes Ignaze Tittla
56

 aţ po Rudolfa Lustiga a Františka Světničku.
57

 Všechny 

schematismy vykazují vysokou přesnost svých údajů, kromě posledního z pera 

Rudolfa Lustiga a Františka Světničky, coţ lze přisuzovat rozkolísanosti 

pozemkové drţby v období I. republiky a delší době, která uplynula od sepsání po 

vydání. Ze studií, zachycujících šlechtické velkostatky v námi sledované době, se 

zmiňme o studiích Milana Hlavačky Modernizace velkostatků Jiřího Kristiána 

knížete Lobkowicze v druhé polovině 19. století
58

 a Hany Slavíčkové Velkostatek 

Česká Kamenice ve 20. století a jeho poslední majitel Ulrich Kinsky
59

. 

Rod Chotků získal prací Ivo Cermana Chotkové. Příběh úřednické šlechty
60

, 

novou moderní monografii, v níţ je však kladen důraz především na 18. století a 

na první polovinu 19. století, tedy na dobu, kdy rod Chotků dosahuje svého 

politického i ekonomického vrcholu. Pro období II. poloviny 19. století je zde 

zachycena pouze ekonomická činnost primogenitury a ostatní rodové větve, 

kromě aféry Ţofie Chotkové, jsou pojednány pouze velmi okrajově. Ostatní práce 

                                                           
52

 Winkelhofer, Martina: Die obersten Hofbeamten unter Kaiser Franz Joseph, Wien 2005. 
53

 Švaříčková-Slabáková, Radmila: Rodinné strategie šlechty, Praha 2007. 
54

 Jechl, Joseph:  Statistische Nachweisungen über den land-und lehentäflichen Grundbesitz im 

Königreiche Böhmen, Prag 1868. 
55

 Procházka, Joseph: Topographisch-Statistischer Schematismus Grossgrundbesitzes im 

Königreiche Böhmen, Prag 1891. 
56

 Tittel, Ignaz: Schematismus des Grossgrundbesitzes und grösserer Rustikalgüter im Königreiche 

Böhmen , Prag 1910. 

Tittel, Ignaz: Schematismus landtäflicher Güter, grösserer Rustikalwirtschaften, Beamten und 

Pächten im Königreiche Böhmen, Prag 1910. 

Tittel, Ignaz: Schematismus und Statistik des Grossgrundbesitzes und grösserer Rustikalgöter im 

Königreiche Böhmen, Prag 1906. 
57

Lustig,  Rudolf - Světnička, František: Schematismus velkostatků v Čechách, Praha 1933.  
58

 Hlavačka, Milan: Modernizace velkostatků Jiřího Kristiána kníţete Lobkowicze v druhé 

polovině 19. století, in: Šlechtic podnikatelem-podnikatel šlechticem: šlechta a podnikání 

v českých zemích v 18. a 19. století, výstup z mezinárodní konference pořádané 8.-9. 11. 2007 

Ostravskou univerzitou a statutární městem Ostrava, red.: Brňovjak, Jiří - Zářecký, Aleš, Ostrava 

2008, s. 121-128. 
59

 Slavíčková, Hana: Velkostatek Česká Kamenice ve 20. století a jeho poslední majitel Ulrich 

Kinsky, in: Delisová, Natálie ed.:Minulosti Českého Švýcarska-sborník příspěvků historické 

konference 2002, Krásná Lípa 2003 s. 91-102. 
60

 Cerman, Ivo: Chotkové. Příběh úřednické šlechty, Praha 2008. 
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o rodu Chotků mají spíše charakter vlastivědných studii,
61

 například publikace 

vlastivědného pracovníka Ondřeje Špecingera, který se Chotkům a Veltrusem 

věnuje celý ţivot Veltrusy, perla dolního Povltaví.
62

 Většina studií si všímá 

úměleckohistorických reálii rodu Chotků, více neţ jejich hospodářského zázemí, 

zámků Veltrusy
63

 a Kačina.
64

 Ţivot vedlejší větve rodu zachycuje práce 

dlouholetého kastelána zámku Velké Březno Stanislava Talaváni  Velké Březno.
65

 

Základními pracemi pro hospodářskou problematiku rodu Chotků jsou knihy 

archiváře, který zpracovával chotkovský spisový materiál, Jiřího Tywoniaka 

Ústřední správa chotkovských velkostatků a jejich archiv
66

 a Cukrovar Užice.
67

 

Ve všech těchto pracích, kromě studií Jiřího Tywoniaka, je kladen důraz na 

druhou polovinu 18. století a první polovinu 19. století, kdy představitelé rodu 

obsazovali vrcholné pozice v řízení podunajské monarchie. Pro II. polovinu 19. 

století pak zpracovávají pouze osudy jednoho příslušníka rodu, Ţofie Chotkové. 

Jestliţe se ţivotním a hospodářským osudům rodu Chotků dostalo ze strany 

českých historiků náleţité pozornosti, tak v případě druhého námi sledovaného 

rodu je situace poněkud jiná. Nedovedu si vysvětlit nezájem české historické obce 

o tento rod, jehoţ příslušníci obsazovali taktéţ čelná místa v řídících 

sloţkách habsburské monarchie, a to i v II. polovině 19. století, patřili k deseti 

největším pozemkovým vlastníkům v Čechách, a jehoţ postoje se v průběhu 

konce monarchie a první poloviny 20. století měnily: od podpory ústavověrného 

velkostatku (i zde však uvnitř rodiny procházela dělicí čára) po jednoznačném 

přihlášení se k českému národu v období Protektorátu. Snad i černé svědomí 

české společnosti, nebo aktuálnost tohoto problému i v současnosti, brání 

zpracování dějin tohoto rodu. Vţdyť jedinými českými moderními pracemi jsou 
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studie Miloše Hořejše Podnikatel z donucení? Podnikatelské aktivity Josefa 

Jeronýma knížete Colloredo-Mannsfelda (1866-1957),
68

 popisující osudy 

posledního majitele rodových velkostatků kníţete Josefa Colloredo-Mannsfelda, 

na objednávku Grossova ministerstva vnitra psaná studie Jaroslava Šůly 

Colloredové a opočenští Colloredové
69

 a studie Josefa Bendy Restituce majetku 

bývalých šlechtických rodů po roce 1989,
70

 jeţ měly jednoznačné zadání, a u 

kterých byl předen dán jejich výsledek. Osudem rodu Colloredo-Mannsfeldů  

v období Protektorátu se zaobírá i studie Jana Ţupaniče Mezi dvěma ohni.  

Colloredo-Mannnsfeldové ve čtyřicátých letech 20. století.
71

 Pro dějiny rodu 

Colloredo-Mannsfeldů v 19. a na počátku 20. století, lze proto pouţít zejména dva 

sborníky, vydané při příleţitosti výročí majitelů velkostatků: první při příleţitosti 

zlaté svatby kníţete Josefa Colloredo-Mannsfelda v roce 1900 - Fünfzig Jahre: 

anlässlich der Feier der goldene Hochzeit
72

 a druhý k sedmdesátinám jeho vnuka 

Josefa Colloredo-Mannsfelda v roce 1936  - Josef Colloredo-Mannsfeld: Sborník 

statí k sedmdesátým narozeninám 17. II. 1866-17. II. 1936.
73

, který zachycuje 

vývoj velkostatků, především v první polovině dvacátého století, případně i 

vzpomínky členů kníţecí rodiny Friedricha Colloredo-Mannsfelda Nimm 

Abschied, kind: Erinnerungen an Böhmen,
74

 nebo Josefa Colloredo-Mannsfelda 

Vom Grossvater.
75

 

To, co jsme napsali o literatuře zachycující osudy rodu Colloredo-Mannsfeldů, 

platí ještě ve větší míře o kníţecím rodu Clary-Aldringenů. Jestliţe Colloredo-
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Mannsfeldové vyvolávají, díky svým současným aktivitám, ještě nějaké emoce, 

tak rod Clary-Aldringenů jako by v české historii nebyl. Vţdyť neexistuje ani 

jediná česká studie, s výjimkou prací Dity Jelínkové Transformace životní reality 

Alfonse Clary-Aldringena v postimperiálním světě: postoje, strategie, 

konsekvence a  Když ta širá, různorodá vlast přestala existovat… aneb Osudy 

rodu Clary-Aldringenů po rozpadu Rakousko-Uherska a její hledání nové cesty 

v postimperiálním světě,
76

 zachycujích ovšem krátké období od roku 1918 do roku 

1945, která by zaznamenala jeho širokou společenskou a hospodářskou stopu na 

českém severu. Umělecké, společenské a hospodářské pozice rodu v oblasti 

Krušnohoří byly naprosto výjimečné, ţádný rod neměl tolik aktivit jako Clary-

Aldringenové vţdyť jenom jejich lázeňské podnikání v Teplicích  nemá v českých 

zemích obdobu.  Snad je to i tím, ţe česká společnost nemůţe dodnes zapomenout 

na likvidaci Badeniho jazykových nařízení rakouskou vládou, v jejímţ čele stál 

příslušník tohoto rodu, hrabě Manfred Clary-Aldringen. Ten však tato nařízení 

nezrušil proto, ţe by byl německý nacionalista, nýbrţ proto, ţe si to přál císař, 

proto, nemohl a ani nechtěl postupovat, jako vysoký rakouský byrokrat a jako 

příslušník aristokracie, kdy věrnost a poslušnost císaři, byla prvním jejím 

zákonem, v rozporu s tímto přáním, jak uvádí Elma Flooh-Wagnesová ve své 

studii Manfred Graf Clary-Aldringen. Der letzte k. k. Statthalter in Steirmark.
77

 

Proto musíme ozvěnu rodu hledat v pracích, které zachycují jednotlivá odvětví 

jejich ekonomických zájmů cestovní ruch, lázeňství, důlní, ţelezniční podnikání a 

jakoţ základní lesní a zemědělské podnikání. Jejich, moderně řečeno, 

podnikatelským záměrem v oblasti cestovního ruchu bylo zpřístupnění 

zajímavých přírodních lokalit v oblasti české části Česko-saského Švýcarska, 

jehoţ součástí byl i clary-aldringenský velkostatek v Bynovci, touto 

problematikou se mimo jiné zabývala konference, jejímţ písemným výstupem je 
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sborník Minulosti Českého Švýcarska.
78

 Do oblasti cestovního ruchu můţeme 

zahrnout i provozování lázeňské činnosti v Teplicích a Dubí.  K otázce lázeňství v 

Teplicích se ve svých pracích vyslovuje historička Regionálního muzea 

v Teplicích, Jitka Budínská, a to zejména v práci Kapitoly z dějin lázeňství,
79

 

zároveň publikuje i studie ze společenských dějin Teplic Teplice: malá historie 

salónu Evropy.
80

 K dějinám Teplic přispívají svou publikační činností i původní 

němečtí obyvatelé města, na vzpomínky svého předka navazuje rozsáhlým 

sborníkem Stadt und Kreis Teplitz-Schönau
81

 jeho editor kníţe Hyeronymus 

Clary-Aldringen. Na závěr nemůţeme pominout vzpomínky posledního majitele 

Teplic Alfonse Clary-Aldringena Geschichten eines alten Österreichers,
82

 které 

vyšly i v českém překladu, jako Vůně vzpomínek.
83

 Zde je potřeba podotknout, ţe 

německá mutace má dvojnásobný rozsah, a snad jenom ekonomické důvody 

donutily autora k této redukci.  

1.5. Definice pojmu šlechta ve II. polovině 19. století 

Podívejme se, jak tuto skupinu definuje neznámý autor broţury „Rakouská šlechta 

a její konstituční poslání“: „Podíváme-li se na vysoké postavení, jaké šlechta 

jiných zemí i v moderním státě zaujímá a udrţuje, jak tam vedle liberálních prvků 

vystupuje jako důleţitý činitel moderního ţivota, s jakou náruţivostí a oddaností 

se věnuje státní sluţbě vůbec a vojenské sluţbě zvlášť, vidíme-li, jak těsně jsou 

spjaty její společenské zvyklosti s podporou nejvznešenějších kulturních snah, tu 

opravdu si nemůţeme pomoci a musíme dospět k víře, ţe nepatrný význam naší 

šlechty v státním a sociálním ţivotě není ani tak výsledkem vývoje obecných 

politických poměrů, šlechtě nepříznivých, jako spíše důsledkem jejího vlastního 
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zavinění.“
84

 Základním problémem šlechty je tedy její malá vzdělanost, neboť 

podmínkou ke vstupu do státních sluţeb byla nutná jiţ určitá úroveň vzdělání, 

Vzhledem ke sloţitosti nově se utvářející byrokratizované společnosti jsou dalším 

problémem její sociální návyky, kdy se v pravidelném rytmu střídají tradiční 

stavovské rituály, hony, plesy, cestování a další společenská setkání. „ To vede 

k tomu, ţe šlechtici jsou pak jen brzdou kaţdého přirozeného pokroku (…) 

veřejných institucí. Autorem citovaného panfletu nebyl liberální publicista 

měšťanského původu, ale následník trůnu, korunní princ Rudolf“.
85

 Proč se 

šlechta nechtěla zapojit do národních zápasů a bojů? Na to je vcelku jednoduchá 

odpověď. Tím, jak postupně národně emancipační snahy jednotlivých národů 

monarchie přecházely v nacionální boje konce století, tím více se rozevíral příkop 

mezi šlechtou, uţ z vlastní podstaty internacionální, a jednotlivými národy. 

Samotná historická šlechta sama sebe chápala jako danou historickou elitu 

rakousko-uherské společnosti. „Historická šlechta stále vyznávala hodnoty jako 

urozenost, starobylost rodu, stavovský závazek, které století pokroku povaţovalo 

za pouhé středověké harampádí. Vytvářela kolem sebe hradbu poněkud jiné 

reality, z níţ jen velmi obezřetně vycházela vstříc občanské společnosti, která 

vyrůstala na zásadách občanské rovnosti, a proto mohla jen stěţí takto vymezenou 

elitu přijmout.“
86

 Česká šlechta, tedy šlechta, která měla převáţnou část svého 

pozemkového majetku v českých zemích, měla problém s definováním své 

národní příslušnosti dle uţívaného jazyka, tak jak jej definovali nacionalisté 19. 

století. Její pojetí národa, ustrnulo ve starém českém zemském vlastenectví, které 

upřednostňovalo přináleţitost k určitému historickému celku před uţívaným 

jazykem. Takto definovaná forma vlastenectví byla akceptovatelná i vzhledem 

k tomu, ţe prvním kánonem šlechtické cti byla neochvějná věrnost císaři a 

dynastii. Pro tuto formu pojetí vlastenectví je charakteristická „anekdota 
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vyprávěná o ministru zahraničí hraběti Leopoldu Berchtoldovi.
87

 Při jakémsi 

setkání v Karlových Varech se ho zeptal jeden francouzský diplomat, zda se 

povaţuje za Němce, Čecha či Maďara. Hrabě po chvíli váhání odpověděl, ţe se 

cítí být Vídeňákem. Tazatele odpověď neuspokojila a poloţil tedy otázku, na čí 

straně stojí v sílících národnostních neshodách v habsburské monarchii. Berchtold 

odvětil, ţe na straně císaře.“
88

 

 I ve II. polovině 19. století však existuje vlivná skupina české šlechty, jeţ je 

z důvodu spojení konzervativního velkostatku s českou národní stranou schopna, i 

ochotna komunikovat v českém jazyce. Jeho uţívání českou konzervativní 

aristokracií je aţ na několik výjimek (Rudolf Chotek) omezeno na oblast 

veřejného ţivota. Komunikačním  jazykem uvnitř vlastní sociální skupiny i uvnitř 

rodiny je potom jazyk německý. Další oblastí konfliktů mezi šlechtou a 

nastupujícím měšťanstvem je oblast rozdílného ţivotního stylu. Jiţ samotná 

příprava na vlastní ţivot byla rozdílná: šlechta vychovávala své potomky jako 

budoucí správce neměnného rodinného majetku nebo jako vysoce postavené 

úředníky státu či nositele velitelských postů v armádě a v neposlední řadě i jako 

drţitele vysokých církevních prebend. Nesmíme také zapomenout, ţe uţ v mládí 

byl šlechtě vštěpován sociální cit, i kdyţ v rouchu starého paternalismu. 

 Dalším charakteristickým rysem šlechty je potom jistá ritualizace jejího ţivota, 

kdy se jednotlivé události (hony, plesy, zasedání zastupitelských orgánů, 

cestování) pohybují, ve stejných, stále se opakujících formách. Právě tato lehkost 

bytí je nedostiţným ideálem druhé společnosti. Česká historická šlechta byla 

skupinou společnosti, neboť názvu třída není moţno pro skupinu, jenţ tvoří 

pouhou jednu desetinu procenta obyvatelstva, ani pouţít. Skupina české zemské 

šlechty je tvořena potomky rodů z celé Evropy a jejich vzájemným prolínáním se 

„z této zdánlivě nesourodé směsi vytvořila kompaktní a relativně uzavřená 

sociální skupina.“
89
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 Ještě jedna vlastnost odlišuje šlechtu od ostatní společnosti. A tím je její 

historické vědomí. Jestliţe u měšťanské společnosti povědomí o vlastní historii 

mizí zhruba v třetí generaci, tak historické vědomí šlechty prochází kontinuálně 

staletími a tím jen dotvrzuje její výlučnost. Tento ideál se stal vzorem pro chování 

druhé společnosti, která stále hledala moţnost svého splynutí s první společností, 

o čemţ svědčí „mnoţství nových nobilitací. Největší část nově pošlechtěných 

představovali důstojníci (více jak polovinu) a státní úředníci (téměř přesně 

čtvrtinu). Mezi novopečenými šlechtici však můţeme nalézt i významné umělce, 

vědce, univerzitní profesory i politiky. Poměrně početnou skupinu tvořili nositelé 

industrializace – průmyslníci a velkoobchodníci. Šlechtického, rytířského či 

dokonce baronského titulu se dobrali Škodové, Ringhofferové, Liebigové nebo 

Bartoňové. Jejich majetkové poměry namnoze překonávaly moţnosti nejednoho 

šlechtice a nobilitace pro ně znamenala logické dotvrzení společenského vzestupu. 

Je nápadné, jak se nově pošlechtění snaţili přejímat aristokratický ţivotní styl. 

Podnikatelé skupovali deskové statky, opravovali a budovali zámky 

v historizujícím slohu. Přibliţovali se tak alespoň formálně způsobu ţivota svých 

urozených vzorů.“
90

 Mezi nově nobilitovanými příslušníky šlechtické obce a mezi 

staroţitnými rody nedocházelo k sňatkům, a pokud k nim došlo, bylo to 

povaţováno za mesalianci, neboť potomci takového páru byli vyřazeni z přístupu 

ke dvoru. Vţdyť vysoké postavení u dvora mohla získat jen rodová aristokracie. 

Stejně tak tato mesaliance potomky omezovala v případném dědění, neboť je 

vylučovala ve fideikomisním nástupnictví. Patrný je i rozdíl ve šlechtických 

titulech: jestliţe nová šlechta dosáhla maximálně k baronskému titulu a udělení 

hraběcího titulu bylo věcí naprosto mimořádnou
91

, tak historická šlechta nosila 

v převáţné většině titul hraběcí a špička této skupiny měla i titul kníţecí. Zároveň 

je z výše uvedeného patrno, ţe i kdyţ nová šlechta zakupovala pozemkový 

majetek, tak její hlavní majetek byl uloţen v bankách a průmyslu Tím se také 

neodlišovala od měšťanské společnosti, z níţ také pocházela. Naproti tomu 
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historická šlechta má svůj majetek uloţený v pozemkovém vlastnictví a 

souvisejících průmyslových odvětvích, i kdyţ zde také existují výjimky. 

 Vrcholem společenské hierarchie podunajské monarchie byla aristokracie. 

Nebyla to skupina, která by se snad z prostředí šlechty vylučovala, naopak, byla 

její pevnou součástí a stála jí v čele. Rozhodující pro příslušnost k této skupině 

nebyla velikost vlastněného majetku, ale její původ. Tuto skupinu tvořila šlechta, 

jeţ mohla prokázat svůj původ nejméně 200 let nazpět a u které nedošlo 

v průběhu let k porušení, zásad urozenosti. Z této skupiny se pak rekrutují 

příslušníci dvorské společnosti „…a díky svému starobylému původu a 

spřízněnosti s přední evropskou aristokracií představovali také kosmopolitní, 

národnostními spory většinou nedotčenou vrstvu oddanou císařskému dvoru.“
92

 

Příslušníci aristokracie tvořili tzv. první společnost. Skupinu, jeţ se vymezovala 

vůči ostatní šlechtě svými vlastními nepsanými pravidly. Základním a 

nepřekročitelným pravidlem byl bezchybný původ, proto nebyly tolerovány 

sňatky s příslušníky jiné neţ první společnosti. Důvodem bylo, ţe právě takto 

stavovsky nepřiměřený sňatek vylučoval případné potomky z této společnosti a 

zároveň omezoval jejich právo na rodový majetek. Pravidlo rovnorodého sňatku 

bylo pouze nepsaným pravidlem, dalo by se říci zvykovým právem první 

společnosti, k zákonné kodifikaci tohoto pravidla v Rakousku nikdy nedošlo. 

Přestoţe se zdálo, ţe tato skupina tvoří jednotnou společenskou formaci, opak byl 

pravdou. I jejím středem procházela dělicí čára, kterou představoval původ, jenţ 

aristokracii rozděloval na panující a sluţebnou. „K první, naprosto exkluzivní 

skupině označované jako vysoká šlechta, patřilo v podunajské monarchii jen pár 

desítek rodin pocházejících z panujících (mediatizovaných) kníţecích rodů 

s kníţecím či hraběcím titulem. Mezi oběma těmito podskupinami byly od 

počátku jisté rozdíly, které ještě v roce 1900 prohloubila revize habsburského 

rodinného řádu z roku 1839. Ta totiţ z příslušníků mediatizovaných rodů 

s kníţecím titulem učinila moţné partnery příslušníků rakousko–uherské 

panovnické dynastie, coţ bylo privilegium náleţejícím předtím jen rodům 
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vládnoucím.“
93

 Příkladem jsou (Colloredo-Mannsfeldové). Zbytek první 

společnosti tvořily rody, které se mohly vykázat dostatečným původem, aniţ by 

měly potřebný šlechtický titul. Tato skupina byla tvořena nepanujícími kníţaty 

(Clary-Aldringenové), dále největší část představovala šlechta s titulem hrabě 

(Chotkové) a nejmenší skupina pak byla skupina svobodných pánů (baronů).  

Zbytek rakouské šlechtické obce tvořil tzv. druhou společnost, která na rozdíl od 

aristokracie nebyla ohraničena zhora ani zdola. Její vyšší vrstva byla poměrně 

úzká a stála na samé hranici mezi první a druhou společností. V převáţné většině 

šlo potomky starých rodů nebo o příslušníky rodů nobilitovaných ještě před 

vznikem Rakouského císařství roku 1804. Do této skupiny patřili i ti příslušníci 

první společnosti, kteří se díky sňatku z první společnosti vyloučili.  Základním 

předpokladem k tomu, aby příslušník nově nobilitovaných rodů mohl patřit do 

této skupiny druhé společnosti, byla drţba pozemkového vlastnictví. Zůstatek 

druhé společnosti byl tvořen skupinou nově povýšených měšťanských rodin, které 

byly nobilitovány teprve v průběhu 19. století. „Lze je totiţ prohlásit za pracující 

šlechtu, protoţe právě výkon určitého povolání jim zajišťoval hlavní zdroj příjmů. 

Do této skupiny patří jak zástupci starých, ale málo majetných či nemajetných 

rodů (ovšem málokdy osoby s vyšším neţ rytířským titulem), tak nově 

nobilitovaní jedinci, kteří šlechtický titul získali právě díky zásluhám, jeţ 

prokázali při výkonu svých profesí. Není přitom důleţité, jakou činnost příslušníci 

nobility vykonávali. Ekonomicky nejlépe byli zajištění zemědělští 

velkopodnikatelé, kteří se v jistém smyslu svým ţivotním stylem přibliţovali 

nejvyšším vrstvám druhé společnosti, ovšem bez toho, aby navázali příbuzenské 

svazky se starými rody, a samozřejmě bankéři a velkoprůmyslníci. Ti také často 

vlastnili rozsáhlá panství, jeţ ovšem v jejich případě nepředstavovali základ 

příjmů, ale často pouze navýšení základního jmění firmy.“
94

 Tím, jak rostly 

nároky na výkon v jednotlivých profesích, které nemohla a ani nechtěla 

aristokracie naplňovat, začala více opouštět řídící struktury monarchie a stále více 

se uzavírala vůči vnějšímu světu. Vytvářela si tím předpoklady, aby jí nově 
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vznikající občanská společnost určila za nepřítele právě rostoucího nacionálního 

hnutí a plně jí v okamţiku zániku monarchie odstranila. Vţdyť svým dosavadním 

chováním novým nástupnickým státům nahrála na smeč. Proto i tak málo odpůrců 

československé pozemkové reformy, která byla pokusem zlikvidovat 

hospodářskou moc aristokracie, bylo z řad občanské společnosti. 
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2. Šlechtický velkostatek v Čechách 

2.1. Vývoj českého zemědělství ve II. polovině 19. století 

Šlechtický velkostatek byl v II. polovině 19. století a na počátku 20. století 

nedílnou součástí českého venkova, všímněme si nyní, jaké obecné modernizační 

trendy zasáhly český venkov ve všech oblastech agrárního odvětví. Význam 

českého šlechtického velkostatku ve vývoji českého venkova nejlépe ozřejmí, 

podíváme-li se na strukturu a rozloţení majitelů českých zemědělských podniků. 

Největší podíl v Čechách měla drobná hospodářství s výměrou půdy do 2 ha, 

procentuální počet těchto drobných hospodářství byl koncem 19. století 48 % 

veškerých samostatně hospodařících statků. Vlastníci těchto usedlostí hledali 

způsob obţivy v jiné oblasti neţ v samostatném zemědělském podnikání. Z této 

skupiny se rekrutovala značná část zemědělských dělníků na šlechtických 

velkostatcích. Druhou skupinu tvořily usedlosti s výměrou 2-5 ha, které tvořily 25 

% všech statků. Tato skupina měla zemědělskou činnost jako hlavní zdroj příjmů. 

U této a další skupiny se nejvíce pouţívala forma pachtu pro rozšíření 

obdělávaných pozemků a také se zde nalézal na hospodářství alespoň jeden 

zemědělský stroj. Ve skupině sedláků, jejichţ hospodářství mělo 10-20 ha 

docházelo, jiţ k významnému vybavení statku zemědělskými stroji. Skupina 

vlastnící 20-50 ha jiţ vyuţívala sluţeb úředníků a patřili k ní nejčastěji vlastníci 

farních pozemků. Poslední skupinou je pak skupina velkých statků, jeţ byla jiţ 

plně mechanizována a vybavena odborným personálem, v této skupině pak silně 

převládali šlechtické velkostatky s rozlohou nad 1 000 ha. Této skupině, která 

představovala 0,005 % všech vlastníku zemědělských hospodářství, patřilo 30 % 

veškeré zemědělské půdy.
95

 V důsledku zrušení roboty získala především tato 

skupina vlastníků rozsáhlých statků značné finanční prostředky.   

Zákonem ze dne 7. září 1848 byla v českých zemích zrušena robota. Toto byl 

základní předpoklad všech změn v oblasti společenských a hospodářských vztahů 

na českém venkově. Tímto zákonem byla zrušena všechna dosavadní břemena a 

sluţby, veškerá naturální a finanční břemena, jeţ vázly na dosavadní rustikální 
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půdě.  Patrimoniální úřady byly zrušeny a jejich kompetence byly převedeny na 

úřady samosprávné, tj. na obec a na úřady zeměpanské, tj. na podkrajské úřady. 

Poslední agendou zanikajících vrchnostenských úřadů byl soupis všech zrušených 

robotních povinností. Cílem práce bylo vytvoření vyvazovacích tabulek, jeţ byly 

základem pro finanční vyrovnání za zrušené robotní povinnosti tak, jak to 

předpokládal výše zmíněný zákon. Robotní závazky byly rozděleny do tří 

kategorií: 1. závazky vyplývající z robotních povinností, které byly zrušeny bez 

náhrady, 2. povinnosti, za které příslušela částečná náhrada, 3. povinnosti, za něţ 

příslušela plná náhrada. Od takto stanovených náhrad se odečetla jedna třetina 

jako ekvivalent daňové zátěţe placené z těchto robotních povinností. Zbývající 

dvě třetiny byly uhrazeny následujícím způsobem, bývalý robotník z této části 

uhradil jednu polovinu, tj. vlastně jednu třetinu celé vyvazovací dávky. Druhou 

polovinu uhradila země. Vypočtená částka se potom kapitalizovala 

dvacetinásobkem. Část úhrady vyvazovacího poplatku, která připadala na 

bývalého robotníka, byla zapsána jako hypotéční dluh na statku a částka byla 

umořována pravidelnými splátkami po dobu dvaceti let. Částky byly poukazovány 

státním daňovým úřadům. 

 Druhá polovina dluhu, jeţ připadala na země, byla umořována ročními splátkami 

po dobu čtyřiceti let. K provádění těchto úkonů byla vytvořena zemská 

vyvazovací komise a jí podřízené okresní vyvazovací komise, které byly plně 

v reţii státu. K provádění všech finančních toků byl roku 1851zřízeny zemské 

vyvazovací fondy, tj. zemské úvěrní ústavy, jenţ na sebe převzaly úhradu části 

poplatků, které připadaly na bývalé robotníky, jenţ museli splátky posílat těmto 

ústavům. 

Do roku 1886, do kdy právě tato vyvazovací akce probíhala, získaly bývalé 

dominikální vrchnosti, nyní v drtivé míře šlechtické velkostatky, kapitál 56,93 

milionů zlatých.
96

 Odměnou za tyto všechny úkony byla pak úplná rovnoprávnost 

mezi rustikální a dominikální půdou. Zároveň s úpravou vztahu k půdě byl 

upraven i právní stav honebního práva. Císařský patent ze dne 7. března 1849 
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zrušil honební práva na cizí půdě bez náhrady. Kaţdý kdo vlastnil alespoň 200 

jiter souvislých pozemků, mohl provozovat honitbu, na ostatních pozemcích 

patřilo právo honitby obci. Císařský patent z roku 1853 zrušil také veškerá práva 

bývalých robotníků ve vrchnostenských lesích za náhradu. Praxe však byla 

taková, ţe státní úřad, pod něţ tato agenda přešla, rušil práva bez náhrad. 

Právě změnou společenských a ekonomických poměrů, které byly důsledekem 

revoluce v roce 1848 dochází, v českých zemích k rozvoji průmyslu a následkem 

toho i k rozvoji a zprůmyslnění zemědělské výroby a následného průmyslového 

odvětví zpracovávání zemědělských produktů. Toto vše se promítlo 

v jednotlivých oblastech zemědělství, rostlinné a ţivočišné výrobě, mechanizaci a 

chemizaci zemědělské výroby a následně i ve zpracovatelském průmyslu. 

Rostlinná a ţivočišná výroba 

Základní rysem rostlinné výroby bylo rozšiřování rozsahu obdělávané zemědělské 

půdy, neboť v období 1750-1850 došlo k rozšíření obdělávaných ploch o 50 % a 

v roce 1890 byl dosaţen největší rozsah obdělávané půdy. Tento rozsah se ustálil 

v Čechách na rozloze 3 572 tisíc ha. Základními plodinami, které se na 

obdělávaných pozemcích pěstovaly, byly zejména obilniny, pícniny a okopaniny. 

Ostatní plodiny měly vesměs doplňkový charakter a snad s výjimkou pěstování 

chmelu i samozásobující charakter. Důsledným šlechtěním semene, zvýšeným 

důrazem na přípravu půdy a jejím zvýšeným hnojením došlo k výraznému zvýšení 

hektarových výnosů.  

 Základní plodinou vhodnou pro pěstování v klimatických podmínkách Čech bylo 

ţito, které tvořilo 19 % rozlohy obdělávané půdy. Ekonomicky nejvýhodnější 

obilninou však byla pšenice, jeţ tvořila nejvíce se rozšiřující obilninu v Čechách. 

Snad jenom nevhodnost jejího pěstování ve vyšších polohách zabránila jejímu 

maximálnímu rozšíření na úkor ovsa a ječmene. Pěstování ovsa se udrţelo pouze 

díky jeho vhodnosti jako krmiva pro taţná zvířata a zvyšování jejich počtu na 

šlechtických velkostatcích vyrovnal pokles jeho pěstování pro obţivu na bývalých 

rustikálních pozemcích, kde hlavní obilninou pro obţivu byla nyní pšenice. 

Rozloha obdělávané plochy ovsa v rozsahu 10 % zůstala po celou dobu 
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zachována. Poslední a nejvíce omezenou obilninou se stal ječmen. Na jeho úkor 

svoji rozlohu rozšiřovala pšenice a nevhodnost skladování ječmene a jeho 

nahrazování v pivovarnickém průmyslu pšenicí vedlo k omezení jeho výroby 

pouze na oblasti nevhodné pro pěstování pšenice. Pro srovnání uveďme změnu 

hektarových výnosů u pšenice: roku 1848 to bylo 10,8 q z ha a v roce 1900 pak 14 

q z ha, u ţita byl nárůst z 9,5 ha v roce 1848 na 11,5 q v roce 1900. Celkový 

průměrný nárůst u všech obilnin je tak za druhou polovinu 19. století o 30 %. 
97

 

Základní pícninářskou rostlinou je jetel, který byl novinkou 19. století, jeţ 

dominovala českým polím aţ do nástupu řepky na začátku 20. století. Nárůst jeho 

výnosu je pak ve sledovaném období o 50 %. 

V průběhu 19. století došlo i k průmyslovému ocenění pěstování brambor, 

vzhledem k tomu, ţe základní plodinou byly obilniny, byly brambory pěstovány 

v chudých půdách nevhodných k pěstování obilovin. Základní plodinou se staly 

díky svému vysokému obsahu škrobu pro nově vznikající škrobárny a lihovary. 

Základní a nejvýnosnější plodinou pěstovanou na českých velkostatcích však byla 

cukrovka. Základem pro rozšíření pěstování cukrovky v českých zemích byla 

Napoleonova kontinentální blokáda a z ní vyplývající nedostatek cukru. 

Vhodnými oblastmi pro pěstování této plodiny bylo zejména Polabí, okolí Plzně a 

moravských Dačic. V této oblasti také nastala po zrušení kontinentální blokády  

následkem dovozu levného cukru ze zámoří první agrární krize, z níţ se 

cukrovarnictví vzpamatovává na počátku třicátých let. Po této krizi se soustředilo 

pěstování cukrovky především do Polabí, které produkovalo dvě třetiny veškeré 

cukrovky v Čechách a polovinu celkové rakouské produkce. Roku 1890 zaujímal 

rozsah pěstování cukrovky 18 % veškeré obdělávané půdy,
98

 Finanční výhodnost 

jejího pěstování byla o 100 % vyšší neţ pěstování obilovin. 

 V oblasti chmelařství dochází ke změně pěstování na velkých výměrách, jimiţ 

disponoval především šlechtický velkostatek, ale rozsah chmelnic, představoval 

pouze marginálních 10 tisíc ha obdělávané půdy v Čechách. Ovocnářství 
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produkované ve velkostatkářské formě bylo moţné jen v těch oblastech, u nichţ 

byla dobrá dopravní obsluţnost a moţnost vývozu především do Německa. 

Jednalo se o oblast Polabí a oblast podél Vltavy severně od Prahy. 

Základním druhem chovaného dobytka na českých velkostatcích byl skot.  Důraz 

byl kladen na šlechtění skotu a také  nazlepšování stavu českého skotu dovozem 

ze zahraničí. Základním rysem českého chovu skotu však byl nárůst zvyšováním 

mnoţství pěstovaných zvířat. Zvyšování počtu však nejednou přesahovalo 

moţnosti opatřování krmiva pro takto zvětšená stáda. Většina stád trpěla citelným 

nedostatkem krmiv. Na rozdíl od šlechtických latifundií představovala prasata 

základní zvířata chovaná spíše na bývalých rustikálních statcích. Vzhledem k 

zahraniční konkurenci došlo jiţ v první polovině 19. století k úpadku chovu ovcí. 

Chov koní souvisel s vlastním způsobem hospodaření, početní stavy chovaných 

koní dosáhly svého vrcholu v šedesátých letech 19. století a potom jiţ mírně, ale 

trvale klesaly. 

Mechanizace a chemizace zemědělské výroby 

Sociální změny probíhající ve společnosti roku 1848 a jejich důsledek, zrušení 

roboty, zasáhly především šlechtický velkostatek. Ten byl nucen místo zdarma 

pracujících robotníků najímat námezdní sílu za peníze. Zároveň byl nucen 

zaopatřit si taţnou sílu, nářadí a další výrobní zařízení. Nutným základem pro 

rozšíření taţné síly byl proto rozvoj pícninářství. Základní snahou pro odstranění 

problému se zrušením roboty byl také pokus o rozšíření mechanizace pěstování. 

První oblastí, ve které se mechanizace projevila, byla oblast pěstování okopanin, 

nejprve u brambor a od čtyřicátých let i cukrovky. Zejména rozvoj v oblasti 

pluhů, secích a ţacích strojů plně odpovídal postavení Čech v rámci celého 

Rakouska, kde byly české země nejrozvinutější částí monarchie jak v oblasti 

průmyslu, tak i v oblasti zavádění produktů tohoto průmyslu do zemědělství. Také 

v oblasti sklízení a mlácení obilí staré kosy a cepy nahradily ţací stroje a 

mlátičky. Vrcholem v mechanizaci zemědělství byla parní orba. I v té 

představovaly Čechy vrchol, v roce 1902 pouţívalo 293 zemědělských závodů 

v Čechách parní orbu a v celém Předlitavsku se potom jednalo o 383, tj. 76 % 
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všech parních orebních strojů bylo pouţíváno v Čechách.
99

  Z ostatních druhů 

zemědělských strojův Předlitavsku jich potom byla v Čechách zhruba polovina. 

Toto vše svědčí o vysokém stupni mechanizace zemědělské výroby Čech v rámci 

monarchie. Ruku v ruce s mechanizací byla také prováděna chemizace 

v zemědělství a byl to zase šlechtický velkostatek, jenţ byl v čele tohoto proudu. 

Vzhledem k finanční náročnosti zavádění umělých hnojiv je to naprosto logické. 

Po roce 1850 je jako první zaváděna chemizace chilským ledkem, především na 

panstvích čelných pokrokářů v rámci šlechty Thunů (panství Děčín) a 

Schwarzenbergů (panství Třeboň a Český Krumlov). V roce 1870 byla zaloţena 

také první továrna na výrobu umělých hnojiv v Kolíně. 

Zpracovatelský průmysl 

Rozšiřování výroby potravin a jejich následné zpracování bylo spojeno s úsilím 

velkostatku ochránit se před odbytovými krizemi, jako byla obilnářská krize 

v třicátých letech 19. století. Základem pro úspěšný rozvoj zpracovatelského 

průmyslu byla levná produkce vlastních surovin spojená s levnou pracovní silou. 

Rozvoj zpracovatelského průmyslu byl spojen se zaváděním nových plodin do 

pěstebních plánů, především pěstování a rozšiřování sadby okopanin, brambor a 

zejména cukrovky. Neustálý byl zejména nárůst nových cukrovarů: v roce 1862 

bylo v Čechách 59 cukrovarů a o deset let později jiţ 115, z toho se ve 

šlechtických rukách nacházelo 83 cukrovarnických provozů, tj. 52 % všech 

cukrovarů. Z ostatních oborů zpracovatelského průmyslu mělo velký význam jiţ 

jen tradiční pivovarnictví a nově i lihovarnictví. Ostatní obory v oblasti 

zpracovávání zemědělských produktů měly spíše řemeslný charakter. 

První vlna zakládání cukrovarů byla reakcí na kontinentální blokádu. Vzhledem 

k vysokým cenám nedostatkového cukru dochází k zakládání cukrovarů i mimo 

hlavní pěstitelské oblasti cukrovky. Po ukončení kontinentální blokády v roce 

1815 a obnovení dovozu cukru ze zámoří dochází k první cukrovarnické krizi. 

Jejím důsledkem je koncentrace cukrovarů do pěstebních oblastí cukrovky. Po 

roce 1840 bylo v Čechách pouze 15 významných cukrovarů. Vzhledem k nízkým 
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výrobním nákladům na pěstování cukrovky a vzhledem k vlastním zdrojům dřeva, 

nutného pro výrobu cukru byly všechny ve šlechtických rukách. Přesto v roce 

1840 produkovaly české cukrovary pouze pětinu celkové spotřeby cukru 

v monarchii. Do roku 1873, kdy nastala další krize cukrovarnictví, stoupl počet 

cukrovarů v Čechách na 214 a jejich produkce z 60 milionů kg na 1 149 milionů 

kg cukru. Nárůst produkce stoupl o o miliardu kg,  tj. více neţ dvacetinásobně.
100

  

Vzhledem k nástupu další krize v roce 1882, způsobené především 

technologickými zlepšeními při výrobě cukru a tím niţší poptávkou po cukrovce, 

došlo k jeho nadprodukci a tím k problému s odbytem.  Vytvoření kartelu 

cukrovarů a kartelu producentů cukrovky pak tento stav pouze zakonzervoval a 

ani pokusy vlády nevedly k uspokojivým výsledkům.
101

 Produkce cukru z Čech 

byla schopna pokrýt celou spotřebu monarchie a ještě se stala významným 

exportním artiklem. 

Tradičním odvětvm podnikání šlechtických velkostatků, ale i právovárečných 

měšťanů bylo pivovarnictví. Po roce 1848, v něm jiţ není moţno pro odběr piva 

vyuţívat vrchnostenských práv a převaţuje podíl nešlechtického kapitálu nad 

šlechtickým. Rozhodující změny, přišly s postupným přechodem od svrchního 

kvašení k nové technologii spodního kvašení. Nová technologie umoţňovala 

výrobu kvalitnějších a především trvanlivějších leţáků. Na začátku čtyřicátých let 

bylo v českých zemích 1 475 pivovarů, z nichţ pouze 18 uţívalo metodu spodního 

kvašení. Byly zakládány nové průmyslové pivovary, především měšťanské: 

Smíchov, Holešovice, Braník, Budvar, Plzeň a Slaný, ale i šlechtické: Třeboň, 

Protivín a Louny. 

Dalším významným odvětvím zpracovatelského průmyslu bylo lihovarnictví.  Do 

napoleonských válek bylo základní plodinou pro výrobu lihu obilí, ale vzhledem 

k nedostatku obilovin a ke stoupající spotřebě lihovin byl hledán nový zdroj pro 

výrobu lihu a tím se staly brambory. Jiţ v polovině třicátých let se dvě třetiny lihu 

vyráběly z brambor. To vedlo k rozšiřujícímu se pěstování brambor a zavedení 

nového zdanění výroby lihu (na základě velikosti kvasného prostoru). To vše 
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uspíšilo racionalizaci jeho výroby. Přechod k výrobě lihu z nové suroviny se 

projevil i novým teritoriálním rozmístěním lihovarů a jejich přesunem do 

bramborářských oblastí. Koncem 19. století se pro výrobu lihu spotřebovala 

čtvrtina produkce brambor. Lihovary se z hlediska produkce dělily do tří 

kategorií: průmyslové lihovary, zpracovávaly nakoupené produkty, zemědělské 

lihovary spojené především se šlechtickým velkostatkem zpracovávaly vlastní 

produkci a představovaly nejčastější formu produkce lihu na českém venkově a 

produkční lihovary, tj. vlastně pěstitelské pálenice s jinou formou zdanění. 

V šedesátých letech bylo v Čechách 1 315 lihovarů, z toho 339 zemědělských, 91 

průmyslových a ostatními byly pěstitelské pálenice. Výroba dosáhla 453 tisíc hl 

stoprocentního alkoholu.
102 

Prvním významným otřesem, který zasáhl šlechtický velkostatek, stejně jako celý 

český venkov, byla agrární krize sedmdesátých a osmdesátých let 19. století. Tato 

krize zasáhla i hospodářství námi sledovaných šlechtických rodů.  A kaţdý z nich 

se s ní vypořádal s různým úspěchem. Od změny společenských poměrů na 

českém venkově v roce 1848 dochází k všeobecnému rozvoji v oblasti pěstování a 

následného zpracování zemědělských produktů. Jestliţe první krize nastala 

v zemědělství po ukončení napoleonských válek z důvodu zrušení kontinentální 

blokády a následného masivního dovozu z mimoevropských zemí, pak díky 

převaze nabídky nad poptávkou zejména v cukrovarnictví,
103

 ale i v chovu ovcí, 

(jednalo se o důsledek dovozu vlny), odeznívá tato krize v roce 1818.  

Další krize v oblasti zemědělství v roce 1878, které jiţ předchází všeobecná 

hospodářská krize v roce 1873, v plné síle zasáhla i český venkov. Krach vídeňské 

burzy v roce 1873, byl prvním významným hospodářským krachem v nových 

poměrech. Tento krach jiţ nebyl způsoben zásahy státu, nýbrţ byl důsledkem 

zapojení Čech i celého Rakouska do evropského trhu.  Krize evropské trţní 

soustavy byla důsledkem krize ve světovém obchodu. Důsledkem vídeňského 
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krachu byl kvůli vysokému počtu bankrotů bank nedostatek kapitálu v průmyslu a 

následné zdraţování úvěru. Vysoké zadluţování českého venkova na sebe nedalo 

dlouho čekat, v sedmdesátých letech bylo jenom v Čechách exekučně zabaveno 

sto tisíc rolnických hospodářství. Zemědělská krize roku 1878 nebyla jen 

důsledkem krize hospodářské, vysoký podíl na jejím vzniku měl i rozvoj dopravy. 

Obilí dopravované ze zámoří mohlo díky sniţujícím se nákladům na ţelezniční a 

lodní dopravu svojí cenou konkurovat domácímu obilí. Konsolidace USA po 

proběhlé občanské válce a kolonizace amerického západu vedly k tomu, ţe za 

roky 1860-80 stoupl vývoz pšenice z USA do Evropy z 5,6 milionu q na 52 

milionu q,
104

  tj. téměř desetkrát. Kromě toho přibyla konkurence obilí z Jiţní 

Ameriky a Indie.  

Jestliţe krize sedmdesátých let zasáhla v zemědělství především obilnářství, tak 

další agrární krize, která vypukla po krátkém oţivení v letech 1878-1883, zasáhla 

především cukrovarnictví. Důsledky krize se podařilo odstranit aţ v devadesátých 

letech, a to zvýšením efektivity a rentability výroby. Je anachronizmem, ţe 

nadprodukce zemědělské výroby byla způsobena technickým pokrokem a lepšími 

moţnostmi její distribuce. Důsledkem krize a přebytku obilí na českém trhu byla 

následná orientace na chov dobytka a pěstování průmyslových plodin. Vzhledem 

k neschopnosti přepravy ţivého i mrtvého dobytka na větší vzdálenost 

neexistovalo v dobytkářství zostřené konkurenční prostředí, tak jako v obilnářství. 

  Jednou z cest ke zvýšení rentability velkostatku je také racionalizace řízení. 

Nedostatek kapitálu se však jiţ začíná projevovat i na šlechtickém velkostatku, 

příjmy z vyvazování roboty jsou jiţ vyčerpány, a proto musí být tento problém 

řešen stále draţším úvěrem. Pro majitele velkostatků je přístup k úvěru snazší neţ 

pro majitele drobných statků, jediným problémem je zde pouze právní forma 

vlastnictví. Vázání úvěru nad 30% jeho hodnoty na fideikomisní majetek je sice 

moţný pouze se souhlasem zemského soudu, ale případné vymáhání je jiţ 

nemoţné vzhledem k samotné povaze fideikomisu. Proto dochází ke snaze o 

rušení fideikomisů a tím k moţnosti získání úvěru. Následkem krize dochází i ke 
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změnám ve zpracovatelském průmyslu a to cestou jeho koncentrace. V této oblasti 

však šlechtický velkostatek není poškozen více neţ rolnická společenství. 

Vzhledem ke snazší moţnosti úvěru je schopen krizi přeţít, ale se vzrůstajícím 

zadluţením si není schopen poradit a celková zadluţenost českého venkova 

dosahuje na konci 19. století částky tří miliard rakouských korun.  

2.2. Majetková diferenciace šlechtického velkostatku v Čechách 

Poloţme si otázku, kdo vlastně tvořil českou šlechtu, jaká byla její majetková 

diferenciace, jak byl rozdělen pozemkový majetek uvnitř této šlechtické obce? 

Průměrná velikost šlechtického velkostatku byla v sedmdesátých letech 19. století 

kolem 7,5 tisíce hektarů.  Zde se však nejvíce ukáţe nerovnoměrné rozdělení 

pozemkového majetku šlechty, 40 šlechtických rodů tvořících 22 % všech 

šlechtických vlastníků velkostatků v Čechách vlastní 79 % z půdy v drţení 

šlechty. Z výše uvedeného vyplývá, ţe i uvnitř šlechty byla velká majetková 

diferenciace, a ţe vlastnictví půdy bylo v Českém království soustředěno v úzkém 

okruhu několika šlechtických rodů. Ale i skupina nadprůměrných vlastníků byla 

vnitřně nerovnoměrně strukturována. Toto vyplyne, kdyţ se blíţe podíváme na 

deset největších vlastníků, kteří dohromady vlastní 41 % veškerého šlechtického 

pozemkového vlastnictví. Tato skupina je tvořena 6 kníţecími rody, 3 hraběcími a 

rodem císařským. Je zajímavé, ţe vlastnictví panující dynastie je přeskočeno 

vlastnictvím hrabat Clam-Gallasů, kníţat Kinských, hrabat Valdštejnů, kníţat 

Lobkowiczů a nezměrným majetkem rodu kníţat Schwarzenbergů, jeţ sami 

vlastní 15 % veškerého šlechtického majetku.  

Z hlediska urozenosti tvoří českou šlechtickou obec: vlastníci šlechtického 

velkostatku mající pouze prosté šlechtictví tvořící 7% šlechtických vlastníků a 

jejich majetek dosahuje sotva 1 % šlechtického pozemkového vlastnictví. Druhý 

stupeň v šlechtické obci, tj. stupeň rytířský, nosí 15 % vlastníků šlechtického 

velkostatku, ale dohromady vlastní pouhá 2 % šlechtické půdy. Svobodní pánové, 

tj. nositelé nejniţšího titulu vyšší šlechty, jenţ tvoří 29 % všech šlechtických 

vlastníků, vlastní celkem 7 % majetku šlechty v Čechách. Nejpočetnější skupinou 

šlechtických vlastníku jsou hrabata, kteří tvoří 32 % vlastníků a vlastní 37 % 
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veškeré půdy šlechty v Čechách. Nejurozenější skupinu tvoří kníţecí rody, jeţ 

tvoří třináctiprocentní skupinu vlastníků, jeţ vlastní 47 % veškerého šlechtického 

pozemkového majetku.  

Zároveň existuje skupina šlechtických rodů vlastnící pozemkový majetek 

v Čechách, jí však nelze přiřazovat k české šlechtické obci. Je to skupina 

šlechtických rodů s exteritoriálními právy. Tato skupina je tvořena 

sekundogeniturou vládnoucího rodu Schaumburg-Lippe, vedlejší větví císařského 

rodu Hohenzollernů, větve Sigmaringen, jeţ se vzdala výkonu vlády v kníţectví 

Hohenzollern-Sigmaringen ve prospěch hlavní větve rodu vládnoucího v Prusku a 

tím i v Německu. Titulárním panujícím rodem kníţectví Hohenzollern-

Sigmaringen však tato větev zůstala. Další dva vlastníci pocházející z dříve 

vládnoucích rodů Nassau a Hessen-Kassel, byli zbaveni moci v důsledku prusko-

rakouské války v roce 1866. 

Nejurozenějším vlastníkem šlechtického velkostatku, byla samotná panující 

dynastie Habsburků. Tato skupina tvoří 3 % všech vlastníků šlechtické půdy a 

vlastní 6 % pozemků. Dá se tedy říci, ţe politická moc vyplývající z vlastnictví 

deskových statků je v rukách vyšší šlechty. Je to důsledek historického vývoje, 

kdy se rody dlouhodobě usazené v království postupně dopracovali k vyšším 

stupňům urozenosti a nové vysoce urozené rody, které přišly do Čech v 19. století 

v důsledku politických změn v Evropě, mohly díky svým finančním moţnostem 

zakoupit rozsáhlá panství. Naproti tomu rody, jeţ byly povyšovány později 

v průběhu 19. století, získaly především niţší stupně šlechtictví a neoplývaly 

velkým pozemkovým vlastnictvím. Mezi skupinu nadprůměrných vlastníků patří 

pouze dva rody svobodných pánů a to bankéři Sinové a starý český rod Korbů. 

Nyní se zaměříme na českou šlechtickou obec z hlediska délky setrvání v drţbě 

pozemkového majetku. Základními daty pro rozdělení šlechty jsou roky 1620  

(změny probíhající jako důsledek pobělohorských konfiskací) a 1848 (důsledek 

politických a hospodářských změn v souvislosti se zrušením roboty).  Další dělicí 

čárou, jsou potom přelomy století, toto je však pouze technická pomůcka. 

Budeme-li postupovat proti proudu času, pak skupina zakoupená po roce 1848 



38 
 

tvoří 14 % vlastníků, ale vlastní pouze 6 % veškerého vlastnictví. Tuto skupinu 

tvoří nesourodá skupina rodů různého stupně urozenosti. Především jde o rody, 

jeţ utíkají před změnami provázejícími sjednocování Německa (Nassau, Hessen-

Kassel a další) a dále o rody, jeţ vzešly povyšováním nešlechticů do 

aristokratických řad (Kutschera, Heidler von Heilbron). Další skupinu tvoří rody, 

které přišly do Čech v první polovině 19. století, především v důsledku 

společenských změn zapříčiněných Velkou francouzskou revolucí. Tato skupina 

je nejpočetnější a tvoří 32 % české šlechtické obce, dohromady však vlastní pouze 

13 % pozemkového šlechtického majetku. Postupně získávají inkolát v Českém 

království francouzské šlechtické rody, jako např. Rohanové, Segur-Cabanacové, 

Mensdorf-Pouillyové  a Pourtalesové.  

Velkou skupinu tvoří také rody, jeţ jsou povyšovány díky svým podnikatelským 

schopnostem (Geymüller, Bethmann). Většina nových šlechticů však deskový 

statek nezakupuje, např. Haas, Lanna a další. Další skupinu tvoří rody, jeţ přišly 

do Čech v průběhu 18. století, tato skupina tvoří 15 % veškerých šlechtických 

pozemkových vlastníků a vlastní 15 % výměry šlechtických statků. Další a 

nejmajetnější skupinou je šlechta usedlá v Čechách v důsledku změn, jeţ proběhly 

ve dvacátých letech 17. století a tvoří pouhých 16 % šlechtických vlastníků, ačkoli 

vlastní 34 % výměry šlechtického velkostatku. Poslední skupinu tvoří potom stará 

předbělohorská česká šlechta mající 23 % podíl na šlechtické obci a vlastní 32 % 

výměry šlechtického velkostatku. Ještě v roce 1870 vlastní předbělohorská šlechta 

téměř třetinu veškerého šlechtického majetku a spolu se šlechtou, jeţ přišla do 

Čech těsně po roce 1618, vlastní téměř dvě třetiny veškerých šlechtických 

velkostatků.
105

  Z  posledních dvou nejstarších skupin se také rekrutují vůdčí 

osobnosti obou politických stran české šlechty. U konzervativního velkostatku, je 

rozhodující převaha těchto rodů: Lobkowicz, Thun–Hohenstein, Šternberk, 

Schwarzenberg. V čele ústavověrného velkostatku jsou to sice také Thun-

Hohensteinové, ale také rody, které přicházejí do Čech po roce 1618, např. Clary-
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Aldringenové, Auerspergové, ale i zde jsou zastoupeny staré české rody jako 

Valdštejnové, ty však tvoří výraznou menšinu.  

2.3. Šlechtický velkostatek a jeho osvětová činnost 

Na rozdíl od západní Evropy, kde s výjimkou Británie došlo v průběhu 19. století 

k posílení středního a drobného rolnictva, hrál v Čechách hlavní roli i nadále 

šlechtický velkostatek Do nové formy hospodaření přešel stávající velkostatek ve 

své původní podobě, proto bylo nutno přejít především k organizačním změnám. 

Podstatnou otázkou byla také forma přístupu bývalé vrchnosti  k jejímu majetku, 

zda se sama zapojila do řízení svého velkostatku či nikoliv. Byla zrušena agenda 

správní a soudní, která přešla na státní úřady a tím z bývalé vrchnostenské správy 

zbyla pouze správa hospodářská. Ředitel panství řídil vţdy několik popluţních 

dvorů o rozloze 100 aţ 200 ha, v jejich čele stáli odpovědní správcové. Průměrný 

počet dvorů se v Čechách na jednotlivých panstvích ustálil kolem deseti.  

Vzhledem k zúţeným moţnostem majitelů bývalých panství a nutnosti uţití úvěru 

v rozvoji vlastního hospodářství je v kancelářích velkostatků důsledně zaváděna 

podrobná účetní evidence a rozšiřuje se zavádění podvojného účetnictví. Na 

šlechtických velkostatcích se především zvýšila intenzita hospodaření. Právě 

finanční náhrada z vyvazování umoţnila zavádění nových metod a postupů i 

investice do zpracovatelského průmyslu. 

 K významným reformátorům českého zemědělství patřili také šlechtičtí majitelé 

velkostatků, především hrabě František Karel Rudolf Sweerts-Sporck, který 

zaváděl nové druhy pícnin na svém panství Kardašova Řečice, kde jako první v 

Rakousku zavedl pěstování jetele. Hrabě Josef Emanuel Malabail de Canal byl 

předseda Vlastenecko-hospodářské společnosti, kterou dlouhodobě podporoval 

z výnosů svých statků Čestlice a Řešínky, a stal se iniciátorem pokusů výroby 

cukru z řepy. Nemůţeme opomenout Jana Rudolfa a Karla Chotkovy. Z rodu 

Harrachů musíme zmínit alespoň hraběte Jana Nepomuka, zakladatele zemědělské 

školy ve Stěţerách u Hradce Králové. V případě Lobkoviczů není nemoţné 



40 
 

nevzpomenout kníţete Ferdinanda
106

 z mělnické větve rodu, zakladatele 

Zemského vinařského spolku, dlouholetého předsedu Ústřední hospodářské 

společnosti a předsedu Zemědělské rady Království českého. Z rodu Thunů je 

nutno zmínit především hraběte Františka Antonína Thuna, zakladatele 

zemědělské školy v Libverdě. Z rodu Kolowratů-Krakovských připomene hraběte 

Leopolda, zakladatele českého včelařství. Na závěr nesmíme opomenout krále 

českých zemědělců, kníţete Jana Adolfa Schwarzenberga z hlubocké větve rodu. 

Všímáme-li si těchto příslušníků aristokratické elity, nemůţeme opomenout 

představitele středních vrstev. Představiteli střední vrstvy obyvatelstva 

v osvětových a pokrokových pokusech v českém zemědělství jsou především 

úředníci šlechtických velkostatků, případně nájemci popluţních dvorů. Z 

mnohých zde připomeneme dva nejvýznamnější a to Františka Xavera Horského a 

Antonína Emanuela Komerse. První pracoval jako ředitel swarzenberského 

velkostatku v Libějicích, druhý byl mimo jiné vrchním ředitelem chotkovských 

statků. František Xaver Horský byl později za své zásluhy o rozvoj zemědělství 

povýšen do stavu rakouských rytířů s přídomkem z Horskysfeldu a proţil svůj 

ţivot především ve sluţbě schwarzenberského rodu. Uţ jeho studii na 

hospodářské schwarzenberské škole v Českém Krumlově byla předurčena jeho 

profesní dráha, která vyvrcholila funkcí ředitele libějovického velkostatku. Díky 

k výborným výsledkům v zavádění nových metod hospodaření na 

schwarzenberských statcích, z nichţ plynuly odpovídající odměny, byl schopen 

zakoupit si v roce 1862 kolínské panství. Jeho činnost se neomezila pouze na 

zavádění nových postupů v zemědělství, ale zaměřovala se také na osvětovou 

práci mezi sedláky. Spolu se svým zaměstnavatelem zároveň inicioval roku 1849 

zaloţení první veřejné české hospodářské školy v Rabíně,  kde byl rovněţ prvním 

ředitelem. Snad i vlastnictví kolínského panství mu umoţnilo širší spolupráci 

s dalším z významných zemědělských odborníků, Antonínem Emanuelem 

Komersem, jenţ v té době působil jako vrchní ředitel chotkovských statků 

v Nových Dvorech, které sousedily s kolínským statkem. Antonín Emanuel 
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Komers, mladší souputník předešlého a pokračovatel jeho snah, svým významem 

přesáhl i hranice Českého království. Antonín Emanuel Komers nastoupil po 

absolvování jihlavského gymnázia do sluţeb vynikajícího šlechtického 

zemědělského odborníka Františka hraběte Thuna a s jeho podporou absolvoval 

hospodářskou akademii v Hohenheimě v Německu. Od roku 1839 působil jako 

ředitel velkostatku ve Slavětíně a od následujícího roku byl ředitelem daleko 

významnějšího thunovského velkostatku v Peruci. Vzhledem k nebývalým 

ekonomickým úspěchům byl uţ v roce 1844 jmenován hospodářským radou a 

ústředním ředitelem thunovských statků se sídlem v Děčíně-Podmoklech. Jeho 

nejvýznamnější aktivitou z tohoto období je rozšiřování ovocnářství na 

thunovských statcích s následným vývozem ovoce do Saska. Roku 1849 zaloţil 

spolu se svým zaměstnavatelem po vzoru schwarzenberské rolnické školy v České 

Krumlově stejnou školu v Podmoklech, která byla v roce 1850 převedena jako 

veřejný ústav do Libverdy. Prvním ředitelem zde byl Antonín Emanuel Komers. 

Jeho významné postavení na čele thunovských statků a nebývalé úspěchy vedly 

k tomu, ţe jeho sluţeb začaly vyuţívat i další šlechtické rody, jako Chotkové, 

Buquoyové, Fürstenbergové,  Cholticové, ale i polská šlechta na Volyni. Ve 

veřejné rovině kvůli angaţmá na Říšském sněmu v roce 1849 vystupoval nadále 

pouze v odborných společnostech, především jako místopředseda  Vlastenecko-

hospodářské společnosti v Čechách a následně jako místopředseda Zemědělské 

rady Království českého.  Roku 1871 byl císařem Františkem Josefem I. povýšen 

do stavu rakouských rytířů. 

2.4. Šlechtický velkostatek v ţelezničním podnikání 

Kromě hospodaření na vlastních velkostatcíchbyla šlechta uţ od poloiny 18. 

století účastna i na průmyslovém podnikání. Období II. poloviny 19. století je jiţ 

ústupkem ze slávy a vedoucí pozice v průmyslovém podnikání přebírá nově 

nastupující měšťanstvo. V oblasti ţelezničního podnikání však tyto pozice 

neopouští a je ho účastna aţ do konce monarchie. 

Zaměřme se nyní na obecný vývoj ţelezničního podnikání v Rakousku v II. 

polovině 19. století a na počátku 20. století. Všechny námi sledované šlechtické 
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rody se do tohoto podnikání v různé míře a s různým úspěchem zapojily. V této 

kapitole si popíšeme obecnou periodizaci vývoje ţelezničního podnikání a 

hospodářské a právní podmínky pro toto podnikání.  Základním problémem při 

zahájení výstavby rakouských drah byl nedostatek kapitálu, vţdyť kromě 

Rakouské národní banky,
107

 která ale především slouţila jako cedulová banka, 

neexistoval v monarchii jiný úvěrní ústav. Výjimku tvořily pouze soukromé 

bankovní domy Rothschildů, Geymüllerů či Sinů. Tyto také stály za vybudováním 

první ţeleznice v Rakousku z Lince do Českých Budějovic. Jediným, měl kdo 

kromě této finanční skupiny kapitál vhodný k investování, byla právě šlechta. 

Vţdyť ve srovnání s výnosy z jejích pozemkových drţav, které dosahovaly výše 

kolem 4 %, byly výnosy z prvních budovaných ţeleznic výrazně vyšší, neboť 

obligace linecko-budějovické dráhy vynášely sedmi a půlprocentní úrok a akcie 

Severní dráhy císaře Ferdinanda přinášely dividendy ve výši 5-19 %. Výjimku 

v tomto lukrativním podnikání tvořila Praţsko-lánská dráha, realizovaná za hojné 

účasti české šlechty.
108

 Další účast šlechty v ţelezničním podnikání probíhala 

v několika obdobích s různým právním rámcem tohoto podnikání. Období 

výstavby ţeleznic v Rakousku lze rozdělit proto do následujících období: 

 Období výstavby prvních ţeleznic, kdy výstavba i provoz ţeleznice byly 

zajišťovány soukromým kapitálem, především z vídeňských bank a jejich 

prostřednictvím zřizovaných ţelezničních společností. Jednalo se především o „ 

C. k. privilegovanou ţelezniční společnost“
109

 zaloţenou v dubnu 1825 za účelem 

výstavby a zajištění provozu na první koněspřeţné trati z Lince do Českých 

Budějovic. V roce 1836 zahájila provoz na celé své délce a tuto provozovala jako 

koněspřeţnou do 1. října 1857, kdy byla prodána „Dráze císařovny Alţběty“, 

která ji přebudovala na parní provoz a nadále provozovala. Další společností, jeţ 

měla zájem podnikat ve výstavbě a provozování ţeleznic, byla skupina 

shromáţděná kolem Salomona Rothschilda a jeho banky. Její zájem směřoval k 
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vybudování ţelezničního spojení mezi Vídní a haličskou Bochnií. Společnost 

Severní dráhy císaře Ferdinanda byla zaloţena 1. března 1836 se základním 

kapitálem 12 milionů zlatých.
110

 V této společnosti se také šlechta objevovala 

v hojném počtu ve vedoucích pozicích.
111

 Je zajímavé seznámit se s představou, 

jakou měla společnost o druhu a objemu přepravovaného zboţí: „…první místo 

v tabulce očekávaného přepravního objemu zaujímá dobytek (konkrétně krmní 

voli) ve výši dvacet tisíc tun. Na dalších místech pomyslného ţebříčku pak čteme 

kupecké zboţí (11 000 t), sůl (9 700 t), dříví palivové i stavební (8 600 t), obilí 

(4 000 t). V závěru seznamu figuruje tabák s 560 tunami.“
112

 Vzhledem 

k vysokým nákladům, kdy je plánovaná částka na výstavbu překračována zhruba 

dvojnásobně, je nutné poţádat stát o prodlouţení doby pro otevření ţeleznice, 

neboť původně povolenou dobu deseti let není schopna společnost dodrţet. 

Původní termín dostavby byl na základě státního souhlasu posunut z roku 1846 do 

roku 1856. Společnost jako jeden z nejvýnosnějších podniků utrţila v roce 1839 

43 000 zlatých, v roce 1886 však jiţ 25 milionů zlatých. 

Druhým obdobím je období výstavby ţeleznic státem. Dominantní osobností s 

názorem, ţe by ţeleznice měla být budována státem, byl Karl baron Kübeck, 

prezident všeobecné dvorské komory, jeden z čelných politiků předbřeznového 

Rakouska. Ve svém vyjádření k ţádosti Salomona Rotschilda o státní finanční 

podporu pro Severní dráhu císaře Ferdinanda napsal následující: „ soukromé 

podnikání jiţ svojí podstatou, tj. snahou po zisku, nepředstavuje pro ţeleznici 

výhodu. Konkurence jednotlivých společností vede pouze k mrhání, jak 

financemi, tak i lidským potenciálem. Stát naopak má moţnost oboje sjednocovat 

a nasměrovat k vybudování efektivně fungující sítě drah v celém státě.“
113
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Díky  podpoře armády, kterou získal pro svůj názor, dochází k budování ţeleznic 

státem, proto bylo dne 22. prosince 1841 zřízeno generální ředitelství státních 

drah. V českých zemích toto státní ředitelství postavilo a provozovalo Severní 

státní dráhu z Olomouce do Děčína. Během patnácti let existence státních ţeleznic 

investoval stát do jejich výstavby a výkupu od soukromých investorů částku 

dosahující 260 milionů zlatých. Vzhledem k vysokým nákladům potřebným pro 

mocenskopolitické ambice monarchie nebyl stát schopen financovat obé, a proto, 

jako uţ pokolikáté v dějinách, dostala armáda přednost a stát zpeněţil i státní 

dráhy.  Rakouský stát prodal bývalou Severní státní dráhu a Jihovýchodní státní 

dráhu za 94 miliony zlatých nadnárodnímu konsorciu, včele s paříţskou bankou 

Societé générale de Credit mobilier, jiţ vlastnili bratři Péreirové. Rakouský stát 

zároveň garantoval této nové společnosti, jeţ figurovala pod názvem Císařsko-

královská privilegovaná společnost státní dráhy, výnos 5,2 %. Společnost byla 

dominantním podnikatelským subjektem v ţelezniční dopravě v Rakousku aţ do 

svého zastátnění na počátku 20. století. 

Třetím obdobím je období rozmachu soukromých ţeleznic. Nový koncesní 

zákon
114

 omezoval konkurenci budovaných drah tak, aby nedocházelo k výstavbě 

tratí spojujících stejné oblasti. Dále upravoval délku platnosti udělené koncese, 

která byla stanovena na devadesát let, stát zároveň budovatelům ţeleznic 

garantoval minimální míru výnosů. V oblasti ţeleznic budovaných na základě 

tohoto zákona dochází k vysokému výskytu počtu šlechticů, jeţ se zde jako 

akcionáři objevují. Období budování těchto drah spadá do období vykupování 

robotních povinností na šlechtických velkostatcích a tím i do období nebývalé 

míry peněz, který má tento velkostatek k dispozici. Přestoţe je část  investována 

do vlastního velkostatku, zbývá dostatečně velký kapitál pro volné investování. 

Ekonomické úspěchy stávajících soukromých i státních drah nasměrovávají tento 

kapitál i do oblasti ţelezničního podnikání. Vţdyť jiţ  první novou soukromou 

dráhu, kterou je v Čechách buštěhradská ţeleznice, ovládá skupina šlechtických 

podnikatelů v čele Karlem Egonem kníţetem Fürstenbergem. Tato společnost 
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původně spojovala kladenský těţební revír se Severní státní drahou v Kralupech 

nad Vltavou a byla postavena především jako dráha přednostně dopravující uhlí. 

Svoji úspěšnou podnikatelskou činnost zahájila 25. října 1853 a první trať byla 

otevřena dopravě jiţ 10. září 1855. Opoţděně, v důsledku války prusko-rakouské, 

přistoupil stát ke koncesování dalších ţeleznic a jednou z oblastí, kde se otevřela 

moţnost udělení státní koncese, byla výstavba a provozování severozápadní české 

dráţní sítě. K soupeřům buštěhradské dráhy o koncesování tratí vedených českým 

severozápadem patřilo i seskupení v čele s vídeňským Creditanstaltem.
115

  

Společnost získala koncesi, ale také 5 milionů zlatých v akciích společnosti. 

Hlavní přepravní komoditou po celou dobu její existence zůstalo uhlí, vţdyť ona 

sama stála u rozvoje falknovského (sokolovského) hnědouhelného revíru. 

Přestoţe doprava zboţí měla u společnosti vţdy přednost před osobní dopravou, 

vyuţila toho, ţe její dráha vede přes Karlovy Vary a neváhala pro lázeňskou 

klientelu zajišťovat osobní dopravu, včetně mnoha dálkových spojů do 

sousedního Německa. Společnost byla natolik úspěšná, ţe se jí podařilo odvrátit i 

pokus o zestátnění na počátku 20. století.  Bohuţel rozsah této práce neumoţňuje 

sledovat osudy dalších soukromých ţelezničních podniků se šlechtickým 

kapitálem, jako byla Císařskokrálovská privilegovaná dráha císaře Františka 

Josefa s účastí rodu Schwarzenbergů nebo aktivity rodu Valdštejnů při zakládání  

C. k. privilegované Turnovsko-kralupsko-praţské ţeleznice a České severní 

dráhy. V příslušných kapitolách věnovaných námi sledovaným rodům si 

všimneme pouze společností, v nichţ se objevuje jejich kapitál i vliv. Pro 

soukromý kapitál ve finančně nově stabilizovaném Rakousku nebylo v dálkové 

ţelezniční dopravě místo.  

V 60. a 70. letech 19. století byly soukromým ţelezničním společnostem státem 

přiznávány státní podpory bez ucelené koncepce formou různých garancí. Stát měl 

zájem na transparentním a jednotném systému přidělování subvencí a na moţnosti 

kontrolovat hospodaření společností. Zájem drah byl naprosto odlišný, jejich 

cílem bylo především dosaţení nejvyššího moţného stupně garancí ze strany 
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státu. „To samo o sobě vyvolávalo tlaky na neustálé změny a úpravy systému, 

výsledkem byla situace, kdy v roce 1875 bylo v Rakousku-Uhersku subvencováno 

31 ţelezničních společností sedmi různými variantami. Systém garancí nemohl 

zůstat bez vlivu na státní rozpočet, zatímco v roce 1868 vyplatil stát na garancích 

soukromým drahám 1 400 tisíc zlatých, v roce 1876 to bylo jiţ 23 100 tisíc 

zlatých, coţ představovalo cca 6 % výdajů státního rozpočtu, s výstavbou státem 

garantovaných (a prodělečných) místních drah a s postupným postátňováním 

soukromých ţelezničních podniků se zvýšil podíl výdajů státního rozpočtu na 

ţeleznice aţ na 26,8 % v roce 1910.“
116

 Stát však nebyl schopen dlouhodobě nést 

takovou zátěţ. Na ţelezniční podnikání dolehl také krach vídeňské burzy, i kdyţ 

s určitým zpoţděním v roce 1874. Problémem bylo zejména zajištění financování 

nově budovaných tratí a rentabilita jiţ vybudovaných tratí.  První reakcí státu na 

takto vzniklou situaci bylo vydání kuratorního zákona v roce 1874, jenţ chránil 

ţelezniční společnosti před majiteli prioritních obligací. Finanční problémy 

některých soukromých ţelezničních společností, jejich relativně vysoké a 

netransparentní ţelezniční tarify, značné rozdíly v obchodní politice jednotlivých 

drah a kritika ze strany veřejnosti vedly stát k opětovnému znárodňování ţeleznic. 

 V roce 1877 byl říšskou radou přijat tzv. sekvestrační zákon, na jehoţ základě 

měl stát právo spravovat nebo svěřit do správy subvencované ţeleznice vykazující 

provozní deficit a znárodnit subvencované ţeleznice, které vykázaly provozní 

deficit tři po sobě jdoucí roky. Jestliţe se jednou rozjel kolotoč zestátňování, bylo 

bohuţel těţko moţné ho zastavit. Proto byla vedle neúspěšných ţeleznic, jako 

byla Duchcovsko-podmokelská ţeleznice či Rakouská společnost místních drah, 

v roce 1909 zestátněna úspěšná Společnost státní dráhy,
117

 která rozhodně kritéria 

sekvestračního zákona neplnila. K její likvidaci snad vedly politické tlaky, 

vzhledem k francouzskému kapitálu ovládajícímu tuto společnost, snad pokusy o 

odstranění nevítaného konkurenta ze strany ostatních provozovatelů ţeleznic, 

který si rozhodně v přepravních tarifech přišel tzv. na své. 
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Posledním, čtvrtým obdobím v dějinách rakouských drah je období výstavby 

lokálních drah. V sedmdesátých letech 19. století byla v Rakousku téměř 

dokončena výstavba hlavních tratí, průmyslově zaostalé oblasti monarchie neměly 

naději na připojení do sítě rakouských drah. Proto přistoupila vláda ke změně 

způsobu výstavby a financování dalších tratí. Nový způsob výstavby ţeleznic byl 

právně garantován zákonem číslo 56/1880 ř. z. O poskytování výhod místním 

drahám. Tento zákon umoţňoval výstavbu tratí, u nichţ byla předpokládaná 

maximální rychlost 25 km/hod. Tomu odpovídaly technické poţadavky kladené 

na tyto tratě, úměrně tomuto technickému ulehčení výstavby tratí odpovídala 

jejich ekonomická náročnost. Říšskému zákonu měl odpovídat příslušný zemský 

zákon, ale k jeho vydání došlo aţ v roce 1892.
118

  I zde však prosadila své zájmy 

všemocná Společnost státní dráhy, která ovládla všechny místní dráhy 

koncesované v Čechách do roku 1885. Zároveň tato společnost ovládla České 

obchodní dráhy (provozovaly právě síť místních drah, pro nás nejzajímavější je 

dráha Vršovice-Modřany). Námi sledovaná Společnost Ústecko-teplické dráhy 

pohltila síť místních drah v oblasti Podkrušnohoří, jeţ provozovala Společnost 

rakouských místních drah.  

Vlastní boom výstavby místních tratí začal následně po vydání zemského zákona, 

neboť pro získání zemské podpory stačilo sloţení 25 % výše základního jmění a 

přesvědčit zemský výbor o ekonomické výhodnosti takové stavby, coţ bylo 

nejdůleţitější podmínkou. Pokud byly obě tyto podmínky splněny, mohla země 

podpořit výstavbu vydáním obligací s garantovaným úrokem, zapsaných jako 

věcné břemeno na stavěné dráze, a to aţ do výše 70 % zřizovacích nákladů, nebo 

poskytnutím zemské půjčky do stejné výše. Nutnou podmínkou pro udělení 

zemské subvence bylo, aby místní zájemci, a tím mohl být i stát, zajistili 

příspěvky ke stavebnímu nákladu ve výši nejméně 25 % v hotovosti či převzetím 

kmenových akcií za plnou nominální hodnotu, nebo se zavázali, pokud by 

nestačily provozovací přebytky dráhy na úmor základního kapitálu, ţe budou sami 

poskytovat zálohy na zúročení a umoření základního kapitálu do výše 3/8 roční 
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potřeby. Zákon téţ umoţňoval zemi provádět výstavbu drah ve vlastní reţii, ale 

tato moţnost nebyla zemským výborem nikdy vyuţita.  

Základní nevýhodou tohoto systému bylo, ţe země nesla velké finanční riziko, 

protoţe případnou nerentabilitu tratí musela sama dorovnávat, ale na případné 

zisky z provozu těchto tratí neměla nárok. Jiţ při samotném získávání zemské 

subvence hrály určitý vliv patřičné konexe a to samé platilo i při výstavbě 

koncesovaných tratí. Je to stále se opakující koloběh zneuţívání veřejných 

prostředků pro vlastní egoistické cíle, který se objevuje vţdy tam, kde je moţnost 

korupce. Do čela druţstev zřizovaných pro výstavbu těchto tratí se dostávají 

představitelé velkostatku, obecních i místních samospráv, případně místních 

podnikatelských kruhů a jejich zájmy určují i vytyčení příslušných tratí. Zájmy 

jsou natolik silné, ţe mohou změnit směřování i u jiţ schválených a stavěných 

tratí.
119

 Rentabilita těchto drah byla mizivá, ale pro potřebu místních velkostatků a 

fabrik byla jejich existence jistě přínosem. Vţdyť pro osobní dopravu, která měla 

být především v zájmu jednotlivých obecních a okresních výborů, byly vyuţitelné 

pouze čtyři tratě. U ostatních drah nebyla samostatná osobní doprava realizována, 

osobní vagony byly pouze součástí nákladních vlaků. 

 Je jasné, jaká musela být rentabilita těchto tratí, jestliţe na většině z nich jezdily 

pouze dva páry smíšených vlaků denně. Provoz nezajišťovali sami majitelé 

jednotlivých drah, nýbrţ velkou měrou císařsko-královské státní dráhy, pouze 

malá část byla provozována velkými ţelezničními společnostmi. Výsledek této 

akce je doslova katastrofální, vţdyť: „s výjimkou zanedbatelného počtu drah 

s aktivním saldem leţela hlavní tíha při úmoru a zúročení 70 % kapitálu 

opatřeného půjčkou u Zemské banky a při případném zúročení prioritních akcií na 

zemi. V praxi to fungovalo tak, ţe země zaplatila buď celou (u drah s provozním 

schodkem), nebo téměř celou (u drah s provozovacím přebytkem) finanční částku, 

jeţ byla ročním příspěvkem na úmor a zúročení 70 % kapitálu a na případné 

zúročení prioritních akcií. Tato finanční částka, nazývaná garanční záloha, měla 

charakter půjčky místní dráze garantované, a měla být zúročená vrácená. Země 
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však poskytovala takovéto půjčky rok co rok, a naděje na jejich vrácení byly 

naprosto mizivé“ 
120

Je naprosto logické, ţe země, která se na umořování 

základního kapitálu a jeho zúročení podílela 94,46 %, musela přistoupit 

k ukončení této akce, proto zemský sněm 6. června 1905 další udělování 

zemských subvencí zrušil.  

 A jaký je vlastně výsledek této akce? Výstavba 1 091 km tratí se zemskou 

subvencí stála České království v letech 1896-1905 více neţ 19 milionů korun, 

coţ představovalo zhruba 17 % všech postavených tratí na území Čech. Na rozdíl 

od výstavby dálkových tratí, o jejichţ rentabilitě většinou není pochybností, 

představovaly místní dráhy jiţ od samého počátku ekonomickou zátěţ, která 

nebyla vyváţena jejich přínosem. „Výnosnost kaţdé dráhy obecně závisí na tom, 

kolik osob přepraví a kolik nákladu převeze. O tom, jaká je poptávka po nákladní 

i osobní dopravě, vypovídá denní průměrný počet vlaků a počet vagonů v nich. 

Oba tyto údaje snadno dokreslí úvodní tvrzení, ţe přeprava osob i nákladů byla na 

místních drahách zemí garantovaných velmi malá. V letech 1896-1905 projelo po 

místní dráze denně v průměru pouze pět vlaků. Kaţdý vlak, který byl v převáţné 

většině případů smíšený, vezl v průměru pět dvouosých vozů, z toho minimálně 

jeden byl sluţební a poštovní (přeprava zavazadel, kusových zásilek a pošty), 

minimálně jeden osobní, a tak průměrný počet nákladních vozů ve vlaku nemohl 

být větší neţ tři. Malý počet krátkých vlaků jednoznačně ukazuje na malou 

poptávku po přepravě.“
121

  Stejně tak ani v přepravě zboţí nedosahovaly místní 

dráhy velkých úspěchů kvůli tomu, ţe byly stavěny především v zemědělských 

oblastech. Hlavní přepravovanou komoditou bylo uhlí, dále cukrovka následovaná 

přepravou stavebních hmot. Přeprava ostatních surovin byla marginální. 

S dědictvím této akce se vypořádáváme ještě v současnosti. Není jistě nezajímavé, 

ţe všechny v dnešní době uzavřené nebo uzavírané dráhy jsou vystavěné v rámci 

tohoto systému. Je tedy zřejmé, ţe jejich rentabilita se ani v průběhu let 

nezměnila.  
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2.5. Československá pozemková reforma 

V  provedení pozemkové reformy se projevily všechny levicové společenské 

tendence konce I. světové války: národnostní i sociální kvas doby, nutnost 

uspokojit drobné zemědělce i nacionální posun ve prospěch českého obyvatelstva. 

Hlavním mottem pozemkové reformy bylo: „ akt trestné reparace za pobělohorské 

konfiskace, navrácení půdy národu uloupené.“
122

 Přestoţe s tímto zdůvodněním se 

ztotoţnila většina politických stran, byla reforma deklarována Státním 

pozemkovým úřadem
123

 z důvodu hospodářského a sociálního. 

Pozemková reforma měla z pohledu tohoto úřadu úkol pozitivní, který spočíval ve 

vybudování nové hospodářské soustavy, tak i negativní, tj. odčinění 

pobělohorských konfiskací. Jedním z prvních zákonů nového československého 

státu byl zákon o obstavení deskových statků z listopadu 1918.
124

 Tento zákon 

zasáhl do vlastnických práv 786 deskových velkostatků, z těch však šlechtickým 

majitelům patřilo pouze 6,5 % velkostatků, které však hospodařily na 54 % 

zabrané půdy.
125

 V nejpočetnější kategorii velkostatků do 1 000 ha půdy 

představoval však občanský velkostatek plných 64 % všech drţitelů, z 3 962 

zabraných hospodářských dvorů bylo pouze 57 % dvorů provozováno ve vlastní 

reţii a opět převaţovalo hospodaření ve vlastní reţii na občanském velkostatku, „ 

vţdyť i v době konjunktury v zemědělství, kdy stoupala pozemková renta a cena 

půdy, bylo často pro velkostatkáře mnohem výhodnější půdu propachtovat, neţ na 

ní hospodařit“.
126

 Dalším ze zákonů byl zákon o zrušení šlechtických titulů v 

prosinci 1918,
127

 posledním zákonem, jenţ byl jiţ svázán s vlastními zákony o 

pozemkové reformě, byl zákon, který reguloval výkup dlouhodobě 

propachtovaných pozemků z května 1919.
128

 Základem tohoto zákona byl pouze 

odprodej malopachtu: „Právo na výkup dlouhodobých pachtů měli pachtýři 
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zabraných velkostatků, kteří ji měli pronajatu od 10. října 1901, přičemţ nesměla 

vlastní i poţadovaná půda mít větší výměr neţ 8 ha“.
129

 Vlastními zákony, na 

základě kterých byla prováděna pozemková reforma, byly zákon záborový
130

 a 

další navazující zákony, jako zákon přídělový,
131

 zákon o hospodaření na 

zabraném, ještě nepřevzatém majetku,
132

 zákon náhradový,
133

  zákon o dávce 

z majetku a přírůstku majetku
134

 a zákon o úvěrové pomoci
135

 z ledna aţ dubna 

1920.  

 Záborovým zákonem byla na neurčito zabrána půda o výměře 4-5 milionu ha, 

z čehoţ byly 3 miliony lesní půdy.
136

 Zákon zabral veškeré velkostatky, u nichţ 

výměra zemědělské půdy přesahovala 150 ha a výměra veškeré půdy pak 250 ha. 

Zákon přídělový definoval systém poskytování přídělů ze zabrané půdy, kdy se 

má půda přidělova „malým lidem, legionářům, invalidům atd. Ke zřízení 

samostatných podniků zemědělských nebo rodinných nedílů o 6 aţ 10 ha, po 

případě 15 ha zemědělské půdy podle jakosti její“.
137

 Zákon také umoţňoval 

vytváření tzv. zbytkových statků, tj. bývalých popluţních dvorů, u nichţ mělo 

zůstat tolik půdy, aby byla zachována moţnost jeho dalšího hospodářského 

vyuţití. Rozloha půdy zbytkového statku neměla přesáhnout 150 ha. Právě 

v přidělování těchto zbytkových statků, které měly být prvotně určeny pro 

zemědělské odborníky zejména z řad úředníků bývalých šlechtických velkostatků 

či stávajících nájemců, bylo uplatňováno především stranické a národnostní 

hledisko, neboť statky byly přidělovány zejména lidem s patřičnými konexemi a  

bez odborné způsobilosti. Není jistě bez zajímavosti, ţe zbytkové statky, jeţ měly 

být pouze okrajovou záleţitostí pozemkové reformy, nakonec tvořily 12,6 % 

zabrané půdy, tedy celou jednu čtvrtinu půdy, jeţ byla v rámci pozemkové 

reformy rozparcelována. Vlastníci zbytkových statků představovali však pouhé 
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0,3 % vlastníků půdy po pozemkové reformě.
138

 I v neodbornosti nových 

vlastníků zbytkových statků tak lze spatřovat skutečnost, ţe právě zbytkový statek 

byl nejvíce zadluţenou agrární jednotkou v meziválečném Československu. 

Zákon o hospodaření na zabraném majetku, vznikl jako reakce ze strachu, ţe 

stávající vlastník nebude řádně hospodařit a dojde k  systematické devastaci 

zabraného majetku. „Ukázalo se ovšem, ţe obavy, jeţ vedly k vydání tohoto 

krutého zákona, byly věcně neodůvodněné, nebo alespoň upřílišněné - těţké 

hospodářské škodě, která tkvěla v tom, ţe velkostatkář, jak přirozeno, musil se 

vzdáti všech plánů na nové investice, jeţ by výnos statku (statku, jenţ mu bude za 

skrovnou náhradu konfiskován) v budoucnu zvýšily, na nové stroje, nové pokusy 

atd., zákon ovšem zabrániti nemohl - on naopak zájem vlastníka o budoucí 

prospěchy hospodaření v základech podvrátil. Zákon byl, řekl bych, spíš plodem 

převratové horečky, která ve velkostatkáři hledala nepřítele, jejţ chtěla okázale 

trestati, s tím souvisí asi, ţe některé vnucené správy nařízeny byly bez 

dostatečného věcného oprávnění a musily býti později zrušeny.“
139

 Tento zákon 

umoţňoval zavést u statků, které dle představ Státního pozemkového úřadu 

hospodařily v rozporu s tímto zákonem, tzv. úřední správu, tj. podřízenost 

hospodářství daného velkostatku nikoliv jeho vlastníku, ale podřízenost Státnímu 

pozemkovému úřadu. Jak se zde zákon srovná s ústavně zaručeným právem na 

soukromé vlastnictví, nebylo absolutně řešeno. 

 Jestliţe byla nevyhnutelnost pozemkové reformy chápána i ze strany dosavadních 

vlastníků,
140

 (vţdyť pozemková reforma probíhala ve třinácti evropských státech) 

tak největší spory vyvolával další ze zákonů pozemkové reformy a to zákon 

náhradový a sním víceméně související zákon o dávce z majetku. Zákon 

náhradový stanovil, jakým způsobem bude provedena úhrada za zabranou a 

následně rozparcelovanou půdu. „Jak známo, nepřiřkl zákon tento vlastníku 

běţnou cenu obecnou, nýbrţ cenu předválečnou z let 1913-15, stanovenou 
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  Otáhal, Milan: Zápas o pozemkovou reformu v ČSR, Praha 1963, s. 199. 
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 Stanovisko Svazu československých velkostatkářů ze dne 24. května 1919, které především 

kritizovalo dlouhodobé provádění reformy, uskutečňování záboru na lesní půdě, výši náhradové 

ceny a velikost půdy propuštěné ze záboru. Fond SVČ, karton č. 12, inv.166. 
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mechanicky, ne individuelně, a sníţenou u majetku přes 1 000 ha (nikoliv dle 

velikosti jednotlivých dominií, nýbrţ podle velikosti veškerého pozemkového 

majetku velkostatkářova), sráţkou vzestupnou od 5 do 40 %, a zvýšenou později 

nebo sníţenou podle okolností, jeţ cenu statku podstatně zvyšují nebo sniţují, o 

30-50 % (u budov aţ 70 %). Inventář ţivý i mrtvý se platí podle ceny obecné a to 

hotově, ale tato můţe propadnouti na zaopatřovací závazky velkostatkáře 

k dosavadním zřízencům. Takto vypočtenou náhradu mohl vlastník obdrţeti 

hotově, ale stát mu ji mohl - zcela dle svého uváţení - zůstati dluţen, dluţen tak, 

ţe by dluh byl nevypověditelným a byl úrokován celými 3 %, po případě splacen 

tříprocentními dluhopisy. Při tom bylo vyloučeno, ţe by těmito dluhopisy mohl 

majitel platiti dávku z majetku nebo jiné dávky veřejné - lze si vypočísti, jaká byla 

prodejní cena jejich!“
141

 V souvislosti s poválečnými sociálními změnami, 

s převládajícími levicovými názory na společnost a na hospodářské poměry bylo l 

určité přerozdělení půdy i za symbolickou cenu logické, jednalo se o nutnost, 

která měla  zabráněnít  radikalizaci venkova, „ ale pochybeno bylo jiţ, má-li nárok 

na nepřiměřenou slevu a na právní i majetkové poškození velkostatkáře velký 

sedlák nebo nájemce ve válce zbohatlý a kupující zbytkové statky, nebo druţstvo, 

usilující o panský cukrovar nebo lihovar.
142

 Ještě víc pochybeno bylo, má-li 

k tomu právo stát, jenţ si vyhradil v ústavní listině právo omeziti zákonem 

soukromé vlastnictví, ale jenţ podle celého ducha ústavy mohl sotva učiniti to 

jednostranně, výjimečným zákonem, namířeným proti jedné třídě.“
143

 

Není jistě nezajímavé, ţe za celou dobu existence první československé republiky 

nebyl ustaven ústavní soud, přestoţe to ústava výslovně vyţadovala. Bylo by jistě 

zajímavé, jak by byl tento problém v této instituci posuzován, vţdyť celá 

pozemková reforma byla na samé hranici ústavnosti. Jediným zákonem, jenţ byl 

právně nezávadný a o jehoţ souladu s ústavou není a nebylo pochybnosti, je 

zákon o dávce z majetku a přírůstku majetku. Platnost tohoto zákona není totiţ 

omezena jen na určitou skupinu obyvatelstva (velkostatkáře), nýbrţ jeho zásahem 
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je postiţeno veškeré obyvatelstvo republiky. Cílem této daně z příjmů bylo 

vyrovnání zhodnocení nepeněţního majetku se znehodnocením majetku 

peněţního. Je vcelku logické, ţe jedním z hlavních objektů této daně byl 

pozemkový majetek. Základním podkladem pro výpočet daně byla hodnota 

majetku k 1. březnu 1919, dle velikosti majetku, kdy byla k dani z tohoto základu 

připočtena přiráţka, která progresivně rostla a mohla dosáhnout aţ výše 600 %. 

Tato daň musela být splacena v hotovosti, teprve novela náhradového zákona 

z roku 1922 umoţňovala úhradu daně naturální formou. Hodnota půdy však bude 

vypočtena dle náhradového zákona (tj. v cenách let 1913-15), zatímco daň bude 

vypočtena z cen majetku platných v roce 1919. Ceny, za něţ tedy ve skutečnosti 

byly uhrazeny zabrané a rozparcelované pozemky, se pohybovaly mezi 30 aţ 40 

% jejich skutečné aktuální ceny. Majetek se dostával do neřešitelných problému: 

„neboť, jak víme, náhrada za vyvlastnění se počítá podle ceny z roku 1914, ceny 

předválečné, ale dávka z majetku počítá se podle odhadu jeho k 1. březnu 1919, 

tedy podle ceny poválečné a je tím vyšší, čím větší je majetek, o nějţ se jedná - 

kdeţto pozemkový úřad platí za vyvlastněnou půdu tím méně, čím větší je 

celkový majetek velkostatkářův.“
144

  

Jedinou a často uţívanou záchranou pozemkového majetku je potom § 20 

přídělového zákona, jenţ umoţňuje „propustit ze záboru jakoukoliv výměru 

s ohledem na zachování historických památek a přírodního rázu kraje“,
145

 lze jistě 

správně dovozovat, ţe takto vágně formulovaný paragraf umoţňoval velký prostor 

pro korupci veškerého druhu. Tento je pak hojně vyuţíván i vzhledem k tomu, ţe 

v záboru zůstaly rozsáhlé lesní komplexy, které kvůli nízké míře produktivity 

nelze obdělávat v malých celcích. Odborná veřejnost stanovila jako minimální 

moţnou výměru samostatně hospodařícího lesního statku 2 000 ha půdy.
146

 Další 

moţností k odsunutí pozemkové reformy na příhodnější dobu jsou tzv. generální 

dohody,
147

 uzavírané mezi Státním pozemkovým úřadem a stávajícími vlastníky a 
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posouvající provedení reformy aţ do padesátých let 20. století. V oblasti věcných 

břemen ponechal tyto závazky  na 250 ha půdy, která měla být propuštěna ze 

záboru, včetně břemen váznoucích na rozparcelovaných dvorech. 
148

  

Skutečnost však byla jiná, stát přebíral i personál rozparcelovaných dvorů, který 

však většinou pro nadbytečnost posílal do penze, jejíţ výše představovala 20 % 

stávajícího příjmu. Z dobového kontextu, kdy pozemkovou reformu provádělo 13 

evropských států
149

 a rozsah zabírané půdy v mnoha případech výrazně 

přesahoval rozsah zabrané půdy v Československu, lze jistě pochopit její 

oprávněnost, ale z dlouhodobého hlediska její provedení pošlapalo dlouho 

budovanou nedotknutelnost soukromého majetku a toto pošlapání základního 

práva občana vedlo bohuţel k devalvaci právního vědomí, jeţ umoţnilo i další a 

mnohem rozsáhlejší přesuny majetku. Důvody toho, ţe společnost tyto státně 

organizované krádeţe tolerovala, ba i podporovala, musíme hledat právě v první 

organizované státní krádeţi - pozemkové reformě. Je jedno, zda se přikloníme 

k názoru Milana Otáhala („…provádění pozemkové reformy je tedy 

charakterizováno kompromisem agrární burţoazie se šlechtou a katolickou 

církví.
150

 Vţdyť původním vlastníkům bylo vráceno 56 % veškeré půdy a 34 % 

zemědělské zabrané půdy…“),
151

 nebo k názoru Josefa Pekaře, který se na věc 

díval odlišně („k trestné konfiskaci zděděných statků (…) zejména pak takové, jeţ 

by křivdu, jeţ se stala, neodčinila, nýbrţ nové těţké křivdy způsobila, by mravní 

svědomí doby svého souhlasu nedalo nikdy).“
152

 Dnes jiţ s odstupem doby 

můţeme říci, kdo měl pravdu. Pozemková reforma i ve své nedokonalosti splnila 

své krátkodobé cíle, z agrárního hlediska sjednotila venkov pod hlavičku 

politického agrarismu, z pohledu socialistických stran rozkolísala majetkovou 

drţbu, čímţ umoţnila provést v roce 1945 a v následujících letech socializaci 

hospodářství, a z pohledu nacionalistických stran posílila český ţivel v pohraničí. 
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Z dlouhodobého hlediska způsobila mravní úpadek, neúctu k právu, které lze 

shrnout do jedné věty. Krádeţ organizovaná státem, ať uţ z jakéhokoliv důvodu, 

je legální a tudíţ i mravně omluvitelná, vzhledem k vysokým ideálům, v jejichţ 

jméně je prováděna.   

2.6. Šlechtický velkostatek a jeho politický význam 

Šlechtický velkostatek, neměl svůj význam jenom v hospodářské oblasti, nýbrţ i v 

oblasti politické činnosti jeho majitele. Pouze z drţby šlechtického velkostatku 

vyplývala pro jeho drţitele moţnost exkluzivní účasti na politickém ţivotě 

monarchie, ať uţ v jejích samosprávných nebo zákonodárných orgánech. 

Podmínkou exkluzivní účasti na politickém ţivotě při volbách do českého 

zemského sněmu či do roku 1907 také do poslanecké sněmovny říšské rady byla 

drţba deskového statku. Z jeho drţby, a nikoliv z drţeného šlechtictví, vyplývala 

moţnost volby v kurii velkého statku. 

Deskový statek 

Pod pojmem deskový statek rozumíme svobodný statek, jehoţ vlastnictví je 

zapsáno v deskách zemských Království českého a s jehoţ vlastnictvím byl do 

roku 1848 spojen výkon vrchnostenských práv, po roce 1860 spojeno volební 

právo v kuriích velkého statku v českém zemském sněmu a do roku 1907 volební 

právo v poslanecké sněmovně říšské rady. Všimneme si pouze jeho vývoje po 

zásadní změně desek zemských, která nastala vydáním patentu císaře Františka II. 

ze dne 22. dubna 1794 (Patent o deskách zemských v Čechách a na Moravě) a 

deskové instrukce ze dne 5. července 1796. Výsledkem úprav zaváděných tímto 

patentem byla skutečnost, ţe byl vytvořen pevný rámec zápisu majetkových 

poměrů drţitelů deskových statků. Pro kaţdý statek, jenţ byl označen 

v dosavadním stavu desek zemských jako dominikální, tj. statek, jenţ byl přímým 

vlastnictvím svobodné osoby (osoby, jeţ nebyla v poddanské závislosti), byla 

vytvořena zvláštní sloţka skládající se ze dvou částí: 

-Listu drţeb - v němţ se uvádělo jméno vlastníka a forma nabytí, soupis parcel 

tvořících tento statek, včetně jejich výměr, 
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-Listu závad - v němţ jsou uváděna všechna břemena a závazky váznoucí na 

deskovém statku. 

Změna majitele deskového statku byla moţná pouze převodem prostřednictvím 

exekuce, smlouvy trhové nebo dědictvím. Dnem nabytí statku je den zápisu této 

skutečnosti do desek zemských. Do roku 1849 byl nutný český inkolát. Počet 

deskových statků byl pevně stanoven. Po roce 1849 je nutnou podmínkou k nabytí 

deskového statku pouze rakouské státní občanství nebo udělení exteritoriálních 

práv. Vznik nového deskového statku je potom umoţněn zemským zákonem ze 

dne 5. prosince 1874 českého zemského zákoníku O zápisu do desek zemských. 

Tento zákon umoţňuje provést zápis nového deskového statku vzniklého 

z dosavadního rustikálního statku, jeţ je zapsán v pozemkových knihách po 

souhlasu zemského sněmu. Zemské desky získávají výše uvedenými právními 

normami formu zvláštních pozemkových knih a od pozemkových knih se liší 

pouze tím, ţe jsou s jejich drţbou spojena zvláštní politická práva. Úřad desek 

zemských byl úřadem zemského soudu, jenţ byl jako stavovská instituce zrušen 

roku 1783 zrušen a nahrazen soudem zemským, který byl soudem státním. U 

praţského soudu zemského, co soudu civilního byly, tyto desky vedeny aţ do 

roku 1926, kdy bylo jejich vedení předáno okresnímu soudu pro okres Praha-

město a tím bylo spojeno s ostatními pozemkovými knihami, jejichţ vedení od 

roku 1884 zajišťovaly okresní soudy.  V tomto stručném popisu desek zemských 

jsme odhlédli od všech jiných zápisů, jeţ byly vedeny v zemských deskách, a 

jejichţ osud byl odlišný od námi uvedeného. Uvedli jsme pouze osud té části 

desek zemských, jeţ zachycovala stav pozemkového majetku v zemi. V listech 

závad kaţdého deskového statku byla uvedena forma vlastnictví, tj. jedná-li se o 

statek alodiální nebo fideikomisní. Všimneme si nyní podrobněji obou forem 

vlastnictví. 

Fideikomis (svěřenství) byl rodinný fond, jehoţ účelem bylo pojistit určité 

sociální postavení rodiny na věčné časy. Zřízení bylo moţno formou poslední vůle 

zakladatele nebo formou smluvního ujednání zúčastněných osob. K tomu, aby 

takto vzniklý fideikomis nabyl právní moci, byl nutný souhlas panovníka. Od 

zavedení ústavnosti v Rakousku je dle zákona číslo 61/1868 ř. z. O fideikomisu, 
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nutná k zřízení fideikomisu pouze forma říšského zákona. Fideikomisní právo 

upravuje také § 629 rakouského občanského zákoníku a to tak, ţe rozděluje 

vlastnictví fideikomisu na dvě části. Vlastnictví základního majetku je 

vlastnictvím celého rodu, vlastnictví poţitků z něj vyplývající je vlastnictvím 

drţitele fideikomisu. Tento je v drţbě omezen zakládající listinou fideikomisu a 

dále paragrafy 618 aţ 646 rakouského občanského zákoníku, které umoţňují 

zadluţení statku pouze do výše 1/3 hodnoty statku a tento dluh můţe být 

umořován pouze z výnosu statku. „Pro dluhy, které kontrahoval drţitel 

fideikomisu, nemohou věřitelé sáhnouti na podstatu fideikomisu. Za dluhy takové 

zavazeny jsou jen plody (výtěţky) statku z vlastnického období dluţníkova, 

pokud arci nebylo jich uţito na udrţování fideikomisu a na hrazení vlastních 

dluhů fideikomisních.“
153

 K zadluţení je nutný souhlas fideikomisního soudu. 

V případě zvýšení zadluţení fideikomisu nad tento zákonem stanovený rámec je 

nutný souhlas c. k. nejvyššího soudního a kasačního dvora.
154

  Nástupnictví ve 

fideikomisu se děje dle vůle zakladatelovy. Zánik fideikomisu je moţný pouze 

vymřením rodu, nebo rozsudkem fideikomisního soudu dle §1 zákona 61/1868 

ř.z. Fideikomisním soudem je dle dekretu dvorské kanceláře číslo 326 ze dne 23. 

srpna 1784 zemský soud co by soud civilní, jenţ vede fideikomisní spisy. 

Fideikomisní forma vlastnictví byla zrušena v nových poměrech Československé 

republiky v roce 1924.
155

 Fideikomis můţe být pozemkový nebo peněţní. V roce 

1870 bylo v Čechách 66 fideikomisů, z nichţ bylo 58 pozemkových.
156

 

Vlastnictví rodového fideikomisu zajišťovalo svému vlastníku i dědičné místo 

v panské sněmovně říšské rady a vzhledem k vysoké koncentraci fideikomisů 

mezi českou šlechtou se zde stalo České království nejvíce zastoupenou zemí. 
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Alodiální forma vlastnictví znamená svobodné (zpupné) vlastnictví, jeţ je 

svobodným majetkem drţitelovým a u něhoţ je moţné jakékoliv nakládání s ním. 

Základními zákony zaručujícími volné nakládání s majetkem jsou rakouský 

občanský zákoník v paragrafech 353 a 354, a zákon číslo 142/1867 říšského 

zákoníku O všeobecných občanských právech. 

Český zemský sněm 

Všímněme si nyní podrobně vlivu deskového statku, potaţmo jeho majitele, na 

konstitiování zemského sněmu a významu, jaký deskový statek na českém sněmu 

měl: „Pomineme-li výjimečné postavení u dvora a v rámci panské sněmovny, 

vysoké posty v armádě a diplomatickém sboru, zaručoval aristokracii významný 

vliv na politické scéně právě specifický kuriální systém zastoupení na zemském 

sněmu a (do roku 1907) i v poslanecké sněmovně říšské rady.“
157

 Kuriální 

zastoupení jednotlivých společenských skupin jiţ nebylo zaloţeno na stavovských 

výsadách, nýbrţ na formě a velikosti majetku. Český zemský sněm, který byl 

kuriálně organizován, rozdělil síly českého a německého nacionálního tábora do 

dvou zhruba stejně velkých skupin. Rozhodující silou, která určila výsledek voleb, 

byla kurie velkostatku.  V této kurii volilo 600 voličů, zhruba jedna pětina se 

voleb nezúčastnila, zbývající voliči v této kurii se rozdělili přibliţně do dvou 

stejných táborů. „Kaţdé volební klání tak bylo vyčerpávajícím maratonem 

s destabilizačním výsledkem. Kupování velkostatků a jejich fiktivní převody zcela 

ovládly zejména volební kampaň v roce 1872, označovanou jako chabrus“.
158

  

Výsledkem bylo všeobecné finanční vyčerpání, prohra konzervativního 

velkostatku, neboť síla Ţivnostenské banky se nemohla rovnat síle vídeňských 

peněţních ústavů. Vzhledem k tomu, ţe České království bylo v této kurii jedním 

obvodem, získával vítěz volebního klání vţdy všechny poslanecké mandáty. Tato 

praxe je ukončena aţ dohodou konzervativního a ústavověrného velkostatku o 

rozdělení mandátů v této kurii v roce 1901 i v roce 1908. Dohoda přidělovala 

konzervativnímu velkostatku všechny poslanecké mandáty za fideikomisní 

velkostatek (16 poslanců) a poslanecké mandáty za alodiální velkostatek byly 

                                                           
157

 Citováno Georgiev, Jiří: Aţ do těch hrdel a statků?, Praha 2011, s. 115. 
158

 Citováno Georgiev, Jiří: Aţ do těch hrdel a statků?, Praha 2011, s. 115. 



60 
 

rozděleny tak, ţe konzervativní velkostatek získal 33 poslanců a ústavověrný 

velkostatek měl nadále v zemském sněmu 21 poslanců.
159

 Je zajímavé, ţe v klubu 

konzervativního velkostatku poslanců českého zemského sněmu „…se mezi sebou 

pánové začínají bavit česky, pokládajíce to patrně za stavovskou povinnost.“
160

  

Všimněme si nyní významu deskového statku z politického hlediska. 

Nejdůleţitějším právem spojeným s deskovým statkem bylo právo volby 

v prvních kuriích zemského sněmu a poslanecké sněmovny říšské rady. V českém 

zemském sněmu obsazovala první kurie 29 % poslaneckých míst a v poslanecké 

sněmovně říšské rady 24 % poslaneckých míst. Po Badeniho reformě to bylo uţ 

jenom 20 % poslaneckých míst. Nyní se zaměříme na způsob volby v první 

velkostatkářské kurii. Český zemský sněm se skládal kromě virilních členů ze čtyř 

kurií: virilní členové (6 poslanců), kurie velkostatku (70 poslanců, z toho 16 

poslanců voleno ve sboru fideikomisního velkostatku), kurie obchodních a 

ţivnostenských komor (15 poslanců), kurie venkovských obcí (79 poslanců). I 

z výše uvedeného je viditelné jaký význam mělo v obsazování sněmu několik set 

českých šlechtických velkostatkářů. První dvě kurie měly vydány speciální 

volební zákony, zbývající dvě se pak řídily volebním řádem do obecních 

zastupitelstev. 

Volební právo v kurii velkostatku přináleţí drţiteli deskového statku ode dne 

zapsání drţby do desek zemských, další podmínkou je potom dosaţení věku 24 let 

nejpozději v den voleb. Počet deskových statků jednoho drţitele není rozhodující, 

kaţdý má pouze jeden hlas. Pokud je volič vlastníkem statků s fideikomisní i 

alodiální formou vlastnictví, volí ve skupině fideikomisních voličů.  Jako 

důsledek tzv. chabrusových voleb byla dne 29. ledna 1873 přijata novela 

volebního zákona číslo 1/1873 z. z. Touto novelou byla upravena moţnost volby 

ve velkostatkářské kurii s tím, ţe volič musí být v den voleb zapsán v drţbě 

deskového statku nejméně tři roky, musí být rakouským státním občanem a 

zároveň musí z deskového statku platit přímou státní daň bez přiráţek ve výši 250 

zlatých, z čehoţ musí být 200 zlatých daň pozemková. V případě vlastnictví více 
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deskových statků je moţno v této poslední podmínce provést součet daní 

z deskových statků v drţbě jednoho vlastníka. V případě spoluvlastnictví jednoho 

statku několika vlastníky mohou tito volit, jestliţe součet jejich podílů tvoří 

nadpoloviční podíl na drţbě velkostatku, jejich sečtené podíly platí v součtu 

stanovenou daň a zároveň jsou všichni bez výjimky rakouskými státními občany, 

tito dohromady mají jeden voličský hlas. Toto se týká i moţnosti volby za 

deskové statky, jeţ jsou ve vlastnictví různých podnikatelských právních subjektů. 

Platí zásada, ţe voličský hlas má přednostně nedílný vlastník deskového statku, 

pokud tohoto není, můţe svůj hlas uplatnit jako spoluvlastník deskového statku. 

Seznamy voličů vydává zemský místodrţitel a ten také osvědčuje volbu. Nový 

deskový statek můţe vzniknout pouze zemským zákonem. 

Poslanecká sněmovna říšské rady 

Poslanecká sněmovna říšské rady se do roku 1907 skládala z poslanců, volených 

stejně jako v českém zemském sněmu, v majetkových a profesních kuriích. Podle 

zákona číslo 40/1873 ř.z.  z  2. dubna 1873 sněmovna čítá 353 poslanců volených 

na šest let, a to v kurii velkostatku (85 poslanců), v kurii obchodních a 

ţivnostenských komor (21 poslanců), v kurii měst (118 poslanců) a v kurii 

venkovských obcí (131 poslanců). V první kurii velkostatku připadlo na české 

království 23 říšských poslanců, tj. 27 % všech poslanců zvolených v první kurii. 

Tito čeští šlechtičtí poslanci tvoří 6,5 % všech poslanců, přestoţe netvoří ani 

tisícinu procenta obyvatel Rakouska. Voličské seznamy sestavuje český 

místodrţitel, dle stejných pravidel jako při volbách do českého zemského sněmu. 

Jediným rozdílem je, ţe se zde nerozlišuje forma vlastnictví deskového statku, 

neboť je volba prováděna pouze v jedné skupině volitelů. Zákonem číslo 

142/1882 ř.z. ze dne 4. října 1882 dochází ke změně  při volbách ve 

velkostatkářské kurii a ta je po vzoru voleb do českého zemského sněmu 

rozdělena do dvou tříd, do třídy fideikomisního velkostatku, jeţ volí 5 poslanců, a 

do třídy alodiálního velkostatku, jeţ volí 18 poslanců. Na rozdíl od voleb do 

českého zemského sněmu je zde ovšem volba prováděna v pěti volebních 

obvodech. K poklesu významu velkostatkářské kurie poslanecké sněmovny říšské 
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rady dochází na základě zákona číslo 168/1896 ř. z. ze dne 14. června 1896, 

kterým se zavádí pátá všeobecná kurie,  v níţ se volí 72 poslanců. Tím dosahuje 

počet poslanců v poslanecké sněmovně 425 poslanců, vliv velkostatkářské kurie 

klesá na pouhých 20 %. 

Na základě zákona číslo 17/1907 ř.z. ze dne 26. ledna 1907 je potom zrušen 

kuriový volební řád do poslanecké sněmovny říšské rady a je zavedeno všeobecné 

volební právo. Toto je konec vlivu šlechtického velkostatku na poslaneckou 

sněmovnu říšské rady, nadále mu zůstává pouze panská sněmovna. Počet 

šlechticů v poslanecké sněmovně tímto okamţikem radikálně klesá a v roce 1918 

jiţ tvoří pouhých 6 % poslanců. Jako úlitbu vlády panské sněmovně a jako forma 

obrany stávajících sil v panské sněmovně je stejným zákonem zaveden numerus 

clausus na počet členů panské sněmovny jmenovaných doţivotně a tím omezen 

vliv vlády na její hlasování. Počet doţivotně jmenovaných poslanců panské 

sněmovny říšské rady nesmí klesnout pod 150 a zároveň nesmí přesáhnout počet 

170 poslanců. Tím odpadá hrozba, ţe v případě nepatřičného hlasování můţe být 

jmenováno tolik členů panské sněmovny, aby poţadovaný zákon prošel. 

2.7. Šlechtický velkostatek v obecní a okresní samosprávě 

Rakouský systém přímých daní 

Rakouský systém přímých daní, od něhoţ byla odvozována síla šlechtického 

velkostatku na úrovni obecních a okresních samospráv v II. polovině 19. století a 

počátku 20. století byl tvořen postupně a v polovině 19. století se ustálil na 

čtyřech daních: dani pozemkové, dani domovní, dani výdělkové a dani 

z příjmu.
161

 K významné změně v oblasti přímých daní došlo v roce 1896,
162

 kdy 

byl zaveden nový systém přímých daní, neboť daň z příjmu byla transformována 

na samostatné daně, osobní, ze sluţného a důchodkové. Tento systém potom 

přeţil rozpad monarchie a byl nahrazen aţ novým systémem daní v roce 1927.
163

 

Z přímých daní byla pro konstituování samosprávy v Čechách rozhodující 

především daň pozemková, domovní, výdělková a osobní, ostatní daně byly pouze 
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marginální.
164

 Síla konkrétní daně byla dána průmyslovým či naopak 

zemědelským charakterem obce nebo okresu. V agrárních okresech převaţoval 

význam především daně pozemkové, v průmyslových okresech potom byla 

rozhodující síla ostatních daní. V urbanizovaných okresech, byla rozhodující daň 

domovní. Všímněme si nyní podrobně pozemkové daně, jelikoţ síla námi 

sledovaných rodů v obecních a okresních samosprávách vyplývala především 

z této daně. 

Jedním ze základních ukazatelů výnosu zemědělského hospodářství byla 

pozemková daň, jeţ byla zdrojem příjmu rakouského státního rozpočtu. 

Všimněme si proto nyní její konstrukce. Rakouská daň pozemková je jedinou 

rozvrţenou daní v Rakousku, její výnos je příjmem státu a nejsou u ní povoleny 

další přiráţky. Její výše je stanovena předem dle zákona číslo 34/80 ř.z. ze dne 28. 

března 1880, kdyţ byla stanovena na 37 milionů zlatých (České království 

odvádělo z této celkové sumy částku ve výši 14 milionů). Rovnoměrně byla 

rozloţena postupně na zemi, okres, obec a jednotlivého vlastníka. Zákonem číslo 

119/83 ř.z. z  22. července 1883 byla určena ve výši 22,7 % výnosu pozemků. 

Zároveň dochází k bonitaci pozemků, kdy jsou zaváděny kategorie kvality půdy, 

tj. její bonity.
165

 Pro pozemkovou daň není jiţ tedy rozhodující forma obdělávání 

pozemku a z toho vyplývající výnos, nýbrţ kvalita pozemků bez rozdílu formy 

obdělávání. Z této kvality se potom vypočítává předpokládaný výnos a z něho 

následně pozemková daň. Cílem této reformy byla moţnost dalšího navyšování 

výnosu daně. Všimneme-li si výnosu pozemkové daně v celkových státních 

příjmech Rakouska, tvořila pozemková daň zpravidla 4,5 % daňových příjmů 

státu, přičemţ všechny přímé daně tvořily 23 % celkových příjmů, naproti tomu 

daně nepřímé tvořily 73% všech příjmů státního rozpočtu. Významnější neţ daň 
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pozemková byla i daň domovní, jeţ tvořila 6,5 % daňových příjmů Rakouska a 

z jejího placení nevyplývala ţádná politická práva v kuriích velkostatků.
166

 

 Pro zajímavost uveďme katastrální výnos pro velkostatky Chotků: Nové Dvory 

71 386 zlatých, Veltrusy 34 429 zlatých, Bělušice 9 947 zlatých, Velké Březno 7 

386 zlatých, Záhořany 7 330 zlatých, Čivice 9 151 zlatých, Ratměřice 15 361 

zlatých a Volšov 9 151 zlatých.
167

 Katastrální výnos velkostatků rodu Colloredo-

Mannsfeldů byl v roce 1891následující: Dobříš 105 032 zlatých, Opočno 92 758 

zlatých a Zbiroh 112 428 zlatých.
168

 Katastrální výnos rodových velkostatků 

Clary-Aldringenů byl v roce 1891 u velkostatku Bynovec 15 093 zlatých a u 

velkostatku Teplice 68 894 zlatých. 

Na rozdíl od existence zvláštní formy pozemkové drţby, kterou byl deskový 

statek pro konstituování českého zemského sněmu a poslanecké sněmovny říšské 

rady, je jeho význam v oblasti obecní a okresní samosprávy uţ jenom v oblasti 

ekonomickéý. Rozhodující pro jeho výjimečné postavení v oblasti niţší 

samosprávy je výše přímých daní z tohoto velkostatku placených. Rozhodující 

daní placenou na českém venkově je daň pozemková, její výše potom ovlivňovala 

postavení jednotlivých drţitelů velkostatků v rámci této samosprávy. 

Obecní samospráva 

Zrušením patrimoniální správy v roce 1848 bylo nutno nahradit odstraněný 

nejniţší stupeň správy jiným orgánem, jenţ by jiţ nevycházel ze starého 

patrimoniálního zřízení. Tuto nutnost změny si uvědomovala i rakouská vláda a 

především „ hrabě František Stadion, z jehoţ dílny pocházela nejen oktrojovaná, 

takzvaná březnová ústava, ale také prozatímní obecní zákon ze 17. března 1849.
169

 

Tento normativní právní akt, zaštiťující se heslem svobodná obec je základem 

svobodného státu, reagoval na změny související se zánikem poddanství a 

vrchnostenské správy a na potřebu nového správního uspořádání v monarchii. 
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Část pravomocí někdejší patrimoniální správy měla být přenesena na samotné 

občanstvo, které by v určitém územním rámci vytvářelo veřejnou korporaci, 

vykonávající funkce veřejné správy.“
170

 

Územně byla monarchie rozdělena do katastrálních obcí, jeţ vycházely z údajů 

uvedených ve stabilním katastru, instrumentu zřízeném především pro výběr daní. 

„Zavedení pojmu katastrální obce znamenalo automaticky také to, ţe velkostatek 

nemohl fungovat jako samostatná správní jednotka, protoţe byl většinou 

rozčleněn do několika katastrálních obcí. Toto rozštěpení staletých pout v rámci 

šlechtického velkostatku bylo chápáno šlechtou jako nejváţnější ohroţení jejích 

tradičních práv a zcela pochopitelně také jako naprosté zpochybnění principů 

stavovství. Institut katastrální obce opravdu znamenal konec územní moci starých 

autorit a tedy i konec stavovství jako ţivého společenského identifikačního 

symbolu. Velkostatkáři mohli od této doby vstupovat do lokálních politických 

bojů, tedy do obecních voleb, jen kaţdý za sebe, a nikoliv jako politický či 

sociální stav.“
171

 Síla bývalé vrchnosti tak jiţ nevyplývala z jejího sociálního, 

nýbrţ ekonomického postavení, ale tato byla vzhledem k rozsáhlému 

pozemkovému vlastnictví značná a nepřehlédnutelná. Musíme si zároveň 

uvědomit, ţe Prozatímní obecní zřízení mělo pouze omezenou platnost, volby 

podle něj byly provedeny pouze jednou a to pouze do obecních samospráv. 

Mandáty obecních zastupitelů byly vládou pouze nadále prodluţovány. Volby do, 

proponovaných okresních orgánů, nebyly provedeny vůbec. Tohoto právního 

vakua bezezbytku vyuţil pro své zájmy i šlechtický velkostatek „…velkostatek se 

katastrální obci v 50. letech 19. století de facto nikdy nepodvolil a ani 

nepřizpůsobil. Dokonce tak činil zcela legálně.“ 
172

 Spíše na samé hraně legálnosti 

zde bylo vyuţíváno tolerance vlády: „ Konkrétně se mohl opřít o protichůdné 

znění kabinetního listu barona Karla von Kübecka z 31. prosince 1851, který 

oklešťoval Stadionovo obecní zřízení (hrabě Franz Stadion mezitím v roce 1849 
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zemřel) a který dokonce expresí verbis pravil, ţe velkostatek můţe být výjimečně 

také začleněn do katastrální obce.“
173

 Lze tedy dovozovat, ţe tento nebyl do 

katastrální obce dosud integrován a ţe ani vláda nebyla v této otázce jednotná a ţe 

ani neměla zájem tuto otázku pregnantně řešit, přestoţe k tomu měla mocenské 

prostředky. Ale ani neoabsolutismus, nemohl existovat bez alespoň tiché podpory 

společenských elit, do kterých bezezbytku bývalá patrimoniální vrchnost patřila. 

 Je naprosto logické, ţe prozatímní obecní zřízení nastolovalo nové poměry 

v bezprostředním okolí velkostatku a postavilo na roveň bývalou vrchnost a její 

poddané. Dříve nemyslitelná skutečnost, ţe poddaný (starosta obce), bude 

nadřízeným své vrchnosti, se stala skutečností. Také proto existoval takový odpor 

proti začlenění velkostatku do obcí. Svou roli však hrály především ekonomické 

zájmy, zde ve formě úspor, tj. nepodílení se na ekonomickém zajištění fungování 

obcí.  

Tento právně vágní stav byl však i z pohledu vlády dlouhodobě neudrţitelný, a 

proto vláda vydala kodifikaci obecního práva formou císařského patentu z 24. 

dubna 1859 (tzv. Bachův obecní zákon).
174

 Ten vlastně konzervoval stávající 

poměry  postavení obcí a velkostatku, kterému byla umoţněna legální moţnost 

opuštění svazku obce. V tomto zákoně se poprvé objevuje instituce virilního člena 

(zde ovšem přímo vázáno na vlastnictví velkostatku) a zvláštní finanční práva. Se 

slábnoucí silou neoabsolutismu si vláda chtěla získat podporu šlechty, a proto se 

jejím poţadavkům snaţila maximálně vyjít vztříci. S okresní a krajskou 

samosprávou jiţ tento zákon, na rozdíl o Stadionova obecního zřízení, nepočítal. 

Rakouská státní správa hned zahájila přípravné práce pro uvedení tohoto zřízení 

v ţivot, stejně jako česká šlechta, která začala reagovat „…a u praţského 

místodrţitelství se začaly shromaţďovat její ţádosti o vypuštění statkových 

obvodů z obecního svazku.“
175

 

 Rezignací Alexandera Bacha dne 21. srpna 1859 byly zastaveny veškeré 

přípravné práce. S nástupem ústavnosti v Rakousku se přesunulo rozhodnutí o 
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obecním zřízení do říšské rady, nově ustaveného celorakouského zákonodárného 

orgánu. Nařízením vlády z 26. listopadu 1860
176

 byly vypsány volby do obecních 

zastupitelstev. Ve volbách usedli do obecních orgánů „..opět zkušení matadoři, 

proslavení svým angaţmá v roce 1848“.
177

 Rakouská vláda jiţ v červnu 1861 

předloţila říšské radě návrh rakouského obecního zákona, a po projednání v obou 

komorách a sankci panovníka byl rakouský obecní zákon vydán.
178

 K jeho 

doplnění zákon předpokládal vydání příslušných zemských zákonů a do těchto 

sborů přenesl rozhodnutí o nejspornějších bodech v rámci obecního zřízení. 

Jednalo se o pozici velkostatku uvnitř samosprávné obce a o zřizování vyšších 

samosprávných orgánů. Rakouský obecní zákon tak především právně sjednotil 

organizaci místních samosprávných orgánů a dal jí jednotnou podobu. 

Českým zemským zákonem, jenţ upřesňuje Rakouský obecní zákon v bodech, 

které nejsou tímto zákonem upraveny, je zákon číslo 7/1864 z. z. ze dne 16. dubna 

1864. Tento zákon je platný pro všechny obce českého království, s výjimkou 

Prahy a Liberce.
179

 Teritoriální součástí obcí jsou dle tohoto zákona i velkostatky. 

Orgánem obecní samosprávy je jednak obecní výbor a jednak obecní 

představenstvo. Volební období obecních orgánů je stanoveno na dobu tří let. 

Obecní výbor je potom obdařen normotvornými a kontrolními pravomocemi, jeţ 

jako výkonný orgán provádí obecní představenstvo v čele se starostou a alespoň 

s dvěma radními. Jedinou úlitbou ve prospěch velkostatku bylo zavedení instituce 

virilního člena obecního výboru, nutnou podmínkou pro virilní členství v obecním 

výboru byla však výše placených přímých daní. Ta byla stanovena na alespoň 

jednu šestinu přímých daní placených virilistou z objemu přímých daní placených 

z obvodu dané obce.
180

 Vzhledem k tomu, ţe na základě tohoto ustanovení 

většinou majitel velkostatku zasedal ve všech obecních výborech nacházejících se 

v obvodu bývalého velkostatku, byla zde moţnost delegování zmocněnce. 
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Volební právo do obecních orgánů bylo velmi sloţité, především rozděluje 

voličské právo na dvě oblasti. Za prvé vzniká voličské právo na základě osobních 

vlastností. Tuto skupinu tvoří čestní občané, měšťané, duchovní, státní a zemští 

úředníci, důstojníci mimo sluţbu, doktoři a učitelé, podmínkou u této skupiny je 

příslušnost v dané obci, nezávisle na výši placených přímých daní. Za druhé 

vzniká volební právo na základě výše placených přímých daní, pro volbu v této 

skupině je podmínkou rakouské státní občanství. Takto ustanovený volební sbor 

se rozdělí podle výše placených daní na tři sbory, který kaţdý volí jednu třetinu 

obecního výboru. Voliči na základě osobních vlastností volí dle svého postavení 

v prvních dvou sborech. Vzhledem k tomu, ţe v prvním sboru nemusí počet 

voličů dosáhnout počtu míst v obecním výboru pro tuto skupinu vyhrazených, 

jsou v tomto případě všichni voliči automaticky zvoleni členy obecního výboru a 

zůstatek volných míst v obecním výboru přináleţící této skupině propadá ve 

prospěch druhého sboru voličů. …volební řády byly postaveny na principu 

hegemonie majetných vrstev, mohl být tento hendicap
181

 šlechtického velkostatku 

částečně relativizován.“
182

  

Obecní zastupitelstvo můţe místodrţitelství rozpustit, jestliţe toto neplní 

povinnosti, jeţ jsou mu stanoveny zákonem. V tomto případě je nutné pro 

rozpuštění obecního výboru stanovisko okresního zastupitelstva, toto ovšem není 

pro místodrţitelství právně závazné. V případě rozpuštění obecního výboru 

stanoví zákon provedení nové volby nejdéle do šesti týdnů. V mezidobí řídí obec 

obecní kuratorium zřízené příslušným okresním hejtmanstvím. Zároveň můţe 

místodrţitelství zrušit ze stejného důvodu i členství v obecním výboru u 

jednotlivých členů, v tomto případě je vyloučený člen obecního výboru nahrazen 

jiţ ve volbách zvoleným náhradníkem. „Obecní zřízení pro Království české 

z roku 1864 rozeznávalo samostatný a přenesený obor působnosti obce. První 

v sobě zahrnoval vše, co se dotýkalo prospěchu obce a „..co si vlastními silami a 

ku prospěchu opatřit a provést můţe“. Konkretní výpočet těchto úkolů v článku V, 

paragrafu 28 byl vţdy sporný a nedostatečný. Zahrnoval agendu hospodářskou 
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(správa obecního jmění, záleţitosti obecních svazků atd.) a agendu veřejné správy 

(místní policie, draţby majetku, smírčí soudy). Druhý, tedy přenesený obor pak 

ukládal obcím vykonávat bezplatně záleţitosti státní správy pod dohledem státní 

správy (organizace voleb, sepisování branců, sčítání lidu, doručování úředních 

výnosů). Autentické sebrání těchto úkolů v oboru přenesené činnosti obcí nikdy 

nebylo učiněno“.
183

 

 V oboru přenesené působnosti bylo dohledacím orgánem obecních výborů 

okresní hejtmanství, jehoţ kompetence nebyly právně kodifikovány a byly 

upraveny pouze zvykově. Základním problémem obecní samosprávy bylo její 

financování. Obce mohly na základě obecního zřízení vybírat samostatné dávky 

nebo přiráţky k státním daním. V případě vybírání samostatné dávky bylo 

k jejímu výběru nutné povolení zemského sněmu formou zemského zákona, 

vzhledem k tomuto omezení byla základním zdrojem financí obce moţnost 

přiráţek ke státním daním. I zde však existují určitá omezení, obecní výbor můţe 

odsouhlasit výši přiráţky pouze do 15 % výše původní daně (v případě nesouhlasu 

virilisty pouze do výše 5%), přiráţky do výše 30 % přímých daní a 20 % 

nepřímých daní vyţadují souhlas okresního zastupitelstva, přiráţky do výše 50 % 

přímých daní a 30 % nepřímých daní vyţadují souhlasu zemského výboru. 

V případě vyšších přiráţek neţ zde uvedených je nutný souhlas místodrţitelství. 

Poslední moţností pro získání financí do obecního rozpočtu je prodej obecního 

majetku. Zároveň nebylo moţno obecními přiráţkami postihovat státní podniky, 

kde kvůli k postátňování ţeleznic přestali být také plátci obecních přiráţek. 

„V budoucnu tak finanční slabost obcí a země a jejich vysoké zadluţení povede 

v době zostřených nacionálních česko-německých bojů k úplnému kolapsu 

zemské samosprávy a nakonec k její suspendaci v roce 1913…“
184

 Pozice 

šlechtického velkostatku, jiţ není v tomto systému určena na základě šlechtických 

výsad vyplývajících z bývalé patrimoniální správy, je určena pouze na základě své 

ekonomické síly. V tomto systému je šlechtický velkostatek vrţen do 
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konkurenčního boje s nastupující silou majitelů průmyslových podniků a to i ve 

vlastní pozici obecního virilisty. 

Okresní samospráva 

„Ačkoli ani konstituování vyšších samosprávných celků neodráţelo přesvědčení o 

veřejnoprávní funkci organicky vzniklých korporací, přece jen se jejich ustavení 

odehrávalo v závislosti na síle federalisticky a autonomisticky orientovaných 

konzervativců, v té které korunní zemi.“
185

 Okresní zastupitelstva byla zřízena 

pouze v Bukovině, Haliči, Slezsku, Štýrsku, Tyrolsku a Čechách. „Vzhledem k 

tomu, ţe koncepce krajské úrovně správy byla jiţ v šedesátých letech opuštěna, 

zůstalo pouze u okresní samosprávy.“
186

 Zákonem zřizujícím okresní 

zastupitelstva v Království českém je zákon číslo 27/1864 z.z., ze dne 25. 

července 1864. Vzhledem k tomu, ţe v roce 1864 existovaly malé politické 

okresy, které odpovídaly pozdějším soudním okresům, byla okresní zastupitelstva 

zřizována v jejich sídlech. Vzhledem k redukci politických okresů v roce 1868, 

došlo k oddělení samosprávných a politických okresů, okresní samospráva nadále 

kopírovala soudní organizaci správy. Znamenalo to tedy, ţe v politickém okrese 

bylo více okresních zastupitelstev a i tato skutečnost bránila efektivní komunikaci 

se správními orgány. Zároveň to vzhledem k menší rozloze samosprávného 

okresu vedlo k větší nacionální homogenizaci okresní samosprávy. Orgány 

samosprávných okresů byly konstituovány v průběhu roku 1865, neboť nutnou 

podmínkou pro jejich zřízení bylo zvolení obecních výborů a starostů dle zákona 

7/1864 z.z. Stejně jako u volebního práva do obecních výborů byl i zde voličský 

elektorát sestaven velmi komplikovaně. Voliči byli seskupeni do čtyř skupin. 

První skupinu tvořili drţitelé deskových statků, zde na rozdíl od voleb do kurie 

velkostatku zemského sněmu bylo stanoveno omezení a to ve formě výše 

placených daní. Drţitel volebního oprávnění na základě vlastnictví deskového 

statku musel platit alespoň 100 zlatých přímých daní ročně v obvodu okresu. 

Druhá skupina je tvořena zástupci průmyslových a obchodních podniků, kteří 

platí ročně na přímých daních alespoň 100 zlatých. Třetí skupina je tvořena 
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zástupci měst, kdy je počet voličů stanoven dle výše daní z obce odváděných, 

zároveň však kaţdé město musí míti alespoň jednoho voliče. Poslední skupinou je 

skupina venkovských obcí, jejíţ voliče tvoří obecní starostové a zástupci zvolení 

obecním výborem, vţdy po jednom za kaţdých pět set voličů volících do 

obecních výborů. Stejně jako u voleb do obecních výborů platí zásada, ţe 

v případě, je-li stejný nebo i menší počet voličů neţ počet míst v okresním 

zastupitelstvu připadající na danou voličskou skupinu, jsou tito automaticky členy 

okresních zastupitelstev. Počet zastupitelů připadajících na jednotlivé voličské 

třídy je rozdělen podle výše daní, které dané skupiny platí a zároveň je dáno 

omezení, ţe první dvě skupiny nemohou míti dohromady více neţ polovinu 

zastupitelů. I zde stejně jako u voleb do obecní samosprávy je část míst 

zastupitelů vyhraţena pro virilní členy, neboť jedna šestina placených přímých 

daní v okrese opravňovala k virilnímu členství v okresní samosprávě. Vzhledem 

k tomu, ţe okresní samospráva kopírovala soudní okresy a tyto byly zřízeny na 

základě dřívější patrimoniální správy, zasedala většina vlastníků šlechtických 

velkostatků v okresních zastupitelstvech právě jako virilisté. „Touto virilní 

klauzulí pro volby do okresního zastupitelstva se dostalo velkostatku satisfakce za 

předchozí začlenění velkostatku do katastru obce.“
187

 Ze stejných důvodů jako u 

obecních výborů mohlo místodrţitelství okresní zastupitelstvo rozpustit, nová 

volba musela proběhnout do šesti týdnů. Virilní členové a zástupci zvolení ve 

skupině velkostatku a ve skupině průmyslu mohli za sebe ustanovit zástupce, 

pokud neměli v okrese právo domovské. Okresní zastupitelstvo volené na tři roky 

volilo ze svého středu okresního starostu a šest členů okresního výboru, čtyři po 

jednom z kaţdé voličské skupiny a dva z pléna. Starosta potřeboval k výkonu 

svého úřadu panovnickou sankci. Okresní zastupitelstva zasedají čtyřikrát do 

roka, v mezidobí řídí okres okresní výbor s pomocí okresního tajemníka. Ve 

stíţnosti proti rozhodnutí okresního zastupitelstva, pro porušení zákona, rozhoduje 

místodrţitelství, v ostatních případech jsou samosprávné okresy podřízeny 

zemskému výboru. Pravomoce okresních zastupitelstev jsou velmi omezené. Ta 
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především fungují jako druhá instance v záleţitostech obecních samospráv, ale 

pouze v oblasti vlastních pravomocí, nikoliv v oblasti přenesených pravomocí. 

Normotvornou pravomoc má v oblasti zájmů, jeţ jsou společné pro obce okresu. 

Výkonné pravomoce nemá s jedinou výjimkou, a to v oblasti vysazování stromů 

při silnicích veřejných.
188

 V přeneseném oboru působnosti má okresní 

zastupitelstvo pravomoce přikázáno zákony, např. v oblasti branného zákona, 

v oblasti místního školství (volby do okresních školních rad), v oblasti 

zdravotnictví a veterinární správy, přesto „obecná působnost okresní samosprávy 

byla od počátku velice slabá, nepodařilo se proto vytvořit důstojnou protiváhu 

okresní státní správě. Význam okresní samosprávy tak tkvěl spíše v odlehčení 

kontrolní funkce zemských výborů…“
189

 K úhradě nákladů můţe okresní 

zastupitelstvo pouţít výnosy z vlastního majetku a přiráţky ke státním daním. Pro 

přiráţku ve výši do 15 % přímých daní v okrese vybíraných postačuje rozhodnutí 

okresního zastupitelstva, pro přiráţky přesahující tuto výši, ale zároveň 

nepřekračující výši 30 % přímých daní, je potřeba souhlasu zemského výboru. 

V případě, ţe přiráţka přesahuje i tuto výši, je potřeba kromě souhlasu zemského 

výboru také souhlas místodrţitelství. Okresní přiráţky k nepřímým daním je 

moţno zavést jen formou zemského zákona. V případě potřeby zadluţení okresu 

do výše 5 % v okrese vybíraných přímých daní je nutný souhlas zemského 

výboru, v ostatních případech je nutný zemský zákon. „Většinu českých 

samosprávných korporací ovládali do 90. let velkostatkáři a staročeši, během 90. 

let přicházeli na jejich místo, včetně Prahy radikálnější mladočeši.“
190

 

I v oblasti okresních samospráv zpočátku působilo kouzlo bývalých vrchností, 

jako například v osobě Jeronýma Colloredo-Mannsfelda, jenţ byl v šedesátých a 

sedmdesátých letech starostou města Dobříše i dobříšského okresu. Podobně to 

bylo v případě jeho syna Josefa Colloredo-Mannsfelda, starosty města Dobříše 

v letech 1914-1919. I Rudolf Chotek, velkostatku Nové Dvory, je prvním 

okresním starostou v Kutné Hoře.  Zájmy velkostatku nezastupují pouze jejich 
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majitelé, ale v hojné míře jsou obecní zastupitelstva obsazována úředníky 

velkostatku.
191

 Toto kouzlo však s nástupem občanských elit, s jejich zvyšující se 

vzdělaností, s rostoucí ekonomickou silou a politickou zkušeností mizí. Šlechta se 

přirozeně nechce angaţovat v nacionálních bojích konce 19. století, ale to, co 

funguje na zemské úrovni, tj. být jazýčkem na vahách mezi českou a německou 

společností v Čechách, to v mikrosvětě národnostně homogenních samosprávných 

okresů nemůţe fungovat.
192

 

Šlechta a jazyková otázka u samosprávných orgánů 

„Tak předně nebylo nikdy sporu o tom, ţe samosprávy si o svém vnitřním i 

vnějším jednacím jazyku, a to v obou oborech svého úřadování, tedy v oboru 

samostatného i přeneseného působení (selbständiger und übertragener 

Wirkungskreis), v podstatě rozhodují vţdy samy.“
193

 Stát při rozhodování o 

jazyce, který budou obecní či okresní zastupitelstva uţívat, nezasahoval, 

předpokládalo se však, ţe při komunikaci s orgány státní správy bude pouţíván 

německý jazyk. Je jasné, ţe v oblastech obývaných německým obyvatelstvem 

nebyl s uţíváním německého jazyka pro úřední styk ţádný problém. Opačná 

situace však nastala v oblastech s českým obyvatelstvem. Na zahájení první 

schůze nově konstituovaných obecních a okresních orgánů bylo rozhodnuto o 

jazyce, jenţ bude daný samosprávný orgán uţívat jako úřední.  Šlechtici,  jeţ stály 

v šedesátých letech v hojném počtu v čele obecních a především okresních 

samospráv, se snaţili o udrţení německého jazyka alespoň jako komunikačního 

jazyka se správními orgány. To byl případ Karla Schwarzenberga v Písku
194

 nebo 

Jeronýma Colloredo-Mannsfelda v Dobříši.  Na rozdíl od Karla Schwarzenberga, 

kterému se dvojjazyčnost při vnějším úředním styku podařilo prosadit, Jeroným 

Colloredo-Mannsfeld úspěšný nebyl. Usnesení okresního i obecního zastupitelstva 
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v Dobříši o uţívání pouze českého jazyka v úřední komunikaci však plně 

akceptoval i přesto, ţe byl členem ústavověrného velkostatku. Na rozdíl od 

Rudolfa Chotka, který byl důsledný při uţívání českého jazyka v osobní 

komunikaci i v úřední agendě chotkovského velkostatku, uţíval Jeroným 

Colloredo-Mannsfeld v osobním ţivotě i při správě velkostatku výhradně 

německý jazyk, při osobním jednání s českým obyvatelstvem colloredo-

mannsfeldských panství uţíval češtinu, a to důsledně. Kaţdodenní úřadování 

v okresech s jednojazyčným obyvatelstvem nebylo s jedním úředním jazykem 

(českým nebo německým), ţádným problémem, opačná situace však byla 

v okresech, jimiţ procházela jazyková hranice. Samotné konstituování takového 

okresu bylo doprovázeno pokusy obcí s obyvatelstvem, jeţ byly v daném okrese 

menšinou, o přesun do sousedního okresu, kde daná menšina tvořila majoritu. 

„Především v osmdesátých a devadesátých letech byl český sněm přímo zavalen 

těmito přípisy o vyčlenění obce ze stávajícího okresu a přesunutí do okresu 

vedlejšího, které byly motivovány buď časovou a komunikační nedostupností 

správního centra, anebo komunikačními (jazykovými) problémy s tímto centrem 

správy či samosprávy, výjimečně i politickými důvody a následnými přesuny, 

kterým v drtivé většině případů zemský výbor a zemský sněm vyhověl. Územní 

vymezení samosprávných, ale i politických okresů byla velice ţivá a do konce 

existence monarchie v podstatě otevřená a nikdy ne zcela zafixovaná 

záleţitost.“
195

  

Jediným samosprávným orgánem, jenţ nadále důsledně uplatňoval ve vnitřním i 

vnějším úřadováním dvojjazyčnost, byl nakonec v této otázce opuštěný zemský 

sněm a jeho zemský výbor. Přes tento dalekosáhlý ústup německého jazyka 

z úřadování obecních a okresních samospráv, je aţ do konce monarchie nutná  

stále, více omezovaná komunikace s vyššími správními orgány v německém 

jazyce. „V liberální éře nebylo sice uţ ţádné individuum nuceno k ovládnutí 

druhého zemského jazyka, nicméně se znalostí němčiny, a nikoliv češtiny písmem 

a slovem bylo moţno pomýšlet zcela určitě na naplnění ambicióznějších a vyšších 
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karierních a ţivotních šancí. Vţité kaţdodenní praxi bylo moţno s vypětím všech 

sil zajistit úplnou jazykovou rovnoprávnost v Čechách maximálně tak u státních 

úřadů, a to na rozdíl od Moravy ještě ani ne celoplošně. Ostatní oblasti veřejného 

a soukromého ţivota včetně školství a samosprávy podlehly rychle zcela 

přirozenému nacionálnímu ovládnutí, ohraničení a rozdělení.“
196

 

Nacionalismus, který v 19. století prostoupil všechny oblasti veřejného ţivota, 

nezadrţitelně zasáhl i samosprávu v Čechách. Vzhledem k pozici šlechty nad 

oběma národy nebylo jiţ pro ni v orgánech samosprávy místo. Ať byla šlechta 

organizována v kterékoliv ze svých politických stran, bytostně nenáviděla tento 

nacionalismus a její manévrovací prostor se stále zmenšoval aţ do úpné nicoty.  

Aţ na několik výjimek ztácí šlechta zájem o účast v obecních a okresních 

samosprávách. Výjimkou je například exponování Josefa Colloredo-Mannsfelda, 

co by starosty Dobříše v letech 1913-1919. Přesto šlechta úplně nevyklízí pozice 

v obecní a okresní samosprávě, místo ní však do těchto orgánů přichází 

úřednictvo velkostatku, které jiţ má s touto oblastí veřejného ţivota dlouhodobé 

zkušenosti. Vţdyť velkostatek v obecních či okresních samosprávných orgánech 

dlouhodobě zastupuje, a to jako zástupce virilního člena těchto orgánů (většinou 

majitele velkostatku). Tento proces probíhá v obou jazykových oblastech. Je 

jasné, čí zájmy se pak v těchto orgánech prosazují. Velkostatek tak nikdy do 

konce monarchie samosprávné orgány nepřestane ovlivňovat, přestoţe uţ jeho 

účast není tak viditelná. 

2.8. Šlechtický velkostatek v panské sněmovně říšské rady 

Panská sněmovna říšské rady 

Poslední výspou šlechtického vlivu na tvorbu celostátních zákonů nakonec zůstala 

panská sněmovna říšské rady. Panská sněmovna říšské rady byla zřízena 

únorovým patentem císaře Františka Josefa I. ze dne 26. února 1861 jako horní 

sněmovna říšské rady. Stejným patentem byla zřízena i dolní komora říšské rady, 

tj. poslanecká sněmovna. „Podle ústavy bylo postavení obou komor rovné, 

nicméně v záleţitostech financí a rekrutů měla dolní komora primární hlas. 
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Panská sněmovna ovšem musela zvládat legislativní tempo dolní komory (coţ 

však při obstrukcích nebyl takový problémem). Náročnost legislativní práce 

moţná měla vláda na zřeteli při navrhování nových pairů. Nové členy císaři 

navrhoval ministerský předseda, který od roku 1867 s Jeho Veličenstvem 

spolupodepisoval císařský list, za nějţ nově jmenovaný pair zaplatil 250 

zlatých.“
197

 Způsob, jakým lze zbavit poslance členství v panské sněmovně, však 

ústava nedefinovala, nebylo jasné, zda toto právo náleţí panovníkovi či moci 

soudní. K věci samé však po dobu trvání panské sněmovny nikdy nedošlo. Člen 

jakékoliv sněmovny říšské rady nesl postavení státního orgánu. Znamenalo to pro 

něj prezenční povinnost účastnit se schůzí. Panské sněmovně však chyběly sankce 

proti absentujícím pairům, forma dovolené nebyla víceméně praktikována. 

Neúčast na schůzích neohrozila členství paira v horní komoře. Dokonce 

nesloţením vstupního slibu neztrácel svůj mandát. V čele panské sněmovny stál 

předseda se dvěma místopředsedy, které na rozdíl od poslanecké sněmovny, jeţ si 

vedení sněmovny volila sama, jmenovaný císařem. Vedení sněmovny bylo 

jmenováno vţdy po zahájení nové legislativní periody. Vzhledem k tomu, ţe 

panská sněmovna nebyla rozpustitelná, počítala se legislativní perioda dle 

legislativních period poslanecké sněmovny, po celou dobu trvání panské 

sněmovny tedy proběhlo 22 legislativních period, tj. svolání zasedání říšské rady. 

Protokolárně byl předseda panské sněmovny postaven nad předsedu poslanecké 

sněmovny. A jaké sloţení panské sněmovny vlastně únorová ústava roku 1861 

judikovala? „…s vytvořením komory pairů podle anglického vzoru přišel právník 

Hans von Perthaler (1816-1862), jeden z duchovních otců únorové ústavy. Stát, 

v kterém ţijí „ starobylé rody, mocné díky velkým pozemkům a nezávislé díky 

svému bohatství, potřebuje sněmovnu lordů“. Oberhaus
198

 podle ústavy 1849 byl 

jen špatnou napodobeninou severoamerického Senátu. Rakouské císařství by tedy 

mělo přenést část politické moci na aristokracii (podobně jako v Anglii kombinací 
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rodového majetku a státního úřadu). I kdyţ stěţejní význam měli nést dědiční 

magnáti říše, neměly v první komoře chybět zaslouţilé osobnosti. Schmerling se 

však více soustředil směrem k neohraničenému jmenovacímu právu Koruny. Na 

rozdíl od Perthalera argumentoval 10. února 1861 v ministerské konferenci, ţe by 

muselo být dosaţeno toho, aby pairové byli opravdovými kapacitami tak jako 

v Anglii - prospěšnými pro vedení státu, aby si v případě určitých záleţitostí 

mohla vláda opatřit v první komoře většinu. Pak by nemuseli být jmenováni 

doţivotní pairové. Ale v Rakousku to prý ještě chvíli potrvá, neţ takové kapacity 

vyrostou, hodnotil tehdejší politické elity Schmerling. Horní komora by podle něj 

ztratila na významu, kdyby do ní nebyli povoláni vynikající muţové z různých 

ţivotních postavení.“
199

 Někteří členové Rechbergovi vlády se dokonce snaţili 

stanovit numerus clausus v poměru mezi dědičnými a doţivotními členy horní 

komory. Kombinací dědičných a doţivotních členů panské sněmovny 

„Schmerling vytvořil z panské sněmovny zajímavý samorost obsahující prvky 

skutečné komory pairu (Pairskammer) a zároveň komory notáblů 

(Notabelkammer) závislé na milosti příslušné vlády.“
200

 Císař František Josef I., 

který nebyl nadšený jiţ samotnou myšlenkou zřízení zákonodárných sborů, byl 

„nicméně myšlenkou dvoukomorové instituce a především panskou sněmovnou, 

jejíţ název (Herrenhaus) sám vytvořil“
201

 nadšen. „Císař mu (Schmerlingovi) 

zachoval důvěru, protoţe si od komory dědičných pairů mohl slibovat garanci 

konzervativních principů a stabilitu říše. To mu pomohlo částečně strávit jinak 

velmi liberální vyznění ústavy.“
202

Nejlépe vystihl poměr panské a poslanecké 

sněmovny říšské rady kníţe Carlos Auersperg, první prezident panské sněmovny 

„pomocí metafory o minutové ručičce poslanecké sněmovny a hodinové ručičce 
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panské sněmovny na ciferníku vnitřní politiky. Podle této metafory lze 

poslaneckou komoru vnímat jako orgán legislativní iniciativy, který je však 

nestálý, proměnlivý a bez první komory pozbývá smyslu. Panská sněmovna je 

zárukou kontinuity a přiměřeného pokroku, který se moţná někomu jeví jako 

statický, ale dokáţe sám ukázat, kolik právě bije na politických hodinách.“
203

 

Sloţení panské sněmovny říšské rady 

„Přestoţe Schmerling hájil zásadu povolat do Herrenhausu z rozvětvených 

šlechtických rodin vţdy jen jednoho paira, představitele rodu a správce 

fideikomisu, aby nedošlo k zaplavení komory šlechtici – postupovala vláda 

v praxi jinak. Z 39 jmenovaných pairů na celý ţivot náleţela 29 vyšší šlechtická 

hodnost (dílem pocházeli z dědičně zastoupených rodin, dílem z těch rodů, které 

nedrţely tak velký svěřenecký velkostatek)“
204

, a tudíţ neobdrţeli dědičné místo 

v panské sněmovně. „Jména kandidátů, navrhovaných především ministr-

prezidentem, byla diskutována na zasedání ministerské rady za předsednictví 

císaře. Samotné navrţení šlechticů na posty doţivotních pairů nebylo pro Jeho 

Veličenstvo dostačujícím argumentem. Například na schůzi 9. prosince 1872 

nebylo nikterak spokojeno se seznamem 13 kandidátů, z toho devíti šlechticů. 

Pokládalo otázku, čím jsou tak vynikajíc. Kritice podrobilo hlavně vyslouţilého 

generálmajora Josepha hraběte Valdštejna, který se mu nezdál takovou kapacitou. 

To podnítilo ministr-prezidenta kníţete Adolfa Auersperga k replice, v níţ císaři 

objasňoval, ţe problém hledání kandidátů je spojen s úvahami, jak aktivní a 

přínosní by tito lidé byli pro první komoru. Politoval, ţe mnohé dříve jmenované 

kapacity vůbec nebo zřídka zaujímají svá místa a nebývají ochotny přijímat 

jmenování do parlamentních komisí. Za určující vytkl princip věrnosti svěřeným 
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povinnostem (Pflichttreue). František Josef v tomto ustoupil, jestliţe ministři 

nemají výhrady, nebude uţ nic namítat.“
205

  

Jak jiţ bylo řečeno, ukončení členství v panské sněmovně nebylo právně 

deklarováno, proto de facto mohlo být ukončeno zejména úmrtím, v případě 

dědičných členů vymřením rodu, ukončením výkonu úřadu (u církevních kníţat 

však většinou nastával tento případ jejich úmrtím) a poslední moţností byla ztráta 

rakouského státního občanství (tako okolnost nastala po odstoupení Benátska 

Italskému království v roce 1866 a po rakousko-uherském vyrovnání). „U 

arcivévodů a šlechticů přichází v úvahu jejich právo zřeknout se svého stavu 

(nutný byl však souhlas panovníka), ale i konkurz na majetek, porušení předpisů o 

fideikomisním nástupnictví a soudní zrušení – ztráta šlechtictví (Adelsentsetzung) 

za spáchané těţké trestné činy (podvod, zpronevěra, krádeţ, falšování šeků, těţké 

ublíţení na zdraví, souboj, vraţda, zabití, uráţka majestátu), coţ bylo spojeno 

s rozsudkem smrti či těţkého ţaláře. Taková ztráta se však nedotkla ţádného 

povolaného paira.“
206

 

Panská sněmovna byla tvořena následujícím způsobem: 

1. zletilý princové císařského domu, 

2. arcibiskupové a biskupové s kníţecím titulem, 

3. členové, významných šlechtických rodů jimţ bylo uděleno dědičné 

členství dle císařského uváţení, 

4. členové doţivotně jmenovaní císařem z řad rakouských státních 

příslušníků, kteří se zaslouţili o stát, církev, hospodářství nebo umění. 

Ti členové, kteří v roce 1867 získali členství v komoře magnátů uherského sněmu, 

pozbyli členství v panské sněmovně říšské rady. Zároveň pozbyli rakouského 

státního občanství a tím práva zasedat v rakouské panské sněmovně i ti doţivotně 
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jmenovaní členové panské sněmovny, kteří v tomtéţ roce přijali uherské státní 

občanství, přestoţe nezískali členství v uherské komoře magnátů.  

Na základě zákona číslo 17/1907 ř.z. ze dne 26. ledna 1907 získala poslanecká 

sněmovna právo volit ze svého středu tři zástupce, kteří získali právo zasedat 

v panské sněmovně. Podíváme se nyní podrobně na jednotlivé skupiny členů 

panské sněmovny. 

Skupina šlechtických drţitelů rodových velkostatkůbyla nejvíce zastoupena 

dědičnými členy, jmenovanými císařem. Jednalo se o následující rody:                                                                                                                            

A, tři suverénní rody -  Liechtenstein,  Sachsen-Coburg-Gotha, Schaumburg–

Lippe,  B, šestnáct mediatizovaných kníţecích domů - Lobkowicz, Dietrichstein, 

Auersperg, Fürstenberg, Schwarzenberg, Thurn-Taxis, Colloredo-Mannsfeld, 

Khevenhuller, Hohenlohe-Langeburg, Starhemberg, Salm, Orsini-Rosenberg, 

Schönburg-Hartenstein, Metternich, Windisch-Grätz, Trauttmansdorf,                                                                         

C, šestnáct ostatních kníţecích domů -  Dietrichstein,  Lubomirski, Porcia,  

Lamberg , Kinský,  Clary-Aldringen,  Paar,  Czartoryski, Sanguszko,  Rohan, 

Windisch-Grätz, Collalto, Sapieha, Montenuovo, Beaufort, Thun,                                                                    

D, čtyři mediatizované hraběcí rody -  Schönborn, Wurmbrand, Kuefstein, 

Harrach, 

 E, šedesát čtyři hraběcích rodů
207

 (nejvíce zastoupená šlechtická hodnost),                                                                                 

F, devět rodů svobodných pánů (nejniţší hodnosti vyšší šlechty),                                                                                

G, tři rody se šlechtickou hodností markýz. Vzhledem k tomu, ţe těmto rodům 

byly tituly markýzů uděleny jiným suverénem, byly rakouským panovníkem 

nostrifikovány v původním znění,
208

 přestoţe rakouské šlechtické právo tyto tituly 

na rozdíl do italského, či západoevropského šlechtického práva, nemělo 

zavedeny.
209
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 Svět aristokracie vnímal hodnost dědičného člena jako svoje přednostní právo 

dané mu ústavou. Podle paragrafu 3 ústavního zákona o říšském zastupitelstvu 

z 26. února 1861 číslo 20/1861 ř.z. jsou dědičnými členy panské sněmovny 

plnoletí muţští představitelé domácích šlechtických rodů vynikající rozsáhlými 

statky, tzv. hlavy, jimţ císař propůjčil hodnost dědičných říšských radů. 

Prosincová ústava toto privilegium omezovala pouze na rody, které vynikaly 

statky v království a zemích na říšské radě zastoupených. Základním 

předpokladem dědičného člena – šlechtice byla drţba fideikomisu „Dědičné 

členství bylo vymezeno rozlohou svěřeneckých velkostatků od 1000 do 15000 

hektarů. Výjimečně náleţelo členství menším fideikomisům (kníţe Paar, hrabata 

z Meranu, Attems, Trauttmansdorf, Kuefstein). Větší velkostatky drţeli v českých 

zemích, Haliči a Bukovině magnáti: hrabata Buquoy, Siemieński-Lewicki, 

Czernin, roudnický Lobkowicz, Potocki, Wasilko, Hoyos, mnichovohradišťský 

Waldstein-Wartenberg, a kníţata Portia (do r. 1867), Auersperg, orlický 

Schwarzenberg, Thurn-Taxis, Fürstenberg, Lamberg, hlubocko-krumlovský 

Schwarzenberg a panující kníţe Liechtenstein.“
210

  

Jediným problémem byla otázka nástupnictví v panské sněmovně, kdy se dědičný 

člen panské sněmovny vzdal drţení fideikomisu, nikoliv však pozice hlavy rodu 

„Ani jeden nesplňoval podmínky vymezené ústavou. Právoplatný následník sedět 

a hlasovat v panské sněmovně nemohl, musel být nejprve povolán Jeho 

Veličenstvem. Proměňovala se také rétorika samotného povolání za paira. Podle 

únorové ústavy císař propůjčoval (či uděloval) hodnost říšského rady (verleihen), 

podle prosincovky si byl císař jist jmenováním za dědičného člena (finde Ich 

Mich bestimmt, Sie zum erblichen Mitgliede (…) zu ernennen) a později od roku 

1907 poprostu jmenoval.“
211

 Drţba rodového fideikomisu však nebyla nutnou 

podmínkou dědičného členství, jeho existence pouze zaručovala jakési 

automatické právo na dědičné členství. Toto však nebylo právně ukotveno, pouze 
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bylo jistou formou zvykového práva. Nejlépe vystihuje postavení panské 

sněmovny vrcholný představitel konzervativního velkostatku kníţe František 

Thun: „…panská sněmovna je zárukou vyrovnané, loajální a konstruktivní 

politiky. V době, kdy dolní komora znovu obstruovala, mohla panská sněmovna 

hrát roli jediné instituce zajišťující ústavnost a celistvost říše. František Thun 

mohl vnímat roli Herrenhausu jako úlohu „říšského regenta“ (císař byl uţ starý, 

konzervativní politické elity ho nechtěly z ohleduplnosti obtěţovat). Proto 

s pečlivostí a nadějí, zdvořilostí i persvází navrhoval ministerskému předsedovi 

nové kandidáty.“
212

 V panské sněmovně byli poslanci organizováni ve frakcích, 

nejsilnější a rozhodující frakcí byla frakce konzervativního velkostatku,
213

 druhou 

nejsilnější frakcí byla skupina ústavověrného velkostatku,
214

 třetí příčku 

obsazovala Mittelpartei, poslední frakcí pak byla skupina Reichspartei.
215

 

2.9. Šlechtický velkostatek a vrcholné instituce státu 

Česká šlechta a výkonná moc 

Jestliţe pozice šlechty v oblasti zákonodárné a samosprávné vyplývala především 

z její ekonomické síly, tak v oblasti výkonné moci jiţ drţba rodového 

pozemkového majetku není rozhodující. Oblast výkonné moci musíme však 

rozdělit do dvou částí, je to část státních orgánů a císařský dvůr. 

Česká šlechta jako pevná součást šlechty rakouské představovala také jeden 

z významných pilířů rakouských vlád. Jenom po rakousko-uherském vyrovnání 

bylo ze šestadvaceti ministerských předlitavských předsedů dvacet tři šlechticů, 

mezi nimi byli i šlechtici pocházejících z Čech, jmenujme alespoň Františka 

kníţete z Thun-Hohensteinu
216

 nebo Manfreda hraběte Clary-Aldringena,
217

 

abychom zachytili představitele obou politických frakcí šlechty. 
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Pozice šlechty nebyla omezena pouze na oblast zákonodárné moci, ale i jak uvádí 

Nicholas von Preradovich „bylo v Rakousku-Uhersku 56 % v diplomatických 

sluţbách obsazeno šlechtou a toto procento mělo stoupající tendenci, ale i ve 

státní správě byla pozice šlechty na stejné úrovni, jako v diplomatických sluţbách, 

pouze v armádě nepřesahoval počet šlechticů 25 procent. Je nutno si uvědomit, ţe 

šlechta obsazovala především vrcholné pozice v těchto odvětvích státní správy. 

Například všichni rakousko-uherští společní ministři byli šlechtici, všichni 

vyslanci monarchie byli taktéţ šlechtici a generálský sbor rakouské monarchie byl 

tvořen ze 60 % šlechtici.“
218

 

 Jelikoţ i uvnitř šlechty existovaly dvě skupiny, první a druhá společnost, dochází 

i k postupnému posunu i uvnitř jí samé. Stále vzrůstá vliv druhé společnosti, 

protoţe právě ona je schopna pruţně reagovat na poţadavky doby a to především 

v oblasti vzdělanosti. Jestliţe v roce 1847 tvoří stará šlechta 78 % příslušníků 

diplomatického sboru monarchie, tak roku 1918 je to uţ jenom 56 %. Obdobná je 

i situace ve státní správě, kde tato je v roce 1847 tvořena z 80 % starou rodovou 

šlechtou, aby v roce 1918  její zastoupení kleslo na 57 %. Nejhorší situace pro 

aristokracii nastala v řadách rakouské generality, kdy její zastoupení z 93 % 

v roce 1847 kleslo v roce 1918 na pouhých 25 %.
219

 

Šlechta a císařský dvůr 

Habsburská monarchie procházela v průběhu 19. století řadou bouřlivých proměn, 

které zasahovaly i do samých základů státu. Přesto zde stál za všech okolností 

nedotknutelný majestát, majestát císaře, který ve své osamocenosti a s boţským 

původem  moci představoval samu esenci tradice a neměnnosti. On a tradice byli 

jedinými faktory, které jako sociální skupiny ovlivňovaly sloţení císařského dvora 

a šlechty. Císařský dvůr pak je jedinou oblastí veřejného ţivota, který nepostihly 

ţádné změny, ostrovem stability a přístavem, kam se uchylovaly staré 

konzervativní šlechtické elity v rozbouřené 2. polovině 19. století. „Pravidla 

samozřejmě nebyla nezměnitelná, ale tento řád měl hlavní oporu v osobnosti 
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samotného Františka Josefa, který přísně trval na nepřekročitelnosti 

společenských bariér. Upřednostňování staré aristokracie, která po generace 

obklopovala habsburské vladaře, pro něj nepředstavovalo jen lpění na tradicích. 

Rakouský císař si za své dvorské hodnostáře záměrně a zcela logicky vybíral 

osoby, pro které panovnická moc z boţí milosti představovala nezpochybnitelný 

základ státní moci.“
220

 

Základním předpisem, který strukturálně formalizoval vídeňský dvůr, bylo 

Nejvyšší rozhodnutí -  Hodnostní uspořádání u dvora jeho c. a k. apoštolského 

veličenstva (Rangordung am Hof seiner k. und k. apostolichen Majestät) císaře 

Františka Josefa I. z 23. ledna 1873. Přestoţe toto nejvyšší rozhodnutí je vydáno 

uţ v době rakousko-uherské ústavnosti, pevně v sobě nese předbřeznové poselství. 

Stručně řečeno, u dvora je vše stále neměnné, kdo nemá dostatečný rodový původ, 

nemá v okolí císaře co pohledávat. Dvůr tak i nadále zůstal uzavřenou kastou, 

kam byl přístup druhé společnosti zapovězen, a pokud byla udělána výjimka, tak 

jen proto, ţe neurozený jedinec získal titul, jenţ přináleţel ke dvoru (především 

církevní úřady tuto moţnost otvíraly). A jaké pořadí toto nejvyšší rozhodnutí 

stanovovalo? Nejprve si musíme ozřejmit, jak bylo kodifikováno postavení uvnitř 

jednotlivých dvorních skupin. Zde platila zásada přednosti data uděleného titulu či 

úřadu. Nejvyšším hodnostářem dvora, jenţ následoval hned po panovníkovi a 

ostatních příslušnících dynastie, byl nejvyšší hofmistr (pokud bylo jmenováno 

více nejvyšších hofmistrů, tak toto místo patřilo pouze prvnímu z nich). Dále 

následovaly hlavy mediatizovaných říšských kníţecích rodů (pořadí bylo 

stanoveno dle data, kdy rod zaujal místo na lavici kníţat říšského sněmu, nikoliv 

dle data udělení kníţecího titulu, (zde bylo vyhraţeno místo i pro hlavu rodu 

Colloredo-Mannsfeldů). Další pozici zaujaly hlavy ostatních kníţecích rodů (sem 

patřili představitelé kníţecího rodu Clary-Aldringen), za nimi následoval nejvýše 

postavený tajný rada (ministr císařského a královského domu a věcí 

zahraničních), jenţ byl následován ostatními příslušníky mediatizovaných 

kníţecích rodů, a s nimi společně další příslušníci kníţecích rodů, jimţ byl tento 

stupeň udělen po vzniku Rakouského císařství (do této skupiny patřila i církevní 
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kníţata). Za nimi následovali ostatní nejvyšší dvorští úředníci, spolu s druhým 

nejvyšším hofmistrem, byl-li jmenován. Další skupinou byly hlavy 

mediatizovaných hraběcích rodů, za nimi rakouský a uherský ministerský 

předseda, dále stáli ostatní tajní radové následovaní ministry všech tří vlád 

a chorvatským bánem, kteří nedosáhli hodnosti tajného rady. Poslední skupinou 

byli c. a k. komoří. Tato skupina byla strukturována stejně jako předcházející 

hodnosti, tedy od mediatizovaných kníţecích rodů po prosté šlechtictví.  

 Z výše uvedeného je zřejmé, ţe dvorská kariéra je vyhrazena, aţ na církevní 

výjimku, výlučně šlechtě a ţe urozenost má v tomto případě přednost před 

zásluhami. Jak jiţ vyplývá z vlastní povahy věci, je císařský dvůr výlučnou 

doménou šlechty, kdy k tak zvanému vnitřnímu dvoru náleţí nositelé čestných 

titulů c. a k. komořího a  c. a k.  tajného rady.
221

 Tyto tituly opravňují nositele 

k neomezenému přístupu k císaři, přičemţ u prvního z nich je nutnost šestnácti 

šlechtických předků, u druhého potom vysoký úřední post a císařská přízeň.  

Vzhledem k častému vládnutí pomocí císařských patentů s vyloučením říšské rady 

byla moţnost osobního jednání s císařem také jedním z klíčových privilegií 

šlechty.  

Vzhledem  k tomu, ţe  příslušníci námi sledovaných rodů byli většinou nositeli 

titulu c.a k. tajný rada a ţe všichni majitelé rodových statků byli c.a k. komořími, 

všimněme si nyní podrobněji těchto dvou dvorských hodností. „Na prvním místě 

stupnice dvorských hodnostářů stáli tajní radové. Šlo o nejvyšší hodnost v celém 

Rakousku-Uhersku, jejíţ nositelé měli nárok na titul Excelence (Exzellenz) a 

zvláštní uniformu. Pouze tento titul otvíral cestu do dvorské společnosti i 

neurozeným i novošlechticům, protoţe nebyl vázán na průkaz původu. To však 

rozhodně neznamenalo, ţe se tyto osoby zároveň staly i členy první společnosti 

monarchie, otevřené jen aristokracii. Navíc aţ do šedesátých let 19. století mezi 

tajnými rady jednoznačně dominovali aristokraté a jejich počet výrazně klesl aţ 

později… Přesto však ještě kolem roku 1878 nebyl tajným radou ţádný skutečný 

zástupce podnikatelské nobility a dokonce rodina Rothschildů se po dlouhou dobu 
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musela smířit s faktem, ţe peníze nejsou kouzelným klíčem ke všem dveřím. 

Většina neurozených tajných radů totiţ i v pozdější době pocházela převáţně z řad 

generality a vysoké byrokracie.“
222

 Do roku 1884 byla hodnost c.a k. tajného rady 

automaticky spojena s udělením velkokříţe Leopoldova řádu nebo s udělením 

velkokříţe Ţelezné koruny přičemţ první z řádů byl udělován nejčastěji 

vrcholným zástupcům rakouské byrokracie a druhý z řádů dostávala především 

rakouská generalita. Po roce 1884 uděloval titul c.a k. tajného rady sám císař 

svým nejvyšším rozhodnutím.  V II. polovině 19. století je tento titul udělen u 

námi sledovaných rodů Bohuslavu Chotkovi, Josefu Colloredo-Mannsfeldovi, 

Jeronýmu Mannsfeldovi a Manfredu Clary-Aldringenovi. I tito příslušníci 

historické šlechty získávají titul c. a k. tajného rady, především díky svým 

vysokým úřednickým a vyslaneckým postům, vţdyť kromě kníţete Josefa 

Colloredo-Mannsfelda, který tento titul získal, jako prezident panské sněmovny 

říšské rady, ani jeden z nich není drţitelem rodového fideikomisu. Na začátku 20. 

století obdrţel hodnost c. a k. tajného rady i vlastník teplických velkostatků kníţe 

Carlos Clary-Aldringen, přestoţe se politického ţivota účastnil pouze v panské 

sněmovně říšské rady.  

 Povinnosti tajných radů byly minimální „omezovaly se na přítomnost při 

zvláštních dvorských slavnostech a státních aktech, mezi které patřily například 

renunciace arcivévodkyň. V takovém případě se dostavovali na zvláštní pozvání a 

působili jako svědkové. Jejich postavení bylo kodifikováno dvorským hodnostním 

řádem z roku 1873. Nejvýše postaveným tajným radou byl ministr c. a k. domu a 

zahraničních věcí, který se při dvorských slavnostech řadil bezprostředně za 

nejvyššího hofmistra a hlavy mediatizovaných kníţecích rodů. Teprve za nimi 

stáli ostatní členové mediatizovaných kníţecích rodů a hlavy a členové kníţecích 

rodů nepatřících k vysoké šlechtě. Pak teprve měl své místo nejvyšší komoří, 

nejvyšší maršálek, nejvyšší štolba, zbylí tři nejvyšší dvorští hodnostáři, kteří 

museli být zároveň c. a k. komořími, a druhý nejvyšší hofmistr. Na dalších 

stupních stály hlavy mediatizovaných hraběcích rodů a předlitavský a zalitavský 
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ministerský předseda následováni ostatními tajnými rady seřazenými podle data 

jmenování.“
223

  

Druhou dvorskou hodností, která však vzhledem k daným podmínkám jejího 

zisku zůstala výhradní doménou historické šlechty, byla hodnost c. a k. komořího.  

K zisku úřadu bylo zapotřebí prokázat bezchybný šlechtický původ ze šestnácti 

předků, po osmi z otcovy a matčiny strany. Tato podmínka byla později zmírněna 

a po přeslici postačovalo doloţení čtyř narozených předků ve šlechtickém stavu. 

Pokud byl otec c. a k. komořím anebo matka dámou Hvězdového kříţe, nemusel 

ţadatel své starobylé šlechtictví dokazovat.
224

 Mezi další podmínky patřilo 

rakouské či uherské občanství, dosaţení alespoň 24 let věku, bezchybné morální a 

politické chování a také dostatečný majetek umoţňující stavovsky přiměřený 

ţivot. Hodnost se navíc neudílela zadarmo. Pokud císař poplatek ze zvláštní 

milosti neodpustil, byl ţadatel povinen zaplatit 1050 zlatých, tedy stejnou taxu, 

jaká se hradila při povýšení do prostého šlechtického stavu. V případě, ţe 

novopečený komoří byl jiţ dříve páţetem, platil pouze polovinu. (Je jistou 

zajímavostí, ţe kníţe Josef II. Colloredo-Mannsfeld se nikdy o hodnost c. a k. 

komořího neucházel, snad proto, ţe většinu ţivota ţil mimo monarchii.) 

„Odznakem komořích byl zlatý klíč, který jim při investituře předával nejvyšší 

komoří, v případě jeho nepřítomnosti pověřený tajný rada, a zvláštní uniforma 

s vyšitým zlatým klíčem na levé zadní straně kabátu. Před předáním odznaku 

úřadu musel kaţdý ještě sloţit zvláštní přísahu (Hofdiensteid), jeţ v případě, ţe 

byl zároveň tajným radou, odpadla. Hodnost c.a k. komořího ale nepředstavovala 

jen obyčejné čestné vyznamenání, byla také označením skutečného úřadu, jehoţ 

nositel byl povinen vykonávat předepsané povinnosti u dvora. Mezi ně patřila 

především osobní přítomnost na všech dvorských slavnostech a ceremoniích. 

Pokud se jich nemohl zúčastnit, musel tuto skutečnost včas oznámit úřadu 

nejvyššího komořího. Dalšími zvláštními povinnostmi byla osobní sluţba u císaře 

či členů císařského domu, případně u zahraničních suverénů, pokud pobývali u 

vídeňského dvora, nebo povinnost být přítomen při předávání pověřovacích listin 
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nových zahraničních vyslanců a velvyslanců ve Vídni. K takovému zvláštnímu 

úkolu bývali komoří povoláváni zvláštním listem nejvyššího komoří, který 

předával zvláštní úředník označovaný jako ohlašovatel komořích (Kamerherrn-

Ansager). V dvorském hodnostním řádu měli nositelé této hodnosti místo 

bezprostředně za tajnými rady. Zisk funkce komořích byl základní podmínkou 

udělení některého z nejvyšších úřadů, které byly aţ do roku 1918 obsazovány 

výlučně z jejich řad.“
225

 

2.10. Šlechtické rituály 

Jednou z oblastí ţivota, která byla charakteristická pro aristokracii, a pro 

rakousko-uherskou aristokracii to platilo o to více, byla neměnnost rituálů, které 

se s pravidelnou setrvačností opakovaly rok co rok. Byly to rituály ověřené 

staletími, které šlechta udrţovala aţ do konce monarchie. Se zmizením císařského 

dvora zmizelo totiţ jedno z center těchto rituálů a nové nástupnické státy 

s převaţujícími republikánskými reţimy ho jiţ nechtěly nahradit. 

 Základním atributem těchto rituálů byla vysoká mobilita příslušníků aristokracie, 

která byla umoţněna také jejich sociálním statusem, vţdyť ani v 19. století nebylo 

cestování levnou záleţitostí. Způsob vysoce mobilního ţivota aristokracie pochází 

jako relikt doby jiţ ze středověku, kdy dvůr doprovází panovníka po jeho cestách 

říší. Vznik dočasných a později trvalých rezidencí je potom spojen aţ s nástupem 

renesance, se změnou ţivotního stylu, kdy dochází k rozdělení ročního cyklu 

aristokrata do několika etap. Především se vznikem byrokracie a účastí šlechty na 

její institualizaci jsou jednotlivé rody nuceny ţít po určitou část roku 

v rezidencích panovníků, a proto přistupují v rezidenčních městech k výstavbě 

svých obydlí - šlechtických paláců. Od tohoto okamţiků rozdělují svůj ţivot 

minimálně do dvou etap, do doby, po kterou ţijí ve svém paláci v panovníkově 

rezidenčním městě, a do doby, kterou věnují pobytu na svých rodových panstvích. 

Postupem doby přicházejí další etapy, např. cestování, v podobě kavalírských cest 

nebo jako součást diplomatických či společenských cest. V průběhu novověku 
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dochází také k pobytům šlechty v lázeňských městech, kde aristokracie hledá 

ztracené zdraví.  

Vzhledem k tomu, k jakému vývoji dochází od začátku 17. století v oblasti 

habsburské monarchie, kdy se v původně rezidenční Praze nacházejí pouze 

zemské úřady a kdy centrum státní moci přechází do Vídně, přistupuje mnoho 

českých rodů k výstavbě druhého paláce právě v rezidenční Vídni. Pokud to 

finance rodu umoţňují, vydrţují si aristokratické rody hluboko do 19. století oba 

paláce, kdy se zpravidla ten méně vyuţívaný mění na nájemní byty a tento osud 

čeká především praţské paláce. Vzhledem k přítomnosti dvora je vídeňský palác 

více vyuţíván. Zároveň se rodové paláce stávají sídlem centrálních řídících 

orgánů dominií. Pobyt na venkovských sídlech rodu se potom omezuje na letní 

měsíce a na období podzimních honů.  I tyto rituály jsou hlavně v závěru 

existence monarchie, zejména z finančních důvodů omezovány. 

 Popišme si nyní obecné rituály, které šlechta dodrţovala. Začněme prvním dnem, 

kterým kaţdý kalendářní rok začíná. Jiţ v mezidobí mezi Vánocemi a Novým 

rokem přijíţdí šlechta, která Vánoce proţívá většinou na nejvýznamnějším ze 

svých rodových sídel, nebo na sídle ke kterému má určitou citovou vazbu 

(Schwarzenbergové, tráví Vánoce na svém nejstarším rodovém panství v 

Čechách, Třeboni), do svých rodových paláců ve Vídni (pokud palác ve Vídni rod 

nevlastní, pronajímá si alespoň dostatečně reprezentativní byt). Na Nový rok se 

odehrává jedna z neprestiţnějších událostí roku, a tou je novoroční audience u 

panovníka. „Císař osobně přijímal novoroční blahopřání pouze od akreditovaných 

vyslanců ve Vídni, příslušníků cizích panovnických dvorů a svých nejvyšších 

dvorních úředníků. Blahopřání od ostatních členů dvorské společnosti přijímal v 

zastoupení císaře nejvyšší hofmistr. Kalendářní rok začínal tedy pro aristokracii 

prokázáním úcty panovníkovi. Byla to sociálně nejzřetelnější tradice.“
226

 S 

nástupem ledna pak začalo období plesů, jejímiţ vrcholy byly oba dvorní plesy.  

Jaký byl mezi nimi rozdíl? „ Kprvnímu z nich – dvornímu – mohl být teoreticky 

pozván kaţdý, kdo měl nějaký rakouský řád, a také se ho na vídeňském Hradě 

účastnilo obvykle několik tisíc lidí. Druhý – ples u dvora – byl a zůstal exkluzivní 
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záleţitostí pozvaných členů „ první společnosti“ a odbýval se v mnohem 

omezenějším kruhu.“
227

 

Popišme si nyní, nejdůleţitější události vídeňského dvora s výjimkou procesí 

boţího těla a novoroční audience. Kaţdoročně v lednu se konaly oba dvorní plesy 

Nejprve se konal dvorní ples, který měl, charakter státního plesu. Ten byl největší 

světskou událostí roku, plesu se mohli zúčastnit všichni příslušníci dvorské 

společnosti, ale i diplomatický sbor, nositelé všech stupňů rakouských řádů a 

aktivní důstojníci vídeňské posádky. Určení termínu plesu bylo jednou 

z povinností císařovny. Písemné pozvánky na ples obdrţeli pouze příslušníci 

první společnosti a diplomatický sbor. Jelikoţ volnost přístupu na ples byla ze 

strany důstojníků naduţívána, bylo jim koncem století umoţněno navštěvovat ples 

pouze s pozvánkou, kterou přidělilo vídeňské posádkové velitelství. Podmínkou 

účasti bylo předepsané oblečení, tedy nutná civilní nebo vojenská galauniforma, 

případně frak. Koncem století se plesu účastnilo zhruba dva tisíce hostů. 

Občerstvení bylo podáváno formou bufetu. Daleko exkluzivnější byl potom ples u 

dvora, který byl osobním plesem císařovým, účast na plese byla moţná pouze 

s osobní pozvánkou, a tu obdrţeli pouze ti jedinci, kteří měli přístup ke dvoru. 

Tohoto plesu se neúčastnil ani diplomatický sbor. Jelikoţ počet hostů nepřekročil 

číslo 500, bylo občerstvení podáváno u tabule, zároveň zde byla i moţnost tance, 

protoţe tomu nebránil vysoký počet návštěvníků. Plesy jednotlivých šlechtických 

rodů byly od začátku 20. století hlavně z finančních důvodů nahrazovány 

šlechtickými pikniky. „…pod patronátem několika aristokratických dam se 

pronajala krásná budova, často to byl palác některého vyslanectví. Bufet 

financovaly organizátorky. Nepodávalo se šampaňské, ale pouze čaj a ze 

vstupného několika zlatých se dala uhradit větší část nákladů. Smyslem těchto 

šlechtických pikniků bylo dát komtesám a mladým aristokratům stavovsky 

přiměřenou moţnost, aby se setkali, zatančili si a pobavili se. Neboť právě dívky 

nesměly navštívit ţádnou z četných veřejných tanečních zábav.“
228
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S přicházejícím jarem přišlo období dostihů pořádaných i šlechtickým Jockey 

clubem. Vrcholným závěrečným dostihem bylo derby v Krieau. Následoval 

odjezd na letní pobyt, trávený na starých rodových zámcích (např. 

Schwarzenberg, zámek Červený dvůr, Liechtenstein, zámek Lednice).  

Z odpočinku na letních sídlech vytrhla šlechtu největší náboţenská událost roku. 

„Toto tradiční procesí - jemuţ Vídeňané říkali „ Boţí dvorní ples“, představovalo 

pro habsburský dům nejvýznamnější povinnou akci roku, protoţe svátek 

demonstroval tradiční těsné spojení císařského domu s katolickou církví. Na 

procesí se museli objevit všichni, přicházeli i ti, kdo nebyli zařazeni do průvodu, 

protoţe císař jej pokládal za jednu ze svých nejvýznamnějších reprezentačních 

povinností. Absolvováním procesí Boţího těla byly ze strany aristokracie splněny 

všechny povinnosti, kterých se musela jako celek zúčastnit, u ostatních akcí 

pořádaných dvorem se předpokládala pouze účast pozvaných hostů. Obyvatelé 

města mohli na rozdíl od dvorních plesů nádhernému procesí také přihlíţet.“
229

 

S odchodem teplých letních dnů začíná vrchol sezóny, kaţdoroční podzimní hony. 

Hony se konaly v rozmezí tří aţ čtyř týdnů. Rodina majitele velkostatků k nim 

kromě příslušníků vlastního rodu zvala i rodinné přátele včetně majitelů 

sousedních zámků (předpokladem však bylo jejich členství v první společnosti). 

Podzimní hony v Čechách byly nesmírně exkluzivní aristokratickou záleţitostí. Po 

celodenním lovu a slavnostním výřadu se večer konala hostina, k nejskvělejším 

honům monarchie patřily hony pořádané Schwarzenbergy na Hluboké, kterých se 

pravidelně účastnilo aţ sedmdesát hostů. Po skončení honební sezóny následoval 

přesun aristokratické společnosti do mondénních lázní či přímořských letovisek. 

Oblíbeným cílem mezinárodní vznešené společnosti se ve II. polovině 19. století 

stala také francouzská Riviera. Po otevření kasina v Monaku a napojení kníţectví 

na ţelezniční síť se i část rakouské aristokracie vydávala na jiţní pobřeţí Francie. 

Jiným oblíbeným cílem jejich cest byla také místa na pobřeţí Jadranu, který byl 

tehdy součástí monarchie. Lepší společnost přitahovala Istrie, velká část šlechty se 
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kaţdý rok setkávala v Opatiji.“
230

 Na Vánoce se společnost vrací do prostředí 

z některého z rodových zámků či paláců, kde vánoční oslavy probíhají jen 

v okruhu rodiny a sluţebnictva, které se účastní rituálu rozdávání dárků. Po 

Vánocích nastává čas k novému novoročnímu holdu a celoroční koloběh událostí  

se opakuje.        
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3. Chotkové z Chotkova a Vojnína 

3.1. Historie rodu 

Chotkové z Chotkova patřili k nejstarší české šlechtě. Původně byli vladyky, 

později rytíři. Původním sídlem byla ves Chotkov (Chockov) nedaleko Kralovic 

na Plzeňsku. První dochované zmínky o rodu se nacházejí v berni kraje 

plzeňského z roku 1379.
231

  Roku 1383 se objevuje v písemných pramenech další 

větev rodu Chotků, a to Chotkové z Vojnína.  Tato větev sídlí ve Vojníně 

nedaleko Kadaně. Vrcholem této větve je období panování císařů Ferdinanda I. a 

Maxmiliána II., neboť Petr Chotek z Vojnína, byl královským prokurátorem. Jeho 

synem Václavem roku 1587 tato větev vymírá. 

Rytíři Chotkové z Chotkova stojí v husitských válkách na straně husitů a následně 

i Jiřího z Poděbrad. Roku 1547 se Václav Chotek
232

  ve stavovském povstání 

postavil proti Ferdinandu I. Snad vzhledem k husitské tradici se Václavovi 

potomci Jiří a Karel zúčastnili stavovského povstání v letech 1618-1621. 

Důsledkem toho byla postupná likvidace stávajícího pozemkového majetku rodu. 

Z panství, jeţ vlastnil Karel Chotek tj. Radovesice, Červený Újezd, Dobřice, 

Ţidovice, Koţov, Povlčín, Veclov a Svojetín, mu následkem pobělohorské 

konfiskace zůstaly pouze poslední tři jmenované statky, které tvořily třetinu jeho 

majetku. Vzhledem k tomu, ţe v době saského pádu vstoupil do sluţeb saského 

kurfiřta, byl mu následně zkonfiskován i zbývající pozemkový majetek. Jediným 
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pozemkovým majetkem rodu zůstal statek Bělušice u Bíliny, který vlastnila 

manţelka Karla Chotka, Alţběta z Bearensteina. 

Nový mohutný nástup rodu začíná v osobě vnuka Karla Chotka, Václava 

Antonína. Roku 1698 se oţenil s Marií Terezií ze Scheidlerů, která mu přinesla 

věnem panství Veltrusy-Jeviněves.  Roku 1702 byl povýšen do stavu svobodných 

pánů a zároveň mu bylo povoleno uţívat přídomku z Chotkova a Vojnína. Roku 

1720 staví nový zámek ve Veltrusech.
233

  Roku 1723 byl povýšen císařem Karlem 

VI. do stavu českých hrabat a roku 1745 ho povýšil císař František Štěpán do 

říšského hraběcího stavu. V letech 1710-1712 byl hejtmanem slánského kraje, 

v letech 1727-29 hejtmanem kraje litoměřického v letech 1735-38 mistodrţícím 

v Českém království. Zemřel v roce 1754 a zanechal po sobě dva syny Rudolfa, 

dědice Veltrus, a Jana Karla, dědice Bělušic. 

Nejprve si všimněme mladšího ze sourozenců Rudolfa. Rudolf říšský hrabě 

z Chotkova a Vojnína
234

  převzal jiţ roku 1736 od svého otce správu panství 

Veltrusy-Jeviněves.
235

 Roku 1747 se stává nejvyšším komořím, v letech 1749-

1760 je prezidentem dvorské komory a v letech 1761-1771 nejvyšším kancléřem 

Království českého a zároveň od roku 1760 státním a konferenčním ministrem. 

Jako prvnímu Chotkovi je mu roku 1759 udělen řád Zlatého rouna. Roku 1763 

kupuje statky Chlumín a Kozomín a připojuje je k panství Veltrusy. Roku 1754 

pořádá na zámku ve Veltrusech průmyslovou výstavu za účasti panovnického 

páru. 

Vzhledem k tomu, ţe nemá muţského potomka, zakládá roku 1759 rodinný 

fideikomis.
236

 Součástí rodového fideikomisu je panství Veltrusy a rodový palác 

                                                           
233

 V letech 1723-1740  byl dle projektu Giovanni Battiisti Alliprandi postaven vrcholně barokní 

zámek, rozšiřovaný v letech 1750-1755 a anglický park byl zaloţen v letech 1784-1785. 
234

 Manţelka Aloisie Stefanie hraběnka Kinská (1707-1786). 
235

 Název panství se průběţně měnil, rodový fideikomis byl sice zapsán pro panství Jeviněves, ale 

vzhledem k tomu, ţe sídlem správy panství se stal zámek Veltrusy, bylo panství i velkostatek 

nazývány nadále podle tohoto zámku – Veltrusy. 
236

 Zapsáno do desek zemských 1. března 1770, skládá se z celého panství Jeviněves a domu U 

zlatého melounu v Praze v Michalské ulici. Primogeniturní dědění je v nástupnické linii Jana 

Nepomuka Chotka, synovce tvůrce fideikomisu, v případě vymření rodu Chotků dědí fideikomis 

hraběcí rod Taaffe, po nich hrabata z Vrbna. 



95 
 

v Praze. Prvním dědicem fideikomisu se roku 1771 po smrti Rudolfa stává jeho 

synovec (syn jeho bratra Jana Karla) Jan Rudolf. 

Starší sourozenec Rudolfa Chotka, hrabě Jan Karel,
237

 se celý ţivot pohybuje ve 

stínu svého úspěšnějšího bratra. Nejprve, jak je zvykem nastupuje, vojenskou 

kariéru, kterou završil v hodnosti polního zbrojmistra.  Jako zvláštní odměnu za 

vítězství u Janova roku 1746 získává od panovnice palác ve Vídni-Josefově. Od 

roku 1753 působí v dvorní komoře, zároveň má na starost výstavbu praţské 

Invalidovny. Roku 1755 získává dědičný titul vrchního dveřníka v Horních 

Rakousích a roku 1765 stejný titul také v Dolních Rakousích. Roku 1765 je mu 

udělen velkokříţ řádu Svatého Štěpána. Po smrti svého bratra roku 1771 odchází 

ze státních sluţeb. Roku 1765 kupuje panství Nové Dvory na Kutnohorsku
238

 a 

roku 1787 umírá. 

S další generací rodu Chotků se dostáváme do námi sledovaného devatenáctého 

století.  Synem Jana Karla, Janem Rudolfem,
239

 se objevuje další významný 

představitel rodu. Jan Rudolf nastupuje do státních sluţeb, jak je jiţ v rodě Chotků 

tradicí, a lze jistě předpokládat, ţe i vlivné postavení jeho strýce a otce mu tuto 

úřednickou karieru usnadňuje. Svoji kariéru začíná u strýce Rudolfa. Od roku 

1771 působí vládní rada, od roku 1776 jako dvorní rada. O 6 let později se stává 

místoprezidentem dvorní komory. Roku 1791jmenoval císař Leopold II. Jana 

Rudolfa ministrem financí všech korunních zemí, po zrušení ministerstva roku 

1793 odchází hrabě Chotek ze státní sluţby. Jiţ roku 1802 je však do ní opět 

povolán, tentokráte do Prahy jako nejvyšší purkrabí a prezident gubernia. Roku 

1805 odchází znovu do Vídně v hodnosti konferenčního ministra, po rozpuštění 

státní rady roku 1810 zůstává předsedou komise pro občanský zákoník a roku 

1815 trvale odchází ze státních sluţeb. Roku 1808 získává Řád zlatého rouna. Do 

své smrti byl dvacet let předsedou Královské české společnosti nauk. Na svém 
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panství Nové Dvory postavil zámek Kačina.
240

 V osobě synů Jana Rudolfa 

dochází k rozdělení rodu na dvě větve, primogeniturní  veltruskou a 

sekundogeniturní velkobřezenskou. 

Nejstarší syn Jana Rudolfa Jan Nepomuk
241

 byl, také ve státní správě, jako jeho 

předchůdci, jelikoţ nedosáhl ţádného významného postu, roku 1807 státní sluţbu 

opouští. Ţije potom v Praze a významně se zapojuju do charity, je mu uděleno 

čestné občanství města Prahy. Umírá roku 1824. 

Jediný syn Jana Nepomuka, Jindřich
242

 svoji rodovou úřednickou karieru ukončil 

roku 1824 na pozici krajského komisaře v Berouně, protoţe byl nucen místo 

svého otce převzít po svém dědovi správu rodových panství. V letech 1851-61 byl 

místoprezidentem  Musea království českého, byl také čestným občanem Kutné 

Hory. Zemřel roku 1864. 

Dědicem fideikomisu, panství Nové Dvory a statku Bělušic se stává nejstarší syn 

Rudolf Karel.
243

K dědičným titulům dveřníka v Dolních a Horních Rakousích, 

získává také post dědičného člena panské sněmovny říšské rady a c. a k. 

komořího. V letech 1865-1872 je starostou kutnohorského okresního 

zastupitelstva, dlouholetý poslanec zemského českého sněmu za město Písek, 

jehoţ byl také čestným občanem. Rudolf Karel Chotek
244

 jiţ opouští tradiční 

orientaci rodu na státní sluţbu a plně se věnuje hospodářské činnosti, o čemţ 

výmluvně hovoří jeho angaţovanost ve správních radách významných rakouských 

firem. Byl prezidentem správní rady Prvního českého vzájemného ústavu 

pojišťovacího a  Praţsko- duchcovské dráhy. Byl členem správní rady 

privilegované Rakouské dráhy severozápadní, předsedou Spolku pivovarnického a 

Hospodářského spolku kutnohorského. Roku 1884 umírá jediný syn Rudolfa 

Karla Jan Rudolf.
245

 Roku 1890 je Rudolf Karel odsouzen za marnotratnost a 

postaven pod kuratelu. Správcem majetku se stává dědic a bratr Rudolfa Karla, 
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Emerich Chotek. Po smrti Rudolfa Karla roku 1894 se stává vlastníkem všech 

statků svého bratra. 

Emerich Chotek
246

 ţil na zámku Aigen v Salzbursku aţ do převzetí správy 

majetku svého bratra. Jedinou jeho hodností je potom obligátní hodnost c. a k. 

komořího. 

Další sourozenec Rudolfa Karla a Emericha, Ferdinand
247

 ţil na statku Volšov,
248

 

byl c. k. okresním hejtmanem v Týně nad Vltavou, ale po pádu Hohenwartovy 

vlády
249

 odchází ze státní sluţby, po té se zapojuje do místní samosprávy jako 

starosta okresu Sušice a předseda klatovského hospodářského spolku umírá roku 

1908 bezdětný. 

Poslední bratr výše uvedených, Arnošt Chotek, generálmajor rakousko-uherské 

armády, rytíř Maltézského řádu, c. a k. komoří, slouţil jako hofmistr 

arcivévodkyně Alţběty,
250

 a v devadesátých letech jako pobočník arcivévody 

Albrechta Po smrti svého bratra Emericha získává rodový fideikomis (panství 

Veltrusy) a statek Bělušice, umřel roku 1927 svobodný
251

 a jím vymírá rodová 

primogenitura. 

Dědicem se stává Karel Chotek z chotkovské sekundogenitury, jenţ poté vlastní 

panství Veltrusy aţ do roku 1945. 

Nebylo by vhodné opomenout sourozence Jana Nepomuka a Karla, hraběte 

Ferdinanda Chotka, olomouckého arcibiskupa v letech 1832-1836. 

K rozdělení rodu dochází osobou syna Jana Rudolfa, Karla.
252

  Ten roku 1802 

vstupuje v souladu s rodovou tradicí do státní sluţby, roku 1816 se stává 

guvernérem Terstu a roku 1819 je jmenován tyrolským místodrţitelem. Roku 
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1824 je povolán do Vídně a v hodnosti kancléře předsedá dvorské studijní komisi. 

V letech 1826 aţ 1843 je prezidentem gubernia a nejvyšším purkrabím Království 

českého. Roku 1836 je mu Ferdinandem I. udělen jako poslednímu z Chotků,  Řád 

zlatého rouna. Roku 1843 odchází ze státní správy a ţije aţ do své smrti roku 

1868 na panství Velké Březno,
253

 které zakoupil v roce 1841
254

a Záhořany, jeţ 

získal roku 1846.
255

 

Dědicem se stává syn Karlův Antonín,
256

 c. a k. komoří, který umírá roku 1883. 

Jeho dědicem je jediný syn Karel, c. a k. komoří, čestný maltézský rytíř, který je 

roku 1898 nucen prodat velkostatek Záhořany na úhradu dluhu z vysokých proher 

své manţelky Adelaidy z Hohenlohe-Langenburgu v Monte Carlu. Umírá roku 

1926 a dědicem majetku se stává poslední Chotek Karel,
257

 majitel panství Velké 

Březno a od roku 1927 majitel dřívějšího chotkovského fideikomisu Veltrusy. 

Tento umírá bezdětný roku 1970 a jím vymírá celý rod Chotků z Chotkova a 

Vojnína. Veškerý majetek je mu v roce 1945 konfiskován a on se svou manţelkou 

je odsunut do americké okupační zóny v Německu. 

V osobě Bohuslava Chotka,
258

 mladšího syna nejvyššího purkrabího Karla Chotka 

je zaloţena vedlejší větev chotkovské sekundogenitury. Bohuslav Chotek pouze 

krátkodobě vlastní alodiální velkostatek Čivice v okrese Pardubice, jiný nemovitý 

majetek nemá. Vzhledem k tomu, ţe na velkostatku Čivice se nenachází ţádný 

zámecký objekt, ţije ve starém zámku u svého bratra ve Velkém Březně. 

Víceméně je po celou dobu svého ţivota odkázán na státní sluţbu.  Převáţnou 

většinu své státní sluţby pracoval v diplomatických sluţbách, byl rakousko-

uherským  vyslancem v Bruselu, Petrohradě a Dráţďanech. Dosáhl hodnosti 

doţivotního člena panské sněmovny říšské rady, c. a k. komořího a c. a k. tajného 
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rady. Umřel roku 1896. Jeho dědicem se stal jediný syn Wolfgang, jenţ umřel 

bezdětný roku 1926. Díky sňatku jedné z dcer Bohuslava Chotka Ţofie
259

 

s následníkem trůnu Františkem Ferdinandem d´Este postoupil rod aţ k vrcholu 

aristokratické společnosti. 

Pro úplnost nesmíme opomenout deváté dítě Jana Rudolfa Chotka, hraběte 

Heřmana Chotka, který s Henrietou hraběnkou Brunswick de Korompa vyţenil 

mimo jiné české statky Jankov a Ratměřice, ale jiţ jeho bezdětným vnukem tato 

větev roku 1921 vymírá. Tato část rodu vlastní také majetky v Uhrách (Dolná 

Krupá) kam také odchází po vyrovnání, přijímá uherské státní občanství a získává 

dědičné členství v magnátské komoře uherského sněmu. Své statky v rakouské 

polovině říše řídí prostřednictvím svého ředitelství se sídlem ve Vídni.  

Posledním krátkodobým majitelem pozemkového vlastnictví v Čechách je hrabě 

Ferdinand Chotek, jak jsme jiţ uvedli dříve, bratr Emericha a Arnošta 

Chotkových, jenţ vlastní v letech 1875-1908 alodiální statek Volšov.
260

 Po své 

smrti odkazuje jako bezdětný velkostatek řádu Bratří Nejsvětější Svátosti 

Oltářní.
261

  

3.2. Hospodářský vývoj majetku chotkovské primogenitury ve II. polovině 

19. století       

Základním přelomovým rokem je rok 1848, rok zrušení roboty. Z toho vyplývají 

nové výzvy pro majitele panství, kterým je Jindřich Chotek. Jindřich Chotek 

hospodaří jiţ od roku 1845 na svých panstvích pod svou osobní správou, 

prostřednictvím vlastní domácí kanceláře. V Nových Dvorech je vytvořena 

revizní kancelář, pod kterou spadají i panství Veltrusy a Bělušice. Centrální 

pokladna je vedena v Praze prostřednictvím advokátní kanceláře. Přímým řízením 

jednotlivých panství jsou pověřeni stávající vrchní, kteří získávají nový titul 
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ředitelů a jsou pověřeni pouze hospodářskou agendou. V roce 1850 pak předávají 

veškerou politickou agendu nově vzniklým podkrajským úřadům. Tím je přechod 

od veřejnoprávního postavení panství k soukromému velkostatku završen. 

Základní jednotkou na jednotlivých panstvích je popluţní dvůr, který hospodaří 

na jednotlivých dílech bývalého dominikálního pozemkového majetku. V čele 

popluţního dvora je potom odpovědný správce. Důsledkem zrušení roboty je 

zvýšení reţijních nákladů jednotlivých dvorů, především v oblasti nedostatku 

taţných zvířat. Jako prvotní proto byla nutnost zakoupení a ustájení taţných 

zvířat. Od ledna 1850 je v povinnostech správců jednotlivých popluţních dvorů 

sestavování osevních plánů, odhadu mnoţství obilí k prodeji a vytváření krmných 

plánů. Ředitel na panství Nové Dvory pak sestavuje plány za celý majetek a tento 

předává do hraběcí domácí kanceláře. Se zvýšením odpovědnosti jednotlivých 

správců popluţních dvorů jde také nová forma odměňování formou procent 

z výnosů jednotlivých dvorů. 

Další významnou novinkou je rozšíření agroprůmyslového podnikání, kdy vedle 

stávajícího pivovaru zakládá roku 1856 Jindřich Chotek na panství Veltrusy 

cukrovar v Uţici. Veltruský velkostatek je vybrán záměrně dílem k vhodnosti 

zdejší půdy k pěstování cukrové řepy. Základním důvodem ke stavbě cukrovaru, 

byla nutnost reinvestice volných peněz z výkupu roboty. Pro tento svůj plán získal 

Jindřich Chotek v té době největšího odborníka v dané oblasti, Antonína 

Emanuela Komerse. Antonín Emanuel Komers v době zahájení své spolupráce 

s Jindřichem Chotkem zastával funkci vrchního ředitele thunovských panství se 

sídlem v Děčíně. Je moţné, ţe právě zde došlo k prvnímu setkání s Jindřichem 

Chotkem.  V první smlouvě byl Komers jmenován inspektorem veltruského 

panství a jeho úkolem byla výstavba cukrovaru v Uţici.
262

 Na dané akci se měl 

také ekonomicky spolupodílet, ve finančních moţnostech Jindřicha Chotka nebyla 

celková částka na výstavbu a zavedení výroby. 

 Na panství Veltrusy bylo pro pěstování cukrovky vyhrazeno asi kolem 100 ha 

polí, tj. většina polí velkostatku, jeţ nebyla propachtována. Vzhledem 
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k nevhodnosti části takto získané půdy pro pěstování cukrovky, bylo nutno 

provádět rozsáhlé meliorace, došlo také k ukončení propachtování některých 

dvorů. Zároveň byly kladeny zvýšené poţadavky na počet sezonních zaměstnanců 

a počet taţných zvířat. Přes tyto problémy se projekt cukrovaru slibně rozvíjel. 

Roku 1859 se v nové smlouvě uvázal A. E. Komers k řízení všech chotkovských 

statků, tím bylo zahájeno nejúspěšnější období hospodaření, které ukončila aţ 

krize roku 1873. Prvním krokem A. E. Komerse ve funkci vrchního ředitele 

chotkovských statků byla celková účetní revize. Její výsledky byly přímo 

katastrofální, základním zjištěním bylo, ţe velkostatek nemá peníze ani na 

základní provoz. Jediným moţným způsobem řešení dané situace byla nutnost 

šetření mzdových prostředků, které nadměrně zatěţovaly rozpočet velkostatku a 

jeţ spolu s penzijním fondem představovaly základní problém. Tuto zátěţ si 

velkostatek nesl jiţ z doby před rokem 1848. 

 Reakcí na zjištěné problémy byla rozsáhlá reorganizace řízení velkostatku, 

především na vyšších úředních postech, například byl zrušen post ředitele 

velkostatku Nové Dvory, který byl nově podřízen přímo ústřednímu řediteli. K 

dalším redukcím došlo také na niţších postech. Podmínkou přijetí nových 

zaměstnanců bylo jejich odborné vzdělání.  A. E. Komers pořádal pro 

zaměstnance odborné semináře, kde je seznamoval s novinkami v oblasti 

agronomie. Veškeré dvory, které dosud nebyly propachtovány, dostaly závazné 

normy výkonů, v okamţiku neplnění jim hrozilo propachtování, coţ se také 

v případě popluţního dvora Radvančice stalo. 

 Základním chovným zvířetem na chotkovských panství se stal skot, jehoţ 

šlechtění byla věnována vysoká pozornost. Od roku 1861 byly také stanoveny 

osevní normy pro pěstování cukrovky, která se stala základní pěstební plodinou. 

Tato opatření jiţ měla za cíl vybudování nového cukrovaru i na druhém 

chotkovském panství Nové Dvory. Vzhledem k výborným výsledkům cukrovaru 

v Uţici byl v roce 1860 postaven nový cukrovar v Ovčárech, pro lepší dopravní 

obsluţnost byla postavena k cukrovaru i ţelezniční vlečka. Roku 1864 Jindřich 

Chotek umírá a majitelem velkostatku se stává jeho syn Rudolf, který dosud 

samostatně hospodařil na vzdáleném statku Bělušice. 
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Období od roku 1864 by se neslo v duchu společného řízení velkostatku ústřední 

ředitelem A. E. Komersem a majitelem velkostatku hrabětem Rudolfem Chotkem. 

Rudolf se snaţil systematicky vzdělávat v agronomických oborech, coţ 

dosvědčuje obsah kačinské chotkovské knihovny.
263

 Do řízení velkostatku 

zasahoval daleko více neţ jeho otec. Po převzetí velkostatků a důkladná účetní 

revize, přinesly stejný výsledek jako před lety, nedostatek provozního kapitálu. 

Následek na sebe nenechal dlouho čekat, vzhledem k tomu, ţe především 

velkostatek Veltrusy vykazoval velké nedostatky, došlo ke zrušení místa ředitele 

tohoto velkostatku. Roku 1865 bylo zřízeno samostatné obchodní oddělení při 

ústředním ředitelství.
264

 Významnou změnou, jenţ ovšem nebyla podmíněna 

ekonomicky, nýbrţ  důvody čistě osobními, byla změna úředního jazyka správy 

chotkovské primogenitury z němčiny na češtinu roku 1872,
265

 Ivo Cerman se 

domnívá, ţe hraběte Chotka k tomu vedlo rozčarování nad soudobou politikou, 

kde jako člen konzervativního velkostatku nesouhlasil s vládou německých 

liberálů.
266

 Tato změna usnadnila komunikaci s českým prostředím na 

velkostatcích Nové Dvory a Veltrusy a musela mít hlubší kořeny, vţdyť hrabě 

Rudolf Chotek byl i literárně činný v českém jazyce.
267

 Výjimku tvořil pouze 

statek Bělušice v německé jazykové oblasti, kde zůstala úředním jazykem 

němčina. Změna probíhala postupně v průběhu první poloviny roku 1872,  jiţ od 

1. ledna 1872 však musela být veškerá korespondece s majitelem velkostatku 

vedena v češtině.  

Osobní korespondence s aristokratickými přáteli byla i nadále vedena 

v německém jazyce, coţ je logické vzhledem k jazykové nedostatečnosti české 

šlechty, Pokud se obracel na samosprávné či státní úřady, důsledně pouţíval 

velkostatek i jeho majitel češtinu. 

Konec tohoto úspěšného období způsobil krach vídeňské burzy 9. května 1873. 

Situaci nepomohla ani změna pozemkové daně, jeţ ve svém důsledku vedla ke 
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zvýšení daňové zátěţe a tím zhoršila nelehkou situaci majitelů zemědělských 

podniků. Jediným a znovu se opakujícím řešením dané situace bylo maximální 

vyuţití úspor, které tentokrát zasáhly i vlastní hraběcí rodinu. Roku 1874 opouští 

místo ústředního ředitele A. E. Komers a nahrazuje ho jeho dlouholetý 

spolupracovník, který ho jiţ vzhledem k ostatním aktivitám dlouhodobě zastupuje 

v řízení velkostatků jako inspektor. Roku 1876 končí smlouva o spolupráci 

s Chotky v cukrovaru v Uţici a A. E. Komers ji neprodluţuje a odchází do 

důchodu. Nový ústřední ředitel Julius Příborský, který znal stav chotkovských 

velkostatků, neboť jiţ dříve působil v chotkovských sluţbách, zahájil svou činnost 

extrémními úsporami. Došlo k omezení hospodaření ve vlastní reţii, jenom na 

velkostatku Nové Dvory to znamenalo zvýšení propachtovaných pozemků o 1045 

ha. Došlo k propachtování celého velkostatku Bělušice a roku 1875 zůstaly ve 

vlastní reţii velkostatku Veltrusy dva popluţní dvory.
268

 Vzhledem k neutěšené 

hospodářské situaci došlo ze strany majitele velkostatku k návrhu na zrušení 

reţijního hospodaření. V reakci na to navrhl Julius Příborský spolu s novým 

systémem odměňování, rozšíření pravomoci správců dvorů tak, aby došlo 

k vyrovnání s propachtovanými dvory, které vykazovaly větší efektivitu výroby. 

Bohuţel tato reforma nepřinesla očekávané výsledky, a tak se nadále pokračovalo 

v propachtovávání dvorů i na Nových Dvorech. Propachtován byl také cukrovar 

v Ovčárech i další podniky např. pivovar v Miřejovicích na veltruském 

velkostatku. Roku 1886 zemřel jediný syn hraběte Rudolfa, Jan Rudolf, 

následkem čehoţ došlo u hraběte k psychické poruše a nebylo jiţ moţno s ním 

rozumně komunikovat. Tato okolnost značně ochromila boj o zachování rodového 

majetku a vedla k rezignaci Julia Příborského roku 1886. 

Zoufalé hospodaření Rudolfa Chotka, které bylo důsledkem psychické poruchy, 

vedlo k pokusům ostatních sourozenců o záchranu velkostatků. Na základě ţaloby 

sourozenců Rudolfa Chotka uvalil zemský soud v Praze sekvestraci na veškerý 

majetek.
269

 Kurátorem majetku byl dle zákona jmenován nejbliţší příbuzný a 

dědic fideikomisu, mladší bratr Rudolfa, hrabě Emerich Chotek. Hrabě Rudolf 
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utekl do ciziny.
270

 Na zoufalý stav chotkovských velkostatků zároveň s chorobou 

majitele doléhala i krize osmdesátých let. Následkem sekvestrace došlo 

k maximálním úsporným opatřením a k pronajmutí praţského chotkovského 

paláce
271

, části zámku Veltrusy a k propachtování zbytku nepronajatých pozemků. 

Vyjímkou zůstalo pokračující reţijní hospodaření na lesní půdě, honitba byla 

ovšem taktéţ pronajata. Zároveň došlo k minimalizaci počtu zaměstnanců. 

Vrcholem rodinných sporů bylo postavení Rudolfa pod kuratelu svého bratra roku 

1890.
272

 

Sekvestrace majetku byla zrušena po smrti Rudolfa a převzetí majetku Emerichem 

Chotkem roku 1894. Smrtí Emericha Chotka dochází k rozpadu rodového 

majetku. Dle fideikomisní smlouvy přebírá fideikomis Vetrusy nejbliţší muţský 

příbuzný z rodu Chotků, tj. bratr Emericha Chotka maltézský rytíř Arnošt Chotek, 

poslední ţijící muţský příslušník chotkovské primogenitury, zároveň převzal i 

alodiální velkostatek Bělušice. Alodiální panství Nové Dvory získává nejstarší 

syn Karolíny Thun-Hohensteinové, sestry obou bratrů Quido Thun-Hohenstein.
273

 

Tím definitivně opouští rod Chotků panství Nové Dvory. 

Epilog 

Pád rodového majetku i nadále pokračoval. Jestliţe při nástupu Rudolfa Karla 

měla výměra chotkovských statků plochu 6 296 ha,
274

 tak po smrti hraběte 

Emericha Chotka zůstalov rukách rodu 2 671ha půdy.
275

 Přestoţe jiţ není právně 

závazná fideikomisní smlouva, odkazuje hrabě Arnošt Chotek svůj majetek 

v souladu s touto smlouvou svému nejbliţšímu příbuznému z rodu Chotků, 

shodou okolností jedinému ţijícímu muţskému příslušníku chotkovské 

sekundogenitury, hraběti Karlu Chotkovi, který ve svých rukách spojuje torza 
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obou majetků. Po rozparcelování Bělušic a po provedení pozemkové reformy i na 

statku Veltrusy mu zůstává po hlavní rodové větvi majetek o celkové výměře 733 

ha. Za členství v NSDAP a kvůli tomu, ţe se přihlásil k německé národnosti, byl 

Karel Chotek
276

 odsunut v roce 1945 do americké okupační zóny v Německu a 

majetek byl zkonfiskován na základě dekretu prezidenta republiky.
277

 Karel 

Chotek
278

 umírá roku 1970 a tím rod Chotků definitivně odchází do historie. 

3.3. Pozemkové vlastnictví rodu Chotků 

Vlastnictví rodové primogenitury 

V průběhu 19. století je chotkovské panství svým rozsahem i umístěním 

stabilizované. Jeho rozloha se výrazně nemění, pouze v závěru 19. století se 

vzhledem ke krizi sedmdesátých a osmdesátých let a jejím přetrvávajícím 

důsledkům, výměra zmenšuje drobnými odprodeji. Vzhledem k rozloze 

pozemkového majetku jsou však tyto odprodeje marginální. Celkový rozsah 

pozemkového vlastnictví této větve rodu je tedy 6 296 ha. 

Vlastnictví rodové primogenitury v zásadě tvoří tři velkostatky s různou formou 

vlastnictví.  Největším velkostatkem je alodiální velkostatek Nové Dvory, 

následuje rozlohou druhý fideikomisní velkostatek Veltrusy a třetím a rozlohou i 

významem posledním je alodiální velkostatek Bělušice. 

Velkostatek Nové Dvory má v druhé polovině 19. století rozlohu 3 625 ha
279

  a 

představuje 58 % veškerého pozemkového majetku. Leţí na rozhraní tří 

politických okresů Čáslav, Kutná Hora a Kolín ve východním cípu polabské 

níţiny. Dle dřívějšího krajského zřízení přináleţel do čáslavského kraje. 

Velkostatek se skládal ze dvou částí od sebe vzdálených asi 15 km. Západní část 

se nachází v okolí Nových Dvorů leţí bezprostředně u Kutné Hory, s jejímţ 

panstvím na jihu také sousedí. Z významných šlechtických rodů, jenţ sousedí 

z panstvím Nové Dvory připomeňme sedlecké Schwarzenbergy, ţehušické Thun-
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Hohensteiny a  majitele Ţlebů Auerspergy. Toto území náleţí ještě k polabské 

níţině. Svým sloţením půdy je vhodné pro veškeré druhy obilovin, zahradnických 

plodin a ovocnářství. Jihozápadně situovaný dvůr Radvančice představuje pouze 

dvacet procent rozlohy velkostatku a geomorfologicky přináleţí jiţ k Posázaví. 

Jílovitá půda neumoţňuje intenzivní hospodářství, a proto je základem zdejších 

výnosů lesní hospodářství. 

Velkostatek Veltrusy má ve stejném období rozlohu 2 071 ha
280

  a představuje tak 

33 % veškerého pozemkového majetku rodu. Leţí v severním Povltaví na 

rozhraní okresů Mělník, Roudnice a Slaný. Dle krajského zřízení se nalézal 

v rakovnickém kraji. Nejvýznamnějšími sousedními rody byly Lobkowiczové z 

roudnické primogenitury i z mělnické sekundogenitury. Půda velkostatku 

nacházející se v povodí Vltavy se vyznačovala vhodným sloţením pro pěstování 

všech zemědělských plodin, dokonce zde byla i půda vhodná pro zaloţení vinic. 

Posledním velkostatkem je potom velkostatek Bělušice s rozlohou 600 ha. Statek 

leţí na úpatí Krušných Hor v okrese Teplice. Zdejší podhorský ráz byl vhodný 

zejména pro pěstování pícnin a v údolích pro ovocnářství. 

Všimněme si také hodnoty a sloţení jednotlivých velkostatků na začátku 

vlastnictví Rudolfa Chotka. Jiţ roku 1824 při převzetí statků otcem Rudolfa 

Chotka, Jindřichem, byla čistá hodnota jednotlivých statků následující: 

fideikomisní panství Veltrusy 292 050 zlatých,  alodiální panství Nové Dvory 391 

868 zlatých, k tomu dvůr  Hlízov 57 100 zlatých a alodiální panství Bělušice 67 

782 zlatých.
281

 V roce 1864 se tedy: velkostatek Veltrusy skládal z těchto 

hospodářských celků. V reţii velkostatku byly pouze čtyři dvory: Ostrov, 

Dědibaby, Kozomín a Postřiţín hospodařící pouze na 706 ha půdy velkostatku. 

Velkostatek ještě hospodařil ve vlastní reţii na vinicích o celkové rozloze 2,3 ha a 

na 346 ha lesní půdy rozdělené do čtyř polesí. Ostatní půda byla včetně čtyř dvorů 

(Uţice, Lhota, Netřeb a Chlumín) propachtována cukrovaru v Uţici. V reţii 
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velkostatku, zůstal ještě provoz cihelny. Pivovar
282

 byl pronajat, cukrovar v Uţici 

byl společným podnikem Rudolfa Chotka a A. E. Komerse. K patronátu patřily 

dva kostely a tři školy.  

Velkostatek Nové Dvory hospodařil ve vlastní reţii na šesti dvorech: Nové Dvory, 

Mikuláš, Třebešice, Lochy, Netřeb, Hlízov o celkové výměře 1 231 ha, ostatní 

zemědělská půda včetně dvorů Bernardov, Hetlín, Radvančice byla 

propachtována. Lesní hospodářství o rozloze 790 ha bylo rozděleno do osmi 

polesí a jeho součástí byla i vlastní pila. Velkostatek mělve vlastní reţii  ještě 

pivovar,
283

 lihovar, cihelnu a 3 kamenolomy. K patronátu patřilo šest kostelů a 

šest škol. 

 Velkostatek Bělušice hospodařil ve vlastní reţii na dvou dvorech (Bělušice, 

Skršín) a cihelně na celkové rozloze 427 ha, ostatní půda byla pronajata do 

malopachtu. Velkostatek nevykonával ţádná patronátní práva. 

Bratr posledních majitelů panství Nové Dvory, Veltrusy a Bělušice, hrabě 

Ferdinand Chotek vlastní alodiální panství Volšov
284

 v okrese Sušice. Panství má 

rozlohu 347 ha a majitel hospodaří na jediném popluţním dvoře Volšov ve vlastní 

reţii. Jediným podnikem velkostatku je potom pila a jediné polesí. Patronátní 

práva vykonává nad jedním kostelem a jednou školou. 

Vedlejší větev rodové primogenitury drţí po krátké období v II. polovině 19. 

století velkostatek Jankov a Vlčkovice o rozloze 1 818 ha.
285

 Statek alodiální 

formy vlastnictví leţí v oblasti české Sibiře v okrese Sedlčany. Velkostatek 

hospodaří ve své reţii na osmi popluţních dvorech (Radměřice, Jankov, 

Ostradovice, Skrašov, Bedřichovice, Crhovice, Vlčkovice a Svojšice), v reţii má 

ještě pivovar,
286

 škrobárnu, pilu, mlýn a cihelnu v Jankově a provozuje také 
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vápenku v Radměřicích. Lesní hospodaření bylo rozděleno do čtyř polesí. 

K patronátu patřily dva kostely a dvě školy. 

Vlastnictví rodové sekundogenitury 

Vlastnictví rodové sekundogenitury tvoří pouze jediný alodiální velkostatek Velké 

Březno
287

 a Záhořany o rozloze pouhých 1 093 ha. Velkostatek se nachází na 

pravém břehu Labe v severním cípu polabské níţiny v okresech Ústí nad Labem a 

Litoměřice. Krákodobě je osobou Bohuslava Chotka v drţení vedlejší větve rodu 

velkostatek Čivice v okrese Pardubice. Velkostatek Čivice byl v alodiální formě 

vlastnictví, jeho 860 ha bylo propachtováno v malopachtu. Velkostatek neměl 

ţádné hospodářské zařízení. Z výše uvedeného je jasné, ţe vlastnictví rodové 

primogenitury představovalo dominantní podíl v celkové drţbě rodu.  Pomineme-

li statek Jankov tvoří, vzhledem k výše uvedené krátkosti drţby vlastnictví 

primogenitury 93 % veškeré pozemkové drţby rodu. 

Národnostní sloţení obyvatelstva na chotkovských statcích 

Nyní si podrobněji všimneme národnostního rozloţení obyvatelstva v okresech, 

ve kterých leţely chotkovské velkostatky. Jak jsme jiţ podrobněji rozebrali, v 

Českém království tvoří v II. polovině 19. století Češi 63 % obyvatelstva a Němci 

37 % obyvatelstva.
288

 Velkostatek Nové Dvory leţící na rozhraní okresů Kutná 

Hora, Kolín a Čáslav leţí výhradně v českém jazykovém prostředí. Velkostatek 

Veltrusy leţí taktéţ na rozhraní tří českých okresů: Mělníka, Roudnice nad Labem 

a Slaného. Na rozdíl od velkostatku Bělušice, který se nachází v Němci obývaném 

okrese Teplice. Pro úplnost se podívejme ještě na velkostatek uherské větve, 

Jankov, který leţí v českém okrese Sedlčany. Z výše uvedeného můţeme směle 

tvrdit, ţe panství hlavní větve rodu, s vyjímkou Bělušic, se nacházela v českém 

prostředí a ţe jazyková změna v úřední praxi chotkovské primogenitury byla 

nejenom politikem, ale přinášela i pozitiva v komunikaci se zaměstnanci statků, 

které tvořilo výhradně okolní obyvatelstvo. Velkostatek Jankov pouţíval pak jako 

úřední jazyk němčinu, pouze na orgány místní a okresní samosprávy se obracel 
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v jazyce českém. Své průmyslové podniky pak dle ţivnostenského řádu označoval 

oboujazyčně. 

Velkostatek Velké Březno leţí v německých okresech  Ústí a Litoměřice. 

Zaměstnanci velkostatku Velké Březno tvoří německé okolní obyvatelstvo, z toho 

rovněţ vyplývá, ţe na majetcích chotkovské sekundogenitury zůstává němčina 

úředním jazykem aţ do roku 1945. 

3.4. Vývoj správy a hospodaření na velkostatcích chotkovské primogenitury 

ve II. polovině 19. století 

Přestoţe jsme se jiţ v kapitole o hospodářském vývoji majetku chotkovské 

primogenitury v II. polovině 19. století zabývali vývojem správy a reformami 

probíhajícími v hospodaření na velkostatcích rodu Chotků, podíváme se nyní 

podrobně na organizaci správy a jejím prostřednictvím prováděných reforem. Neţ 

se podrobně zaměříme na hospodaření chotkovských velkostatků v II. polovině 

19. století, musíme se podívat na vývoj chotkovských hospodářství do doby, jeţ 

bezprostředně předcházela době našeho zájmu. Vzhledem k časovému 

zaneprázdnění majitelů panství muselo být jiţ bezprostředně po získání 

rozsáhlých panství Veltrusy a Nové Dvory přistoupeno k určitému stupni 

organizace chodu těchto panství. Jestliţe ještě na statku Bělušice mohl rytíř Karel 

Chotek bezprostředně řídit hospodaření statku, tak u nově získaných panství to jiţ 

moţné nebylo. 

Hospodářští inspektoři 

Nejprve byly v souladu s fyziokratickými trendy doby stanoveni hospodářští 

inspektoři pověření revizí jednotlivých panství a bezprostředním řízením 

hospodářských úředníků jednotlivých panství. Vzhledem k různým majitelům 

chotkovských panství se pozice hospodářského inspektora objevuje nejprve na 

panstvích Bělušice a Veltrusy. V době vlastnictví Rudolfa Chotka a jeho vdovy 

Aloisie se jedná o inspektory F. Waltra a F. Pollingera, od roku 1774 prováděl 

revizi účtů hrabě Eugen Vrbna a od roku 1778 hospodářský rada arcibiskupských 

statků Antonín Meckel, ten je jiţ téhoţ roku vystřídán hospodářským radou 

nostických statků Františkem Weidlem.  Antonín Meckel je však od roku 1784 
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hospodářským inspektorem na novodvorském panství Jana Karla Chotka. Po 

nabytí rodového veltruského fideikomisu Janem Rudolfem Chotkem, novým 

majitelem Nových dvorů se roku, 1786 rozšiřuje Meckelova pravomoc i na 

Veltruské a Bělušické panství. Nástupcem stárnoucího Antonína Meckla se stal od 

roku 1812 rottenhanovský vrchní inspektor A. Poeschel, dosavadní zaměstnanec 

otce snachy Jana Rudolfa Chotka. Jediným pozitivním zřízením nového 

inspektora bylo zřízení týdenních hospodářských konferencí a zasílání měsíčních 

hlášení majiteli a hospodářskému inspektorovi. Vzhledem k tomu, ţe nový 

hospodářský inspektor byl především manufakturní odborník a nikoliv 

zemědělský odborník, došlo v období jeho hospodaření k rozsáhlým defraudacím, 

které se projevily při revizi panství po smrti A. Poeschla. Jako důsledek zjištěných 

závad se majitel panství Jan Rudolf Chotek pokusil angaţovat zemědělského 

odborníka. Toho nalezl v osobě Karla Josefa barona Puteani.
289

 

Inspektor Karel  Puteani byl  jako inspektor nadřízen všem třem chotkovským 

panstvím od července 1819. Činnost zahájil podrobnou revizí hospodaření a 

důsledným dodrţováním měsíčních hlášení. Největší novinkou bylo zavádění 

účetního deníku se zápisem kaţdý den, místo staršího systému pokladní knihy se 

čtvrtletními uzávěrkami. Tím bylo moţno předejít machinacím s jednotlivými 

poloţkami při čtvrtletním sestavování účtu a zároveň byl získán okamţitý přehled 

o hospodářském stavu panství. Stavební záleţitosti byly kontrolovány vedením 

stavebních rejstříků, v nichţ byly zaneseny veškeré náklady na prováděné stavby. 

Protoţe Puteani se snaţil pozvednout rentabilitu nejen zvyšováním výkonnosti, 

ale i sniţováním reţijních nákladů, zavedl nový systém paušálů.  Na základě 

revize jednotlivých dvorů byly stanoveny náhradové paušály na vybavení 

jednotlivých dvorů, tyto byly vypláceny jednotlivým šafářům, kteří s nimi jiţ 

mohli hospodařit dle svého uváţení, ale nesměli sniţovat vybavení dvorů nářadím 

i potahy. Nedílnou součástí úspory reţijních nákladů je nová úprava mezd. 

Veškeré poplatky šly nově do vrchnostenské pokladny a z ní byly po jejich 

uhrazení vypláceny pevně stanovené taxy úředníkům panství. Zároveň byla 
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stanovena výrobní procenta. (Dle výnosů let 1813-19 byl stanoven průměr výnosů 

a z mnoţství, které tento průměr přesahovaly, byly vypláceny odměny.)
290

  

Ani tyto nové reformy neuspokojily majitele panství především proto, ţe 

nepřinesly ţádaný ekonomický efekt a poskytly prostor kritikům tohoto systému.  

Do čela kritiků se postavil stávající správce bělušického panství Josef Patzelt.  Pro 

kritiku stávajícího systému měl i oporu ve svém úspěšném řízení malého 

bělušického panství a v dlouholetém setrvávání v chotkovských sluţbách. Ve 

zprávě sepsané v roce 1826 na popud majitele panství zachytil důvody nízkých 

výnosů chotkovských dominií. Základní problém vyděl ve dvou oblastech a to: 

1, Ve všeobecných zvyšujících se nákladech v souvislosti s výkonem 

vrchnostenské správy, kdy stát rozšiřuje poddanskou agendu vykonávanou 

majiteli panství a z toho vyplývají zvyšující se počty úředníků. Stát neustále 

zvyšuje daně, všeobecně se zvyšují ceny zboţí nakupovaného pro provoz 

velkostatku a proti tomu se sniţují ceny obilí. Úpravu těchto problémů, můţe však 

provést pouze stát. 

2, Znovu se opakující nutnost sníţení vlastní reţie jednotlivých panství při 

současném zvýšení jejich produkce. Moţnost sníţení reţijních nákladů vyděl 

Patzelt v přímém řízení hospodařství panství ze strany jejich majitele, sníţení 

mnoţství písařů, na jednotlivých panstvích, kdy jejich počet za dobu řízení statků 

baronem Puteanim stoupl o sto procent v souvislosti se zvyšujícím se 

výkaznictvím. Počet písařů dokonce dvakrát převyšoval počet úředníků. Sníţením 

tlaku na hotové peníze, bylo vrácení odměnování  úředníků do stavu před 

Puteaniho reformami, zvýšením podílu deputátu na odměnách a tím sníţiením 

odměny vyplácené hotově. Zrušením centrální účtárny a jejím spojení s právním 

zastoupením a jejím současném převedením ze  Soutic do Prahy, mělo také dojít 

ke sníţení provozní reţie. Současně navrhoval také vyuţívat sluţeb chotkovských 

pensistů. Podporoval vykupování z roboty a zaměstnávání pracovních sil za mzdu. 

Vzhledem k vyšší efektivitě práce za mzdu, by tato forma nejen zvedla efektivitu 

práce, ale i celého systému hospodaření na popluţních dvorech.                                                                                                                       

Zvýšení efektivity výroby viděl především v posílení pravomoci jednotlivých 
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hospodářských úředníků, neboť kritizoval nemoţnost jednotného uplatňování 

Puteaniho   jistě vynikajících teoretických zásad v prostředí jednotlivých panství. 

Poukazoval na různost geomorfologické skladby jednotlivých panství a z toho 

vyplývající různost způsobů obdělávání zemědělské půdy. 

Mladý hrabě Jindřich Chotek byl postaven do pozice, kdy se měl rozhodnout mezi 

všeobecně uznávaným odborníkem Puteanim a úspěšným praktikem Patzeltem. 

Hrabě se rozhodl ponechat vše ve stávajícím stavu, ale určitý pocit pochybností 

v něm i nadále přetrvával, zvláště kdyţ se Puteanimu nedařilo zvyšovat rentabilitu 

hospodaření. Správa jednotlivých panství se v I. polovině 19. století ustálila na 

těchto úřadech a zůstala neměnná aţ do roku 1848, kdy došlo k závaţným 

změnám v souladu se zrušením roboty a z ní vyplývající poddanské závislosti. 

Správní sloţení jednotlivých panství: 

Vrchní stál včele správy panství, byl nadřízen všem jejím úředníkům, 

bezprostředně byl podřízen majiteli nebo jeho zástupci (hospodářský inspektor, 

hospodářský rada). 

Justiciár byl úředník vykonávající jako nejniţší instance výkon soudní agendy, 

dvojí podřízenost vrchnímu a krajskému hejtmanovi, předepsané vzdělání a výkon 

justičních zkoušek. 

Důchodní vede evidenci veškerých účtů vedených správou panství, vede pokladní 

evidenci. 

Purkrabí zodpovídá za reţijní hospodaření na panstvích, ve vlastní kompetenci má 

chov dobytka. 

Obroční zodpovídá za veškerý provoz reţijního velkostatku, jenţ není vyhrazen 

purkrabímu. 

Stavební ředitel zodpovídá za provoz stavebního úřadu, jenţ má v kompetenci 

výstavbu a údrţbu stávajících staveb. 

Porybný zodpovídá, jak vyplývá z názvu funkce, za veškerý chov ryb na panství. 

Nadlesní stál v čele mysliveckého úřadu a zodpovídal za chov zvěře. 

Pojezdný zodpovídal za chod lesního úřadu a tím za lesní hospodářství. 
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Zahradník zodpovídal za pěstování ovoce, zeleniny a květin v zámeckých 

zahradách. 

Kaţdému úředníku bylo k dispozici několik písařů a kancelistů, v čele 

jednotlivých reţijních dvorů stáli šafáři, k úřadům patřilo i mnoţství sluţebního 

personálu.
291

 

Ústřední kancelář I 

Reakcí hraběte Jindřicha Chotka bylo od 1. ledna 1830 zřízení ústřední kanceláře 

personálně spojené s chotkovskou účtárnou v čele s dosavadním správcem 

bělušického panství Josefem Patzeltem. Jiţ v září 1830 vypracoval nový ředitel 

podrobnou zprávu o stavu chotkovského majetku a výsledek byl doslova hrozivý. 

Pasiva majetku byla ve výši 338 543 zlatých, náklady na provoz chotkovských 

statků spotřebují celý jejich výnos s tím, ţe budou ještě vykazovat ztrátu 432 

zlatých
292

, na osobní spotřebu majitele a provoz jeho domácnosti nezbude tedy 

ţádný volný kapitál.  Podívame-li se podrobně na sloţení pasiv zjistíme, ţe 

celkové hypoteční dluhy (úroková míra byla ve výši 6 %) zapsané na jednotlivých 

panstvích činily: na panství Nové Dvory 40 000 zlatých, Bělušice 6 804 zlatých, 

Veltrusy 4 000 zlatých a na statku Hlízov 6 000 zlatých
293

. Zde je nutno si 

všimnout nerovnoměrného rozloţení dluhů na jednotlivá panství vyplývající 

z jejich rozdílného právního postavení. Mimohypotéční  úvěry představovaly 

částku 29 147 zlatých, nejvyšší poloţkou byly dědické podíly v celkové výši 261 

661 zlatých, ostatní závazky byly marginální. Příjmy z hraběcího majetku byly za 

rok 1830 ve výši 23 364 zlatých (z Nových Dvorů 8 000 zlatých, Bělušic 7 200 

zlatých, Veltrus 6 000 zlatých, z nájmů z praţských domů 2 164 zlatých), výdaje 

činily v roce 1830 částku 33 796 zlatých (daně 474 zlatých, mzdy zaměstnanců 4 

026 zlatých, penzijní náklady 2 123 zlatých, úroky z nevyplacených dědických 

podílů 16866 zlatých, osobní spotřeba majitele cca 10 000 zlatých), rozdíl aktiv a 

pasiv pak vykazoval schodek ve výši 10 432 zlatých.
294

 A opět mělo dojít ke 

snaze šetřit náklady tentokrát bezprostředně omezující i výdaje majitele panství. 
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Především sníţením úrokové míry z nevyplacených dědických podílů 

(navrhované sníţení z 5 % na 4 %). Další omezení byla navrhována v zastavení 

pokračující výstavby zámku Kačina, kterou bylo nutno zakonzervovat ve 

stávajícím stavu, omezit údrţbu obou zámeckých parků (Kačina, Veltrusy), zrušit 

chov okrasných baţantů i ostatní okrasné drůbeţe, sníţit počet písařů u 

jednotlivých správ panství,
295

 sníţil úrok z úřednických kaucí (úroková míra byla 

sníţena z 5 % na 4 %). Dále mělo dojít k odprodeji reţijních potahů, odprodeji 

neuţívaných nemovitostí a úročení úspor poddaných uloţených ve vrchnostenské 

pokladně (navrhovaná míra úroku 4 %). Výše uvedenými úspornými opatřeními 

by se podařilo sníţit schodek hospodaření zhruba na polovinu.  

Nutnou podmínkou úspěchu bylo také zvýšení efektivity v oblasti pěstování 

obilovin, přičemţ nutno dosáhnout na panství Nové Dvory alespoň výnosů 

schodných s výnosy sousedních panství. Reakcí barona Puteaniho na jmenování 

Patzelta ústředním ředitelem chotkovských statků a na jeho návrhy byla 

rezignace, k níţ došlo 20. listopadu 1830.  Tím se uvolnil prostor pro rozšíření 

kompetence ústřední kanceláře, protoţe tím byla odstraněna dvoukolejnost správy 

chotkovských statků, kdy vedle ústřední kanceláře existovala i hospodářská 

inspekce. Pravomoce zrušené funkce hospodářského inspektora převzal osobně 

majitel panství Jindřich Chotek. Jiţ po několika měsících se projevila nutnost 

ustanovit zástupce majitele panství, i v této oblasti. Jindřich Chotek se totiţ 

nemohlzabývat inspekcí hospodaření celoročně, jistě se zde projevovala i 

dosavadní malá zkušenost mladého hraběte. Zástupcem byl proto, jak vyplývalo 

z logiky věci, jmenován dosavadní kancelářský ředitel Patzelt a dostal nový titul 

hospodářský rada. Hraběti Chotkovi byla potom předkládána pouze jedna kopie 

měsíčního hlášení, druhá kopie s ostatními hlášeními byla zasílána k rukám 

hospodářského rady. Tato změna nastala k 25. únoru 1832 a následně v červenci 

1832 došlo k přestěhování ústřední kanceláře z Prahy do Nových Dvorů. 

Důvodem k přestěhování byly niţší provozní náklady a všeobecně niţší ţivotní 

náklady na venkově. Zároveň bylo moţno pronajmout uvolněné prostory po 

                                                           
295

 Správou pokladny měla být pověřena neprovdaná teta majitele panství Tereza Chotková, 

Tywoniak, Jiří: Správa chotkovských velkostatků a jejich archiv, SAP 23, 1973, s. 38. 



115 
 

ústřední kanceláři v Praze. Jako jediné a nejvýhodnější místeo pro umístění 

ústřední kanceláře byly zvoleny Nové Dvory, neboť šlo o největší a nejvýnosnější 

součást chotkovského dominia. Zároveň zde byly vhodné prostory v budově 

bývalého starého zámku. Sám majitel se na Nových Dvorech zdrţoval čtyři 

měsíce v roce, stejně jako ve Veltrusech, v Praze se potom zdrţoval pouhé tři 

měsíce. Vzhledem k rezignaci na státní sluţbu jiţ zde nebyla jeho delší přítomnost 

nutná. Zároveň se v Praze zdrţoval v zimních měsících, kdy byl provoz 

hospodářství na panstvích minimalizován. Na panství Nové Dvory se zdrţoval 

především v letních měsících a na začátku podzimu, kdy byl realizován výnos 

hospodaření daného roku. V květnu 1834 pak byla hrabětem Chotkem nová 

organizační instrukce ústřední kanceláře, která kodifikovala výše uvedené změny. 

Ústřední kancelář byla potom pověřena následující agendou: 

vedení hlavní pokladny                                                                                                                                                                                      

revize účtů panství Nové Dvory, Veltrusy, Bělušice                                                                                           

likvidace a kontrola všech peněţních a naturálních účtů                                                                                  

personální agenda.
296

 

Ústřední kanceláři tak byly podřízeny čtyři samostatně hospodařící jednotky, 

správy tří panství (Nové Dvory, Veltrusy, Bělušice) a kancelář právního zástupce 

hraběte Chotka, praţského advokáta JUDr. Theumera, jenţ vedla správu 

praţských domů. Následně po personální a organizační stabilizaci chotkovské 

správy bylo přistoupeno k zavádění dalších opatření uvedených ve  zprávě 

hospodářského rady ze září 1830. 

V souvislosti se zjednodušením administrativy byly zrušeny stavební kanceláře na 

jednotlivých panstvích a došlo ke zřízení jediné stavební kanceláře v Nových 

Dvorech, která zajišťovala údrţbu a výstavbu nových objektů na všech 

chotkovských panstvích.
297

 

V březnu 1831 bylo přistoupeno ke zřízení domácí spořitelny, tato byla primárně 

určena vlastním poddaným, ale nejen jim, za vklady byly zakupovány veřejné 
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hypoteční listy s úrokem 6 %, vklady ve spořitelně pak byly úročeny 4 % a 

zajištěny hypotéční zástavou na chotkovském majetku. Rozdíl ve výši dvou 

procent znamenal zlevnění provozního úvěru a tím sníţení úrokového zatíţení. 

     

Dalším bodem určeným ke zlepšení hospodářské situace byl výkup roboty. 

Vrchnost měla zájem získat hotový kapitál, a proto podporovala výkup z roboty. 

Zejména o výkup potaţní roboty byl zájem. Přestoţe hodnota vydrţování 

reţijního páru koní byla vypočtena na 366 zlatých ročně, byla vrchnost ochotna 

nechat ji vykoupit za částku 2 000 zlatých. Jednoznačně zde převaţoval zájem 

získat kromě hotových peněz i moţnost zaměstnat vrchnostenského nádeníka s 

reţijním párem koní, jenţ vykazoval třikrát vyšší efektivitu práce. 

Majitel panství se snaţil motivovat své hospodářské zaměstnance také zvýšením 

sazby odměn z roku 1829 o jedno procento. Základní inovací motivace bylo 

zřízení penzijního pojištění. Penzijní fond chotkovských zaměstnanců byl zřízen 

v červnu 1841
298

 a zajišťoval penzijní zaopatření hospodářských úředníků a 

bezprostředních sluţebníků majitele panství formou starobního důchodu pro 

zaměstnance a jejich vdovy. Penzijní fond chotkovských zaměstnanců byl 

součástí Všeobecného zaopatřovacího ústavu ve Vídni, hrabě Chotek platil svým 

zaměstnancům plný příspěvek a za manţelky poloviční. Výše stanoveného 

důchodu byla odstupňována dle postavení pojištěnce: 

I.kategorii tvořil hospodářský rada a tři vrchní z jednotlivých chotkovských 

panství, 

II.kategorie byla tvořena čtyřmi nejdéle zaměstnanými hospodářskými úředníky i 

nadlesními všech panství, 

III.kategorii tvořili ostatní hospodářští úředníci a lesmistři z jednolivých panství, 

IV.kategorii tvořily písaři, zahradníci, klíčnice, panský truhlář a lesní.
299

 

Chotkovský penzijní ústav nepatřil k nejstarším penzijním ústavům, tato pocta 

patřila nejstaršímu schwarzenberskému penzijnímu ústavu,  jeho pravidly se řídil i 

ústav chotkovský i další penzijní šlechtické ústavy. Proto si tyto pravidla 
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přimomeňme: „K mimořádným schwarzenberským úřadům patřil Penzijní ústav 

(Pension-Institut), jejţ zaloţil jako nadaci uţ 21. prosince 1765 kníţe Josef Adam. 

Byl nazýván „perlou schwarzenberské správy“ a sídlil v Českém Krumlově i po 

roce 1848. Tento ústav byl zaloţen zřejmě jako první soukromý penzijní ústav 

celé monarchie, a to o patnáct let dřív neţ zaloţil pokrokový císař Josef II. pro své 

úředníky státní penzijní ústav. V krumlovském zámku se aţ do zániku 

schwarzenberské správy v Čechách roku 1949 vyplácely penze, respektive 

poukazovaly se výplaty penzí úředníkům a zaměstnancům. Ve výši posledního 

platu měl na ni nárok ten, kdo slouţil padesát let. Musíme však podotknout, ţe 

v 18. a v 19. století se jí doţilo jen málo úředníků. Pokud dosáhli penze, o kterou 

museli samozřejmě ţádat kníţete, mohli se z ní těšit jen dva tři roky. Často 

zemřeli do roka po penzionování. Je třeba si uvědomit, ţe úředníci nastupovali do 

sluţby v patnácti či šestnácti letech, později mezi devatenáctým a dvaadvacátým 

rokem. Poněvadţ se poměrně pozdě ţenili a často se po smrti manţelky (např. 

v šestinedělí) ţenili podruhé, měli jako šedesátníci ještě malé děti a nemohli si 

dovolit nechat se penzionovat. Asi 90 % z nich proto zemřelo v činné sluţbě.“ 
300

 

Naproti poskytnutí penzijních výhod vyţadoval hrabě Jindřich Chotek od roku 

1843 při přijímání nových zaměstnanců sloţení kvalifikační zkoušky. 

Na panství Nové Dvory byly také zaloţeny dva podniky, především lihovar 

postavený roku 1841 v Ovčárech a provozovaný v reţii panství. Druhým 

podnikem byla řepná sirupárna zřízená v Nových Dvorech, která byla dlouhodobě 

pronajatá.  

Poslední oblastí, jiţ zasáhly Patzeltovy reformy, byla reforma obdělávání půdy. 

Základem pro tuto byl důraz kladený na dobytkářství (výkazy o chovu dobytka 

musely být předkládány majiteli panství, jelikoţ chov dobytka se stal oblastí 

zájmu hraběte Chotka). Pro jeho rozvoj byl nutný dostatek krmiva, jenţ byl 

získáván z odpadu nových zpracovatelských podniků. To však nestačilo a bylo 

nutno zajistit více píce změnou obdělávání půdy. Dle kvality půdy bylo zavedeno 
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střídavé hospodaření, na méně vhodných pozemcích bylo ponecháno trojhonné 

obdělávání s tím, ţe úhor byl nahrazen pěstováním vojtěšky a jetele. 

Přes tato zaváděná opatření některé dvory dlouhodobě předepsané ukazatele 

neplnily. Jednalo se např. o dvory Chlumín a Netřeb na veltruském panství nebo o 

dvory Bernardov a Hetlín na novodvorském panství. Přes několik varování byly 

proto tyto dvory od 1. ledna 1844 propachtovány. Roku 1845 hospodářský rada 

Patzelt zemřel a tím začalo nové období v řízení chotkovských statků, jeţ převzal 

v osobní kompetenci majitel panství hrabě Jindřich Chotek. Vzhledem k tomu, ţe 

po celou dobu Patzeltova řízení správu majetku pečlivě sledoval a zajímal se o 

problémy oboru, neměl problém řízení převzít.  K tomu byla zřízena 29. června 

1845 domácí kancelář. 

Domácí kancelář 

Domácí kancelář v čele s kancelistou byla orgánem, jenţ byl k dispozici 

pouzemajiteli panství, jemuţ poskytovala správní servis a následovala ho při jeho 

cestách i do zahraničí. Revize účtů byla postoupena revizní kanceláři, která tak 

byla zbytkem bývalého ústředního ředitelství a sídlila na Nových Dvorech. 

Vedením pokladny byl opět pověřen JUDr. Josef Theumer, právní zástupce 

Chotků v sídlící v Praze. Na provoz pokladny přizpívaly přímo jednotlivá panství. 

Poslední změnou v centrálních úřadech bylo zrušení centrální stavební kanceláře s 

tím, ţe dosavadní stavební kancelář řídila nadále pouze Nové Dvory a Bělušice a 

ve Veltrusech byla zřízená kancelář nová.  

Do období existence domácí kanceláře spadá zásadní změna na chotkovských 

panstvích, a to zrušení roboty roku 1848 a její výkup. Ze státních správních 

jednotek, kterými byla v nejniţší instanci jednotlivá panství, se stávají 

hospodářské velkostatky, kompetence státní správy jsou postupně předávány 

podkrajským úřadům. Reakcí na tyto nové skutečnosti byla konference svolaná 

hrabětem Chotkem do Prahy jiţ v prosinci 1848,
301

 důsledkem bylo zrušení míst 

panských vrchních a zřízení funkce hospodářského ředitele. Došlo také ke zrušení 

místa justiciára, vzhledem k jeho nepotřebnosti pro správu velkostatku, a ke 
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spojení několika úřednických míst s tím, ţe některá z nich byla přímo spojena 

s řízením nové samostatně hospodařící základní jednotky, kterou byl nyní 

popluţní dvůr.                                                     

Popluţní dvůr který měl samostatně vedené účty, do čela byl místo šafáře 

postaven adjunkt. Některé dvory přímo vedli hospodářští úředníci velkostatku 

(např. veltruský důchodní byl adjunktem ostrovského dvora, veltruský purkrabí 

vedl dvory Kozomín a Postřiţín). Nutnou podmínkou v nových ekonomických 

poměrech pak byla úprava odměn jako pevné procentní sazby z výnosů 

jednotlivých velkostatků.  

Jiţ od začátku padesátých let se pokoušel Jindřich Chotek naléznouti místo pro 

umístění volných peněz z výkupu roboty. Vzhledem k rozvoji cukrovarnictví a 

dosahování vysokého stupně efektivity při výrobě cukru byl celkem logickým 

vyustěním  pokus o zaloţení cukrovaru. Jako vhodný a zkušený odborník byl 

vybrán hospodářský rada thunovských velkostatků A. E. Komers. Vzhledem 

k dopravní dostupnosti a vhodnějšímu sloţení půdy na velkostatku Veltrusy byl 

pro zaloţení cukrovaru vybrán tento velkostatek. Antoním E. Komers byl 

Jindřichem Chotkem jmenován inspektorem velkostatku Veltrusy s tím, ţe byl 

pověřen zaloţením cukrovaru v Uţici. Tento měl být společným podnikem 

hraběte Chotka a A. E. Komerse a měl být veden nezávisle na hospodaření 

velkostatku Veltrusy. Cukrovar měl být zprovozněn tak, aby mohl zachytit řepnou 

kampaň roku 1859. Veškeré náklady na zřízení cukrovaru a zahájení pěstování 

cukrovky měly být získány z účtu velkostatku Veltrusy a tomu také cukrovarem 

vráceny, peníze byly půjčovány s úrokem 6 %, coţ je naprosto logické vzhledem 

k šestiprocentní hypotéční úrokové míře.
302

 Velkostatek v roce1856 hospodařil, ve 

vlastní reţii na 575 ha zemědělské půdy z toho pro pěstování cukrovky bylo 

vhodných 268 ha. Pro první řepnou kampaň bylo oseto 115 ha. Vzhledem 

k nedostatku půdy pro ostatní provoz velkostatku byl ukončen pacht dvorů Lhota 

a Netřeb.  Jako vedlejší průmyslový podnik vznikl v budovách bývalé vinopalny 

lihovar zpracovávající odpadní melasu z cukrovaru. Vzhledem k vysokému 

zaneprázdnění A. E. Komerse, byl řízením veltruského cukrovaru pověřen 
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prozatímně, ředitel thunovského velkostatku v Peruci Julius Příborský, jenţ na 

tomto statku řídil doposavad thunovský cukrovar. Vzhledem k dobrým výsledkům 

A. E. Komerse na velkostatku Veltrusy se Jindřich Chotek rozhodl pověřit ho i 

inspekcí a reorganizací velkostatku Nové Dvory. Snadi kvůli vysokému věku se 

hrabě Chotek vzdal přímého řízení velkostatků a dnem 1. března 1859 zřídil 

vrchní ředitelství se sídlem v Nových Dvorech. 

Vrchní ředitelství 

Do čela nového vrchního ředitelství byl pak postaven hospodářský rada A. E. 

Komers. De facto byl obnoven stav, kdy byl velkostatek řízen hospodářským 

radou Patzeltem. Hlavní pokladna byla opět převedena z Prahy do Nových Dvorů. 

Cílem nového vrchního ředitele, tak jako poněkolikáté, bylo zvýšení efektivity 

provozu velkostatků, a to především cestou sniţování reţijních nákladů. 

Kontrolou hospodaření všech úseků bylo zjištěno, ţe mzdové náklady jsou tak 

vysoké, ţe je současný velkostatek není schopen ufinancovat, kvůli  tomu byla 

zavedena nová forma odměňování: stávající pevné tarify a procentuální 

odměňování správců jednotlivých dvorů byly zrušeny a místo nich bylzaveden 

jednotný třicetiprocentní podíl na čistém výnosu dvora.
303

 Zároveň bylo opět 

deklarováno, ţe v případě neuspokojivých výsledků budou popluţní dvory 

propachtovány. Tento trest postihl na novodvorském panství dvůr Radvančice. 

Tento také díky své odloučenosti od jádra velkostatku nebyl pro reţijní 

hospodaření vhodný.                                                                                                                           

Jednou z novinek bylo zavádění chovu kvalitního dobytka, proto byl na 

velkostatek Nové Dvory dovezen nový hovězí dobytek z Holandska. Zároveň byl 

chov vyjmut z kompetence správce dvora a přímo podřízen vedení velkostatku. 

Jelikoţ cukrovar v Uţici vykazoval vysokou rentabilitu svého provozu, bylo 

rozhodnuto o zřízení cukrovaru na velkostatku Nové Dvory. Pro výstavbu 

cukrovaru byly vybrány Ovčáry.  Důvodem byla moţnost adaptace budovy 

někdejšího ovčína. Cukrovar měl být opět společným podnikem hraběte Chotka a 

hospodářského rady Komerse. Cukrovar zahájil produkci na podzim roku 1861. 
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Náklady na výstavbu a vybavení cukrovaru činily 129152 zlatých,
304

 součástí 

vybavení cukrovaru byla i ţelezniční vlečka. Pro potřeby cukrovaru se pěstovala 

cukrovka na 150 ha reţijní půdy a na 350 ha půdy, jeţ přináleţela k velkostatku 

Kolín, který byl ve vlastnictví hospodářského rady Horského. Snad i toto 

vlastnictví mohlo být jedním z důvodu zaloţení cukrovaru právě v Ovčárech.
305

 

 

Nástupem nového majitele hraběte Rudolfa Chotka, po smrti hraběte Jindřich 

Chotka roku 1864 nedošlo k ţádným změnám. Jiţ roku 1865 se začaly projevovat 

ekonomické problémy v cukrovarnictví, čehoţ byla příčinou nadprodukce cukru 

v monarchii. Reakcí na tyto problémy byly osobní zásahy nového majitele do 

řízení velkostatků. A znovu nastal tlak na sniţování úřednictv. Úspěšní správci 

dvorů byli pověřováni řízením velkostatku (Veltrusy) nebo byli postaveni do 

řízení více dvorů (Nové Dvory). Vrchní ředitelství bylo zároveň rozšířeno o 

obchodní oddělení, které provádělo centrálně nákup a prodej všech potřeb a 

produktů. Vzhledem k vysoké zaneprázdněnosti hospodářského rady Komerse byl 

hledán jeho zástupce, který by se plně věnoval řízení chotkovských statků. Jako 

vhodný se jevil hospodářský ředitel velkostatku Bělušice Julius Příborský. Ten 

byl získán z thunovských sluţeb, kde byl jeho nadřízeným rovněţ A. E. Komers. 

Roku 1876 měla být ukončena smlouva s hospodářským radou Komersem o 

provozu obou chotkovských cukrovarů. Rada Komers jiţ neměl zájem na další 

spolupráci, a tak byl postupně připravován jeho odchod. Prvním krokem bylo 

pověření Julia Příborského funkcí inspektora chotkovských statků při ústředním 

ředitelství.  Příborský zastupoval radu Komerse v plném rozsahu, od 1. července 

1876 se stal ústředním ředitelem nově zřízeného ústředního ředitelství. Jeho první 

krokem byla systemizace odměn a platů úředníků  tím, ţe zavedl osm sluţebních 

tříd. Část platu byla i nadále hrazena v hotovosti a část pevně vyjádřena 

pomocí peněţního přepočtu v naturáliích.
306

 Tato změna, platná od 1.ledna1873, 

následovala po jiné, z hlediska administrativy závaţnější změně. Tou bylo 

zavedení češtiny jako úředního jazyka v obou cukrovarech,  na statcích Veltrusy a 
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Nové Dvory a na vrchním ředitelství s platností od 1. ledna 1872.
307

 Vyjímku 

tvořil pouze velkostatek Bělušice, jehoţ okolí bylo výhradně německé. Zároveň 

byly stanoveny kvóty výnosů jednotlivých velkostatků a podíly, které měly 

jednotlivé obory podnikání na této sumě činit. Kvóta výnosu byla stanovena u 

Nových Dvorů na 109 600 zlatých a z Veltrus na 51 000 zlatých.
308

 

S velkostatkem Bělušice se jiţ pro reţijní hospodaření nepočítalo, a proto byl 

v roce 1875 celý propachtován. Vzhledem k tomu, ţe výnos z pachtu velkostatku 

Bělušice převýšil výnos z reţijního hospodaření na tomto velkostatku, rozhodl se 

majitel velkostatků hrabě Rudolf Chotek omezit reţijní hospodaření na ostatních 

velkostatcích a rozšířit pacht i zde. Od podzimu 1875 byly propachtovány další 

dvory, a to Dědibaby a Chlumín (velkostatek Veltrusy) a dvůr Hlízov (velkostatek 

Nové Dvory). Tím se sníţilo hospodaření ve vlastní reţii o 1 045 ha. Zároveň byly 

pronajaty oba cukrovary,  novodvorský i  miřetický pivovar a ostatní podniky 

velkostatků. Reţijní správa byla ponechána v plném rozsahu pouze v lesním 

hospodářství. Jak jiţ bylo uvedeno dříve, na velkostatku Veltrusy bylo reţijní 

hospodaření pouze na dvou dvorech. Jestliţe se měl udrţet výnos ze zbývajících 

dvorů na stávající výši, bylo nutno obnovit a posílit jejich dosavadní inventář. To 

mělo být provedeno převedením z propachtovaných dvorů. Zároveň došlo 

k omezení hospodářského úřednictva a bylo zřízeno ústřední ředitelství se sídlem 

v Praze.    

 Ústřední ředitelství 

Ústřední ředitelství bylo kromě reţijní správy na velkostatcích Veltrusy a Nové 

Dvory pověřeno ještě správou praţských nemovitostí. Vzhledem k probíhající 

krizi nevedla ani tyto opatření k ţádaným výsledkům. 

 Roku 1886 umírá jediný syn a dědic rodových velkostatků Jan Rudolf. Byl 

jediným muţským potomkem chotkovské primogenitury a vzhledem k věku obou 

sourozenců Rudolfa Chotka zde jiţ nebyla šance na dalšího muţského potomka. 

Pod vlivem této události ztratil hrabě Rudolf Chotek další zájem na osudu svého 
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majetku. Vzhledem ke stále se zmenšujícímu prostoru pro reţijní hospodaření 

odešel Julius Příborský od 1. ledna 1887 z chotkovských sluţeb a ústřední 

ředitelství bylo zrušeno. Znovu byl obnoven stav před působením hospodářského 

rady Komerse v chotkovských sluţbách a řízení se osobně ujal majitel velkostatků 

hrabě Rudolf Chotek. K vyřizování potřebné korespondence byla v Praze místo 

zaniklého ústředního ředitelství zřízena ústřední kancelář. 

Ústřední kancelář II                              

Propachtovávání pozemků dostoupilo v tomto období vrcholu. V reţii velkostatku 

Nové Dvory zůstala pouze cihelna a lesní hospodářství, na velkostatku Veltrusy 

pak pouze lesní hospodářství. Zároveň došlo k redukci úřednictva a přejmenování 

správ velkostatků. Místo hospodářského ředitelství velkostatku zůstalo pouze 

ředitelství velkostatku. 

Do období existence ústřední kanceláře spadá také období sekvestrační správy. 

Tato byla vyhlášena na popud muţských agnátů chotkovské primogenitury 

rozhodnutím fideikomisního soudu ze dne 17. května 1889.
309

 Důvodem uvalení 

sekvestrační správy byla neschopnost splácet hypoteční úvěry a ostatní 

pohledávky a zároveň rostoucí zadluţení majetku. Hrabě Rudolf Chotek byl 

zbaven dispozičního práva, které převzal nejbliţší dědic ve fideikomisu bratr, 

Rudolfa Chotka, Emerich. Sekvestrační správa byla formou ochrany před věřiteli. 

Fideikomisní panství Veltrusy včetně praţských domů se stalo dle ustanovení 

fideikomisu nezcizitelným, největší hrozba byla však nad velkostatkem Nové 

Dvory a Bělušicemi.  Dne 11. března 1890 byl hrabě Rudolf Chotek dán pod 

kuratelu a tím prohlášen za nesprávného.
310

 Tímto činem bylo zabráněno 

také osobnímu zadluţování hraběte Rudolfa. Celková aktiva na začátku 

sekvestrační správy byla ve výši 362 507 zlatých, a pasíva dosahovala výše 629 

271 zlatých a výnos z majetku byl průměrně za poslední tři roky 48 000 zlatých. 

Celkové zadluţení chotkovského majetku představovalo částku přesahující 3 

miliony zlatých.
311

 Aby bylo odvráceno nebezpečí uvalení exekuce na alodiální 
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majetek, převzali část dluhu formou narovnání s věřiteli bratři Emerich a Arnošt 

Chotkové a část převzali i někteří chotkovští úředníci. Tímto opatřením a 

maximální moţnou formou provozních úspor byla odvrácena hrozba vyhlášení 

exekuce. Statky se podařilo konsolidovat a tyto byly schopny nadále hradit úroky 

a splátky dluhů. Vzhledem k totálnímu omezení reţijního hospodaření, neboť byly 

například propachtovány obě zámecké zahrady a pronajal se i zámek Veltrusy, byl 

počet úředníků sníţen na na dva (velkostatek Veltrusy) a na tři úředníky 

(velkostatek Nové Dvory). Pouze v lesním úseku zůstal počet úředníků neomezen, 

protoţe byl i nadále reţijně obhospodařován. Lesní správa Nové Dvory 

zaměstnávala nadále 7 úředníků a Veltrusy 4 úředníky.  

Po smrti hraběte Rudolfa Chotka se majetku dne 1. října 1894 ujal  udosavadní 

správce sekvestrace, hrabě Emerich Chotek. Tímto datem byla také sekvestrační 

správa ukončena. Od prosince 1894 byl ústředním ředitelem jmenován dosavadní 

tajemník ústředního ředitelství Jan Filipovský, neboť funkce ústředního ředitele 

nebyla dosud obsazena. Roku 1895 bylo zrušeno ředitelství velkostatku Veltrusy, 

které bylo spojeno s ústřední kanceláří. Jediným úředníkem ve Veltrusech zůstal 

důchodní. Od 1. října 1902 bylo zrušeno také ředitelství velkostatku Nové Dvory 

a i to spojeno s ústřední kanceláří, která byla k témuţ datu převedena z Prahy do 

Nových Dvorů. V tomto období představovalo reţijní hospodaření pouze 

hospodářství lesní a v Nových Dvorech nebyl pouze opětně propachtován pivovar 

a zahrada zámku Kačina. Počty úřednictva byly sníţeny na ústředním ředitelství 

na 4, z toho jeden zaměstnanec (právní zástupce JUDr. Vaníček externě). Správa 

velkostatku Nové Dvory měla 6 úředníků (z toho lesní správa zaměstnávala 5 

úředníků) a na velkostatku Veltrusypracovalo  5 úředníků (z toho lesní správu 

vykonávali 3 úředníci). 

 Kdyţ ústřední ředitel Filipovský roku 1909 zemřel, nebyla jiţ jeho funkce 

obsazena a k 31. březnu 1910 bylo ústřední ředitelství zrušeno.
312

 Správa 

velkostatků byla rozdělena do dvou celků, Veltrusy s Bělušicemi a Nové Dvory.  

Do čela těchto úřadů byli dosazeni dosavadní důchodní, jeţ k sobě získali po 
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jedné pracovní síle. Jediným společným orgánem chotkovských statků tak zůstalo 

praţské právní zastoupení JUDr. Vaníčka. Dne 12. dubna 1911 umírá Emerich 

Chotek a jeho nástupcem ve fideikomisu se stává bratr Arnošt, který zároveň 

získává alodiální statek Bělušice. Novým majitelem statku Nové Dvory se stává 

synovec obou výše jmenovaných Chotků, hrabě Quido Thun-Hohenstein. Tímto 

je panství Chotků omezeno pouze na statky Veltrusy a Bělušice. Hrabě Arnošt 

Chotek opouští také zámek Kačinu a nadále uţívá pouze zámek Veltrusy. Správa 

zbývajících chotkovských velkostatků je poté vykonávána vrchní správou 

veltruského panství. Tato je úředně vykonávána v počtu 6 úředníků (z toho 3 

lesních). Toto personální obsazení je ponecháno ve stávajícím stavu i po vzniku 

republiky. Úmrtím hraběte Arnošta Chotka roku 1927 vymírá hlavní rodová větev 

a veltruský majetek přechází na vedlejší velkobřezenskou větev. Bělušický 

velkostatek byl v roce 1925 v rámci pozemkové reformy rodu vyvlastněn. Na 

velkostatku Veltrusy proběhla v letech 1924-26 pozemková reforma, po jejím 

ukončení jsou ze záboru propuštěny pouhé tři popluţní dvory
313

 o výměře 733 ha 

a lesní revíry o výměře 340 ha.
314

 Správa velkostatku Veltrusy je pak vykonávána 

v podřízení velkostatku Velké Březno aţ do roku 1945, kdy je velkostatek 

Veltrusy převeden pod národní správu. Pozemková reforma sníţila majetek 

chotkovské primogenitury z 2 071 ha půdy na velkostatku Veltrusy na 1 073 ha 

půdy a velkostatek Bělušice rozparcelovala úplně. Ze záboru bylo propuštěno 

pouze 40 % půdní rozlohy velkostatků před pozemkovou reformou. 

3.5. Ţelezniční podnikání rodu Chotků  

Rod Chotků se zapojuje do ţelezničního podnikání díky hlavě chotkovské 

primogenitury, hraběti Rudolfu Chotkovi. Vidina vysokých výnosů ze 

ţelezničního podnikání a zároveň sniţující se výnosy z vlastního hospodaření na 

rodovém dominiu vedly hraběte Rudolfa Chotka k tomu, aby se spolu se svými 

aristokratickými přáteli pokusil do tohoto podnikání zapojit. Hrabě Rudolf Chotek 

spolu se svými přáteli vyuţívá první moţnost, která se mu naskytne.  Tou je 

moţnost vybudování nové dráhy vedoucí z Prahy do severočeského 
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hnědouhelného revíru. Na počátku sedmdesátých let 19. století, má rakouská 

vláda zájem omezit Společnosti státní dráhy její téměř monopolní vliv na dopravu 

uhlí ze severních Čech do Prahy.  Zájem o tuto koncesi projevily především 

úspěšné ţelezniční společnosti v čele s Ústecko-teplickou dráhou a Severní 

dráhou císaře Ferdinanda. Protoţe byl zájem velký, uchýlila se vláda 

k nestandartnímu způsobu, tj. k výběrovému řízení na stavebníka této ţeleznice. 

Vzhledem k tomu, ţe vláda trvala na přímém vedení dráhy z Prahy do Duchcova, 

ztratily výše uvedené velké ţelezniční společnosti o koncesi zájem. Nakonec ji 

získalo sdruţení šlechticů v čele s  hrabětem Friedrichem Thun-Hohensteinem a 

kníţaty Mořicem Lobkowiczem a Ferdinandem Kinským.
315

 

 Dne 1. března 1871 byla zaloţena Praţsko-duchcovská dráha jako akciová 

společnost, do jejího čela byl jako předseda správní rady postaven jeden z jejích 

akcionářů, hrabě Rudolf Chotek. Společnost se od samého počátku pohybovala na 

samé hranici existence, proto hledala východisko ze svých problémů nejprve 

v prodeji společnosti Ústecko-teplické dráhy, coţ ale legislativní poměry 

neumoţňovaly. Proto se společnost pokusila o záchranu alespoň formou fúze s 

Duchcovsko-podmokelskou ţeleznicí v roce 1884.  Rakouský stát s touto fúzí 

vyslovil souhlas. Přesto společnost nezachránila, vzhledem ke ztrátovému 

hospodaření vyuţil stát ustanovení sekvestračního zákona z roku 1877a zavedl 

nejprve sekvestrační správu, která vyvrcholila jejím zestátněním. Na základě 

zákona číslo 66/1886 ř. z. byla k 1. lednu 1892 tato společnost, zestátněna.  

Výsledky účasti rodu Chotků na ţelezničním podnikání byly nevalné, jenom státní 

zásah zachránil společnost Praţsko-duchcovské dráhy od krachu a tím zamezil 

také, absolutnímu znehodnocení chotkovské investice. Společnost po celou dobu 

nevyplácela ţádné dividendy, takţe výnosy z vloţeného kapitálu byly nulové. Za 

této situace lze konstatovat, ţe záchrana vloţené investice byla vrcholem 

moţného. Za zásahem státu můţeme najít vzhledem k politickému exposé 

akcionářů společnosti i politicky motivované důvod, přestoţe pro toto tvrzení 
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 Dalšími akcionáři byli Rudolf hrabě Chotek, hrabě Jindřich Jaroslav Clam-Martinic, Josef 

Neswadba, Heinrich Mikolecký, Johann Pack a nám dobře známí úředníci chotkovských 

velkostatků Antonín Emanuel Komers a Julius Příborský. 
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nemáme důkazů v rodovém archivu. Osud chotkovského ţelezničního podnikání 

tak jen prohloubil krizi rodového majetku, která jej zasáhla plnou silou právě 

v osmdesátých letech 19. století. 

3.6. Vývoj správy a hospodaření na statcích chotkovské sekundogenitury  

Popis správy velkostatku Velké Březno a Záhořany je velmi jednoduchý. Od 

zakoupení statku Velké Březno roku 1841 zůstala rozloha statku aţ do jeho 

poválečné konfiskace zachována na rozloze kolem 470 ha, z toho rozloha 

jediného polesí byla 348 ha. Zakoupením statku Záhořany bylo původní 

chotkovské panství zvětšeno o 581 ha, z čehoţ lesní půda tvořila jedno polesí o 

rozloze 361 ha. Tento velkostatek byl v roce 1898 odprodán a tím zůstal pro rod 

Chotků zachován pouze původní velkostatek Velké Březno. Na spojeném panství 

a po roce 1848 velkostatku Velké Březno a Záhořany byla pouze jediná kancelář 

se sídlem ve Velkém Březně. Kancelář tvořil pouze ředitel velkostatku s jedním 

písařem. Dále velkostatek zaměstnával dva lesní úředníky, jednoho pro Velké 

Březno a druhého pro Záhořany. Po roce 1898 byl však zaměstnán pouze jeden 

lesník ve Velkém Březně. Ze zemědělských podniků byl na velkostatku Velké 

Březno pouze jeden popluţní dvůr (Velké Březno), který byl dlouhodobě 

propachtován. Kromě pily, jeţ byla v reţii velkostatku zde nebylţádný dvůr a 

zemědělská půda byla propachtovávaná v malopachtu. Místní malý pivovar
316

 byl 

taktéţ spolu s cihelnou propachtován.  Po odprodeji tohoto velkostatku jiţ nebyl 

v reţii velkostatku ţádný zemědělský podnik. Jediným a významným podnikem 

velkostatku Velké Březno byl pivovar. Tento také byl dlouhodobě pronajímán 

většinou společně s popluţním dvorem. Pacht zajišťoval 90 % příjmů velkostatku 

, z čehoţ pacht samotného pivovaru tvořil 70 % všech příjmů velkostatku. Po 

odprodeji Záhořan zajišťoval dokonce 80 % příjmů.
317

 Nejvyšší investiční 

poloţkou velkostatku byla rekonstrukce nového zámku ve Velkém Březně. 

Jestliţe výstavba vlastního zámku stála v roce 1844 18 tisíc zlatých, tak 

rekonstrukce a přestavba zámku, která probíhala v letech 1884-1885 stála 30 163 
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 Roku 1898, kdy byl v důsledku prodeje velkostatku ukončen provoz pivovaru, byl jeho roční 

výstav 4 000 hl. 
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zlatých a byla předčasně ukončena z důvodu nedostatku financí.
318

 Úpravy 

interierů však probíhaly aţ do roku 1910. Přestavba v módním novorenezančním 

stylu tak zůstala omezena pouze na centrální budovu zámku, boční křídla si 

ponechala klasicistní styl z doby výstavby objektu. V roce 1868, staví Antonín 

Chotek rodovou hrobku ve Valtířově, rozpočet na stavbu, provedenou 

v pseudogotickém stylu architektem Františkem Schmoranzem, nepřesáhl 5 tisíc 

zlatých.
319

  Ekonomické problémy, částečně způsobené i přestavbou zámku, 

donutily správu velkostatku provést reformu v hospodaření. Vzhledem k tomu, ţe 

pivo z Velkého Března bylo ţádané i na trzích v sousedním Sasku a ţe 

v současném reţimu pachtu nebylo moţné jeho rozšíření a modernizace, byl pacht 

v roce 1896 ukončen. 

Pivovar Velké Březno byl odprodán (respektive vloţen jako základní kapitál) do 

nově vzniklé akciové společnosti. Vrchnostenský pivovar, akciová společnost 

Velké Březno, vzniká v roce 1896 s akciovým podílem hraběte Karla Chotka ve 

výši 40 %,
320

 Tento je uplacen vloţením stávajících budov a zařízení do akciové 

společnosti. Dosavadní nájemci pivovaru R. Eckelmann a W. Wolfrum
321

upisují 

kaţdý po 10 %, zbývající část je potom upisována především obyvateli Velkého 

Března a okolí. Vlastnická struktura je potom zachována aţ do roku 1945, kdy je 

pivovar převeden pod společnou národní správu se svým největším konkurentem 

na druhé straně Labe, Měšťanským pivovarem a. s. v Krásném Březně. Po celou 

dobu své samostatné existence pivovar, konkurenci sousedního zhruba stejně 

velikého pivovaru v Krásném Březně úspěšně odolával. Jiţ v roce 1902 získal 

titul dvorního dodavatele, vyváţel do celého světa a udrţoval síť deseti stálých 

obchodních zástupců. Kolem roku 1900 vyráběl aţ osmnáct druhů piv. V roce 

1906 měl výstav 80 000 hl ročně.
322

 Úspěšně překonal i přechod do nové 

republiky
323

 a krizi třicátých let,
324

 na konci své soukromé existence v době druhé 
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pošmistra Zippicha, za kterou mu vyplácel ročně 30 litrů piva. 
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světové války měl díky zakázkám Wermachtu roční výstav aţ 200 000 hl a patřil 

tak k největším v zemi. Pozemková reforma proběhla na velkostatku Velké 

Březno díky existenci jediného popluţního dvora a jeho velikosti pouze se ztrátou 

10 % rozlohy velkostatku. Popluţní dvůr a zbytek půdy o rozloze 430 ha veškeré 

půdy byl v roce 1926 ze záboru propuštěn. Na velkobřezenský pivovar se 

pozemková reforma nevztahovala. Základ majetku Chotků byl na tomto 

velkostatku zachován aţ do roku 1945, kdy byl zkonfiskován.  

3.7. Společenské rituály rodu Chotků   

Zde se situace vychyluje z běţného standardu. Hrabě Emerich Chotek, drţitel 

chotkovských velkostatků na přelomu století, omezuje vzhledem ke katastrofální 

situaci ve financích rodu společenský ţivot na minimum. Trvale ţije na zámku 

Nové Dvory, oba praţské paláce pronajímá, stejně jako zámek Veltrusy. Prahu 

navštěvuje minimálně a ve Vídni má pouze trvale pronajatý byt. Součástí jeho 

rodiny jsou pouze bratři Arnošt a Ferdinand a sestra Karolína, provdaná Thun-

Hohensteinová v jihotyrolské větvi rodu. S příbuznými z velkobřezenské větve 

udrţuje hrabě Chotek pouze minimální vazby. Na hony, které jsou na podzim 

pořádány ve Veltrusech a na Nových Dvorech zve pouze omezený kruh rodiny a 

majitele sousedních velkostatků, kteří zvou na své hony jeho. Vánoce tráví jako 

vdovec střídavě u bratra Ferdinanda ve Volšovech, případně přijíţdějí Ferdinand 

s manţelkou na Nové Dvory.
325

 Na Vánoce jezdí ke svým bratrům také ovdovělá 

sestra Karolína. Ti jí návštěvu oplácejí v létě, pobytem na jejím rodovém sídle 

v jiţním Tyrolsku. Společenských událostí u císařského dvora se Emerich Chotek 

zúčastňuje pouze minimálně, ale nikdy nevynechá novoroční přijetí u císaře. 

Rodinu na dvorských slavnostech plně zastupuje bratr Arnošt, hofmistr 

arcivévodkyně Alţběty. Společenský ţivot par excelance vede rodina Emerichova 

vzdáleného příbuzného, hraběte Karla Chotka, která kromě pronajatého bytu ve 

Vídni vlastní pouze zámek Velké Březno. Tato rodina ţije bohatým společenským 

ţivotem, spolu s rodinou bratrance Wolfganga, který bydlí ve starém zámku ve 
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Velkém Březně. Díky tomu, ţe se sestry Wolfganga Chotka provdaly do 

významných šlechtických rodin monarchie, včetně rodiny císařské, častými 

účastníky společenských událostí, hlavně honů, v celé monarchii. Díky manţelce 

Karla Chotka, Adelaidě Hohenlohe-Langenburg, patří mezi příbuzné i vysoká 

německá šlechta, proto rodina tráví mnoho měsíců v roce v Německu. 

Společenské zimní sezony se účastní nejenom ve Vídni, ale i také v Berlíně. 

Kaţdoroční podzimní pobyty v Monaku jsou roku 1898 příčinou prodeje 

velkostatku Záhořany, neboť hraběnka Adelaida Chotková propadla kouzlu 

monackých heren. Vánoce a léto však rodina pravidelně tráví ve Velkém Březně, 

kde o hosty není nikdy nouze, vţdyť Wolfgang Chotek má osm sourozenců. 
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4. Colloredo-Mannsfeldové 

4.1. Historie rodu 

Dle rodinné legendy pochází rod Colloredů od Liaborda, člena druţiny císaře 

Konráda, kterého doprovázel při cestě do Říma. Při zpáteční cestě přijal od 

aqilejského patriarchy jako léno  místohrabství Mels v severoitalském Furlandsku. 

Počátkem 13. století dochází syny Huga II.  k rozdělemí rodu do tří větví. 

Nejstarší syn Jindřich III. zakládá větev Mels-Albana, další syn Anzuto zakládá 

větev Mels-Prodolone a nejmladší syn  Glizojo je zakladatelem větve Mels-

Colloredo. Větev Mels-Prodelone vymírá roku 1753. Větev Mels-Albana získává 

od císaře Josefa I. roku 1707 říšský hraběcí titul a dosud ţije v Itálii. Syn Glizoja 

Vilém postavil na melském území ve Furlandsku hrad Colloredo, jenţ dal název 

této rodové větvi. Synové téhoţ Viléma Asquino, Vicardo a Bernard zaloţili tři 

větve rodu Colloredo. Z Asquinovy větve nejvíce vynikl Ludvík, ministr císaře 

Rudolfa II., a jeho synové Jeroným a Rudolf. Ludvík Colloredo získal roku 1588 

dědictví po rodu pánů z Waldsee a tímto aktem se tato větev rodu nazývala 

Colloredo-Waldsee. Jeroným Colloredo-Waldsee byl roku 1629 povýšen do stavu 

říšských hrabat, zastával úřad slezského místodrţitele. Nejvýznamnějším 

příslušníkem Asquinovy větve rodu Colloredo-Waldsee byl hrabě Rudolf, 

císařský generál a v roce 1648 úspěšný obránce Prahy, následně jmenovaný 

císařským maršálem. Spolu s bratrem Jeronýmem zakupuje za 394 885 zlatých 

v prosinci 1635 panství Opočno
326

. Ve skutečnosti získali toto panství zcela 
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zdarma. Roku 1639 po smrti bratra Jeronýma
327

 zakládá Rudolf Colloredo-

Waldsee z panství Opočno rodinný fideikomis.
328

 Po smrti Rudolfa
329

 ho získává 

syn Jeronýma Ludvík. Jeho smrtí 28. prosince 1693 asquinova větev rodu  

Colloredo-Waldsee vymírá. 

Dědicem Ludvíka Colloredo-Waldsee je potom hrabě Kamil Colloredo-Waldsee 

z větve Bernardovy. Hrabě Kamil Colloredo-Waldsee  svůj majetek rozděluje 

následujícím způsobem: jako univerzální dědic statků rodu kníţat Montecucculi si 

ponechává zděděné alodiální statky v Čechách a rodové panství ve Furlandsku 

postupuje svému bratrovi Karlu Ludvíkovi. Ten také získává rodové majetky 

Vicardovy větve rodu Colloredo výměnou, za rodinný fideikomis zaloţený 

Rudolfem Colloredo-Waldsee. Novým majitelem panství Opočno se tak stáva 

hrabě Jeroným Colloredo z Vicardovy větve rodu. Větev Colloredo-Waldsee pak 

v osobě Kamilova vnuka, hraběte Františka Colloredo-Waldsee, v roce 1859 

vymírá. Zakladatelem stávající české větve rodu Colloredo je hrabě Jeroným, c. a. 

k. tajný rada, c. a k. komoří, moravský zemský hejtman, nejvyšší sudí dvorský 

v Království českém. Ten roku 1726 umírá a rodinný majetek získává jeho 

prvorozený syn Rudolf Josef hrabě Colloredo, od roku 1737 místokancléř Svaté 

říše římské, který roku 1744 získává od císaře Františka I. Řád zlatého rouna. Dne 

29. prosince 1763
330

 získává říšský kníţecí titul, jenţ je mu v roce 1764 

císařovnou Marii Terezií potvrzen i pro české země a umírá roku 1788.
331

 

 Dědicem kníţete Rudolfa Josefa je jeho nejstarší syn František de Paula Gudakar 

I., narozený 28. května 1731, od roku 1753 říšský dvorský rada a od roku 1766 

tajný rada. Roku 1771 se ţení s Marií Isabellou hraběnkou z Mannsfeldu, jedinou 

                                                                                                                                                               
konfiskováno a podle císařské rezoluce postoupeno k správě bratrům  Rudolfovi a Jeronýmovi 

Colloredo-Waldsee. Dne 10. října 1636 jim bylo darováno s tím, ţe musí vyplatit vdově po Adamu 

Edrmanovi Trčkovi z Lípy, kterému toto panství bylo zkonfiskováno pro účast ve valdštejnském 
spiknutí, částku 30 000 zlatých, kterou měla jako věno na tomto panství pojištěnu. Tuto částku 

však Maxmilianě Trčkové z Harrachu nikdy nevyplatili. 
327

 1582-1638. 
328

 Rodinný fideikomis děděný v primogeniturní posloupnosti rodu Asquinovy větve Colloredo-

Waldsee. Po jejím vymření nastupovala větev Bernardova a po ní větev Vicardova. 
329

 Rudolf Colloredo-Waldsee, musel jako maltézský rytíř dodrţovat celibát 
330

 Kníţecí titul je udělen pouze v primogeniturní linii,  kníţecí titul vţdy nosí pouze hlava rodu, 

ostatním je ponechán pouze titul hraběcí. 
331

 Od roku 1784 kníţe Colloredo-Mannsfeld. 
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dcerou posledního muţského potomka rodu Mannsfeldů. Dědictvím po Jindřichu 

Pavlovi hraběti Mannsfeldovi
332

 získává mannsfeldská alodiální panství Dobříš
333

 

a alodiální panství Zelená Hora.
334

  Do zániku Svaté říše římské vykonává úřad 

říšského místokancléře, umírá roku 1807. Mladší bratr kníţete Františka de Paula 

Gundakara I., Jeroným Josef, je od roku 1772 kníţetem-arcibiskupem 

salzburským, roku 1803 se jako poslední panující arcibiskup vzdává výkonu 

světské moci a do roku 1812 kdy umírá ve Vídni, je uţ pouze církevním 

arcibiskupem salzburským.
335

 Dědicem rodových fideikomisů a pantví Zelená 

Hora a Dobříš se stává syn Františka de Paula Gundakara I., Rudolf Josef II.,
336

 od 

roku 1830 nejvyšší dvorský maršálek a od roku 1834 nejvyšší hofmistr císaře 

Ferdinanda I. Roku 1843 umírá bezdětný a majetek dědí jeho synovec František 

de Paula Gundakar II. Kdyţ roku 1852 umírá, zůstává jeho jedinou dědičkou 

dcera Vilemína, provdaná za Vincence kníţete Auersperga, hlavy mladší větve 

rodu Auerspergů, jeţ dědí rodové alodiální panství Zelená Hora.
337

 

 Dědicem rodových fideikomisů a alodiálního panství Dobříš je potom jeho 

bratranec Josef,
338

 narozený roku 1813, který zastává post c. a k. komořího, c. a k. 

tajného rady, a je nositelem Řádu zlatého rouna. Kníţe Josef Colloredo-

Mannsfeld
339

 vykonával jiţ od roku 1848 správu na panství Sierndorf, které 

patřilo jeho bratranci. Panství bylo ve vlastnictví rodu Colloredo-Mannsfeldů od 

roku 1756.
340

 Tento velkostatek věnoval roku 1892 kníţe Josef Colloredo-

Mannsfeld svému mladšímu synovi, hraběti Františku Ferdinandovi Colloredo-

                                                           
332

 1784. 
333

 Na základě rodinné smlouvy ze dne 24. listopadu 1775, potvrzené císařovnou Marii Terezií dne 

9. prosince 1775, jsou spojeny znaky rodů Colloredo a Mannsfeld, přičemţ nejstarší syn kníţete 

Colloredo-Mannsfeld ponese pouze titul hrabě Mannsfeld. V této listině byl název hraběcího rodu 

Mannsfeld chybně zapsán s dvěma nn, proto se rod od tohoto data nazývá Colloredo-Mannsfeld. 
334

 Součástí dědictví je i praţský rodový palác. 
335

 Jeroným Josef zakládá roku 1803 rodinný peněţní fideikomis, jehoţ součástí je také jeho sbírka 

obrazů. Fideikomis je dědičný společně s rodinným fideikomisem opočenským. V roce 1895 je 

hodnota tohoto fideikomisu vyjádřena částkou 1 766 tis. zlatých. 

 
337

 Součástí tohoto dědictví je i rodový palác v Praze, původně Mannsfeldský palác. 
338

 Manţelka Terezie von Lebzeltern (1818-1900). 
339

 V letech 1852-1857 vedl soudní spor s příbuzným Fabiánem Colloredo-Waldsee o opočenský 

fideikomis, právním zastoupením byl pověřen JUDr. Karel Fishler. 
340

 Zakoupeno od Leopolda hraběte Schallenberga za 152 000 zlatých. 
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Mannsfeldovi.
341

 Hrabě Josef Colloredo-Mannsfeld je ve správě svých statků 

úspěšný, a proto je pověřen svým bratrancem i k správě ostatních panství, kde je 

nejvíce vzhledem ke zrušení roboty roku 1848 zaměstnán přechodem od 

feudálního panství ke kapitalistickému velkostatku. Roku 1879 zakupuje místo 

postoupeného velkostatku Zelená Hora velkostatek Zbiroh, jenţ částečně sousedí 

s velkostatkem Dobříš. Roku 1861 také zakládá zaměstnanecký penzijní fond. 

V roce 1861 je jmenován dědičným členem panské sněmovny říšské rady a v roce 

1868 je jejím předsedou. Umírá 22. dubna 1895.  

Nejstarším synem kníţete Josefa je hrabě Jeroným Mannsfeld,
342

 c. a k. komoří a 

c. a k. tajný rada, narozený 20. července 1842. Od roku 1860 ţije na zámku 

v Dobříši, kde je také zvolen dlouholetým starostou (1868-1875). Zde mu jistě 

pomáhala znalost českého jazyka. V roce 1872 byl za ústavověrný velkostatek 

zvolen do českého zemského sněmu, za stejné politické uskupení byl potom 

poslancem poslanecké sněmovny říšské rady a od roku 1875 rakouským 

ministrem orby ve vládě svého švagra Adolfa Auersperga (do srpna 1879). Zemřel 

v belgických lázních Blankenberge dne 29. července 1881.
343

 

Dědicem svého děda se stal starší syn hraběte Jeronýma Mannsfelda,  Josef kníţe 

Colloredo-Mannsfeld.
344

 Na základě nových politických poměrů došlo v roce 

1925  k majetkovému vypořádání v rámci rodiny.
345

  Na základě této dohody si 

bezdětný kníţe Josef Colloredo-Mannsfeld
346

 ponechal ve svém drţení veškeré 

vybavení zámků, včetně rodinných šperků,
347

 cenných papírů a hotovosti. Veškerý 

ostatní majetek postoupil svému synovci Josefu Colloredo-Mannsfeldovi, v té 

době nezletilému.
348

 Bratr kníţete Josefa hrabě Jeroným Colloredo-Mansfeld,
349

 

zároveň převzal do svého vlastnictví velkostatky Zbiroh a Dobříš. Veškeré uţívací 

právo k takto převedenému majetku zůstalo však kníţeti Josefu Colloredo-

                                                           
341

 Fond ÚŘCM inv. číslo 165. 
342

 Manţelka Aglaja hraběnka Festetics de Tolna (1840-1901). 
343

 Zemřel následkem otravy krve poté, co si poranil nohu rezavým hřebíkem. 
344

 Starosta města Dobříše v letech 1914-1919. 
345

 Dohoda o reálném svěřenství Opočno z 15. dubna 1925 a usnesení Zemského civilního soudu 

v Praze ze dne 14. listopadu 1925. 
346

  Lucy Sophie Yvonne Jonquet (1903-1940). 
347

 Separační protokol ze dne 12. září 1896. 
348

 1910-1990. 
349

 Manţelka Berta hraběnka Kolowrat-Krakovská (1909-1982), manţelství rozvedeno 1926. 
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Mannsfeldovi. Po tomto majetkovém vyrovnání se kníţe Josef zdrţuje jiţ 

většinou mimo území Československa a umírá roku 1957 v Paříţi. Jeho bratr 

Jeroným, ústřední ředitel colloredo-mannsfeldských statků umírá roku 1942. 

 

Opočenský velkostatek je spolu s veškerým zámeckým vybavením zkonfiskován 

hraběti Josefovi Colloredo-Mannsfeldovi  přípisem říšského ministerstva vnitra ze 

dne 9. února 1942, kdyţ uţ od prosince 1940 je dosazena na velkostatek nucená 

správa.
350

 Vzhledem k tomu, ţe hrabě Josef podepsal spolu se svým otcem a 

sourozenci Prohlášení zástupců historické šlechty ze září 1939, nezabránila 

konfiskaci jeho majetku ani německá příslušnost jeho manţelky,
351

 ani jeho 

vlastní ţádost o německé státní občanství. Jelikoţ hrabě zůstal protektorátním 

příslušníkem, poţádal v květnu 1945 o vydání zabaveného majetku, na nějţ byla 

dána národní správa. Tato ţádost je však 3. července 1948 zamítnuta. Roku 1930 

daruje kníţe Josef Colloredo-Mannsfeld svému synovci, hraběti Vicardovi 

Colloredo-Mannsfeldovi,
352

 velkostatek Dobříš, který mu je však 9. února 1942 

zkonfiskován.
353

  Téhoţ roku daruje svému druhému synovci Jeronýmovi 

Colloredo-Mannsfeldovi
354

 velkostatek Zbiroh. Tomu je však velkostatek v únoru 

1942 zkonfiskován rovněţ. Také hrabě Jeroným Colloredo-Mannsfeld ţádá 

v květnu 1945 o vydání majetku, na který je uvalena národní správa. To však je 

výnosem ZNV z 9. března 1948  zamítnuto. Oba bratři, Josef i Jeroným, odcházejí 

do Rakouska. Mladší bratr Josefa a Jeronýma, Vicardo,
355

 dědic velkostatku 

Dobříš, umírá jiţ v roce 1946, a nejmladší sourozenec Bedřich
356

 (1917-1994) 

                                                           
350

 Nuceným správcem je jmenován dosavadní administrátor velkostatku Ing. Georg Beck,  říšský 

státní příslušník. 
351

 Manţelka Anna Marie Rablová (1908-1953). 
352

 Podmínkou daru je doţivotní uţívání velkostatku kníţetem Josefem Colloredo-Mannsfeld, 

hrabě zůstává svobodným, jeho dědici jsou bratři Jeroným a Josef. 
353

 Zámek Dobříš uţívají jako své sídlo v letech 1942-45  zastupující říšský protektor Kurt 

Daluege a následně říšský protektor Wilhelm Frick. 
354

 Stejnou podmínkou jako u bratra Vicarda je podmíněn i tento dar, hrabě zůstává svobodným, 

jeho dědicem je bratr Bedřich. 
355

 Vicardo Colloredo-Mansfeld podepisuje Prohlášení zástupců historické šlechty z roku 1938 i 

1939. 
356

 Kníţe Josef Colloredo-Mannsfeld v roce 1930 daroval svému nejmladšímu synovci 

fideikomisní palác ve Vídni, postavený jako nájemní palác architektem Johanem Romanem v roce 

v 1865. Jeho hodnota byla v roce 1895 412 475 zlatých, ÚŘCM sign. 140. 
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příslušník I. československé obrněné brigády ve Velké Británii, zůstává jiţ trvale 

v zahraničí. 

 

4.2.Pozemkové vlastnictví rodu Colloredo-Mannsfeldů 

Pozemkové vlastnictví rodu představují v II. polovině 19. století a v první 

polovině 20. Století tři velkostatky: východočeské Opočno a středočeské statky 

Dobříš a Zbiroh. Fideikomisní velkostatek Opočno je rozloţen v jiţním podhůří 

Orlických hor, statek zahrnuje i severní polovinu tohoto pohoří. Vzhledem k vyšší 

nadmořské výšce, jeţ při hranicích s Polskem (dříve Pruskem) dosahuje aţ 

jednoho tisíce metrů, není tento velkostatek vhodný k pěstování obilovin, 

základem hospodaření na popluţních dvorech je proto chov skotu a zajišťování 

dostatku pícnin pro chovaný dobytek. V jiţní části velkostatku, v okolí Opočna, se 

pro potřeby místního cukrovarumčástečně pěstovala cukrovka. Vzhledem 

k charakteru podhorského a horského kraje pokrývají převáţnou část velkostatku 

lesy. Významnými sousedy jsou vlastníci druhé poloviny Orlických hor, hrabata 

Kolowratové-Krakovští z Rychnova nad Kněţnou, Z  jihu panství sousedí 

s rozsáhlým majetkem kosteleckých Kinských a na severu s majetkem nové 

šlechty z Nového Města nad Metují, textilními průmyslníky Bartoni z Dobenína. 

Velkostatek Dobříš je tvořen zejména lesním porostem pokrývajícím jiţní svahy 

Brd. Vzhledem  k hornatému reliéfu velkostatku, není opět vhodný pro intenzivní 

zemědělské obdělávání a hlavním zdrojem příjmů z popluţních dvorů je opět 

chov skotu. Velkostatek sousedí s majetkem krumlovských Schwarzenbergů 

(velkostatek Osov) a s majetkem hořovických kníţat z Hanau. Velkostatek Zbiroh 

vyplňuje svojí plochou území Zbiroţské vrchoviny. Jedná se o silně zalesněné 

území, je tedy logické, ţe na tomto statku převaţuje lesní hospodářství. Lesní 

půda tvoří 92 % celkové rozlohy velkostatku. Nejvýznamnější sousedem jsou zde 

křivoklátské velkostatky kníţecího rodu Fürstenbergů. 
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4.3. Vývoj centrální správy Colloredo-Mannsfeldských panství 

Aţ do zformování centrálních orgánů ve II. polovině 19. století bylo kaţdé panství 

řízeno samostatně. V čele panství
357

 stál vrchní úřad
358

 řízený ředitelem panství
359

. 

Jemu podřízený vrchní měl na starosti soudní a politickou agendu, důchodní vedl 

peněţní účet. Purkrabí potom vedl stavební, obroční a deputační účet. 

Hospodářský správce dvora Nový dvůr vedl dobytčí účet a šafář ve dvoře Stěţov 

vedl pícní účet,  šichmistr vedl naturální účet, správce cukrovaru a lesmistr vedli 

kaţdý svůj naturální účet, podobně byla rozdělena agenda i na panství Opočno. 

S ukončení patrimoniální správy byl zrušen v roce 1850 úřad vrchního. 

Podíváme-li se na vznik centrální správy rodových statků Colloredo-Mannsfeldů, 

vidíme, ţe její vznik a vůbec pokusy o její institualizaci začaly aţ v osmdesátých 

letech 19. století. Je to dáno i změnami v rozsahu rodového majetku, které 

probíhaly právě do osmdesátých let 19. století. Zde uveďme především majetkové 

vyrovnání mezi Vilemínou Aeurspergovou a dědicem jejího otce Josefem 

Colloredo-Mannsfeldem, které vedlo k odstoupení alodiálního velkostatku Zelená 

Hora
360

  Vilemíně Auerspergové. Odstoupením tohoto velkostatku došlo ke 

zmenšení rodové domény na 37 500 ha. V majetku kníţete Josefa Colloredo–

Mannsfelda zůstaly pouze velkostatky Opočno a Dobříš, které byly 

administrovány kaţdý samostatně. Vzhledem k nepoměru ve velikosti a významu 

jednotlivých velkostatků suploval chybějící centrální správu velkostatek Dobříš a 

jeho vedení. V Praze sídlila pouze centrální účtárna a domácí kancelář jako 

pomocný orgán pro správu velkostatků, neměla však nařizovací pravomoce, 

fungovala pouze jako sekretariát kníţete. Přikoupením rozsáhlého velkostatku 

                                                           
357

 V letech 1850-1858 byl ředitelem velkostatku A. E. Kommers, v letech 1858-1880 v Antonín 

Bohutínský a v letech 1887-1905 jeho syn Oktávián. Otec Antonína, František Bohutínský byl do 

roku 1854 lesmistrem dobříšského panství.  
358

 Oberamt. 
359

 Správa panství byla v letech 1845-1847 pověřena řízením statků hraběte Antonína Valdštejn-

Vartenberka. Jednalo se o panství Duchcov, Horní Litvínov, Třebíč, Litomyšl a Brandýs nad 

Orlicí. Vzhledem k tomu, ţe kníţe František de Paula Gundakar I. byl pověřen sekvestrační 

správou těchto statků, v sekvestrační správě pokračoval i jeho syn. Správa byla ukončena smrtí 

hraběte Antonína Valdštejn-Vartenberka v roce 1847. 
360

 Velkostatek Zelená Hora měl rozlohu 2 500 ha. 
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Zbiroh se ukázalo zřízení určité formy centrálního vedení rozsáhlé domény, která 

dosahovala rozlohy 57 866 ha půdy, jako nutné.  

Prvního ledna 1883 tak bylo zřízeno Ředitelství kníţecí colloredo-mannsfeldské 

domény Opočno, Dobříš, Zbiroh se sídlem v Dobříši.
361

 Do čela ústředního 

ředitelství byl postaven hospodářský ředitel s titulem hospodářský rada, jemuţ 

podléhalo ústřední stavební ředitelství, v čele s centrálním stavitelem, a ústřední 

účtárna v čele s centrálním účetním a dvěma adjunkty. Posledním oddělením byla 

potom všeobecná správa velkostatků obsazená lesním radou, sekretářem a jedním 

adjunktem. Správa jednotlivých velkostatků byla svěřena administraci 

jednotlivých velkostatků, jeţ byla organizačně rozdělena do těchto oddělení: I. 

uţší správa velkostatku, která měla na starosti agendu vlastní kanceláře, pokladny 

a vedení účtů, stavby a cihelny a poslední agendou byly pronájmy a evidence 

pozemkové drţby včetně řízení reţijních dvorů a rybníkářství. II. oddělení bylo 

oddělení lesnictví, pod něţ spadala agenda lesního provozu, pil, výroby dřevěného 

uhlí a výkon mysliveckého práva. III. oddělení  bylo určeno pro ţelezárny.
362

 Do 

čela velkostatku byl postaven administrátor, jímţ byl zpravidla ředitel 

velkostatku, jenţ měl ve svém působení I. Oddělení. Do čela II. oddělení byl 

postaven lesmistr a ţelezárny měly svého vlastního ředitele. Správa ţelezáren ve 

Staré Huti byla řízena ředitelem s huťmistrem a hutním asistentem. 

 Od 1. ledna 1897 bylo centrální ředitelství zrušeno a ve Vídni
363

 bylo místo něj 

zřízeno ústřední ředitelství v čele s centrálním ředitelem a sekretářem.
364

 Takto 

spoře obsazený úřad jiţ neměl řídící kompetence, jeho jedinou kompetencí bylo 

právní zastupování a vedení centrální pokladny, de facto byl obnoven stav před 

rokem 1883. Jedním z důvodu zrušení centrální správy bylo rozšíření 

propachtovaných dvorů a maximální omezení reţijního hospodaření. Na 
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 Direktion der Fürst Colloredo-Mannsfeldschen Domainen Oposchen, Dobrisch, Zbiroh. 
362

 Toto oddělení vzhledem ke zdejším ţelezárnám ve Staré Huti bylo pouze na velkostatku 

Dobříš. 
363

 Hořejš, Miloš: Podnikatel z donucení. Podnikatelské aktivity Josefa Jeronýma kníţete 

Colloredo-Mannsfelda (1866-1957), in: Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem: šlechta a 

podnikání v českých zemích v 18.-19. století, výstup z mezinárodní konference pořádané 8.-

9.11.2007 Ostravskou univerzitou a statutárním městem Ostrava, red: Brňovjak, Jiří - Zářecký, 

Aleš, Ostrava 2008, s. 141, uvádí mylně pro sídlo ředitelství Prahu. Také v inventáři fondu ÚSCM, 

ze kterého čerpá je chybně místo Vídně uvedena Praha.  
364

 Centrální ředitelství zaměstnávalo pouze čtyři úředníky. 
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velkostatku Opočno bylo zrušeno reţijní hospodaření úplně, velkostatku zůstalo 

pouze lesní hospodářství. Na velkostatcích Dobříš
365

 a Zbiroh
366

 zůstaly pouze 

čtyři popluţní dvory. Vzhledem k omezení rozsahu jednotlivých velkostatků, coţ 

byl důsledek pozemkové reformy, došlo k omezení počtu úředníků velkostatků. 

Od 1. ledna 1921 byl počet úředníků na velkostatcích Dobříš a Zbiroh omezen na 

lesmistra, který byl zároveň administrátorem velkostatku, účetního, tajemníka a 

lesního geometra. Od roku 1917 byl administrátorem velkostatku Zbiroh bratr 

majitele velkostatku hrabě Jeroným Colloredo-Mannsfeld. V roce 1924 je hrabě 

Jeroným pověřen zřízením a také řízením nového centrálního ředitelství se sídlem 

ve Zbirohu, jenţ se skládá z lesního, právního a účetního referátu. Tento stav trvá 

aţ do roku 1943, kdy je centrální ředitelství nahrazeno přímým řízením 

jednotlivých velkostatků Bodenamtem pro Čechy a Moravu, v případě Zbiroha a 

Dobříše lesním ředitelstvím v Praze, a u Opočna lesním ředitelstvím v Hradci 

Králové. 

4.4. Colloredo-Mannsfeldské velkostatky 

Vývoj panství Dobříš 

Prvním majitelem panství Dobříš z rodu Colloredo-Mannsfeldů se roku 1784 

stává kníţe František de Paula Gundakar I. Colloredo-Mannsfeld. S jeho 

nástupem je spojen mohutný územní rozmach panství Dobříš. Jiţ v době vlády 

rodu Mannsfeldů
367

 na panství Dobříš jsou k tomuto panství připojovány drobné 

svobodné statky. V roce 1656 je na panství zrušen manský systém a všechny 

manské dvory jsou připojeny přímo k panství. Roku 1678 je zakoupen statek 

Suchý Důl, roku 1717 statek Svaté Pole, roku 1778 jsou zakoupeny dva svobodné 

dvory v Ouběnicích a dva svobodné dvory v Dobříši. Jiţ za nového majitele 

z rodu Colloredo-Mannsfeldů je od správy státních statků zakoupen roku 1793 

statek Obořiště. Roku 1838 byly od hraběte Jana Antonína Harbuvala Chamaré za 

částku 108 000 zlatých zakoupeny statky Dlouhá Lhota a Slovensko spolu se 

dvory Bitiš se statkem dějmičovským a kříţovským. Roku 1845 byly přikoupeny 
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 Popluţní dvory Dobříš a Vobořice. 
366

 Popluţní dvory Švabín a Malý Újezd. 
367

 Roku 1630 získává panství Dobříš od královské komory hrabě Bruno Mannsfeld. Panství je 

zatíţeno  věcným břemenem na právo lovu pro českého krále, které bylo zrušeno 1927. 
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poslední dva dvory Buková a Kotenčice. Vzhledem k výše uvedenému 

rozšiřování územní rozlohy panství Dobříš dosahovalo toto v roce 1848 rozlohy 

55 457 jiter a z této rozlohy tvořila dominikální půda rozlohu 39 174 jiter. Panství 

sdruţovalo 46 vesnic
368

 a městys Dobříš, počet obyvatel dosahoval osmnáct tisíc.  

Patronátní práva byla vykonávána nad šesti kostely ve třech farnostech. Vrchnost 

ve vlastní reţii hospodařila na osmi dvorech, ostatních třináct dvorů bylo 

propachtováno. Významnou poloţkou v hospodaření panství bylo lesní 

hospodářství rozdělené do dvaceti polesí. Z průmyslových podniků velkostatek 

reţijně hospodařil v ţelezárnách a strojírnách se smaltovnou v Dobříši (Staré 

Huti),
369

 kde měl ještě v reţii pilu a cihelnu. Pivovar
370

 a lihovar byl v trvalém 

pachtu. Roku 1892 došlo k výstavbě nového parostrojního pivovaru v Dobříši,
371

 

který byl stejně jako starší panský pivovar propachtováván, v letech 1909- 1919 a 

znovu od roku 1933 byl v reţii velkostatku. V roce 1919 byl prodán spolu 

s pivovary ve Švabíně a Točníku, jeţ patřily k velkostatku Zbiroh, Pivovarskému 

průmyslu v Dobříši s. r. o. Maximální výstav piva byl v roce 1913.
372

  V roce 

1931 byl pivovar v Dobříši zpětnou koupí spojen znovu s dobříšským 

velkostatkem. 
373

 

Rozloha velkostatku se po celou II. polovinu 19. století neměnila. Největším 

zásahem do jeho struktury však byla pozemková reforma. Před jejím zahájením 

byla výměra velkostatku Dobříš 24 042 ha, z toho tvořila zemědělská půda 

výměru 5 130 ha. V reţii velkostatku byly obhospodařovány popluţní dvory 

Buková, Dobříš, Kotenčice, Dlouhá Lhota, Obořiště, Ouběnice, Svaté Pole, 
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 Stará Huť, Budín, Budínek, Buk ,Hraštice ,Drevníky, Drhov, Draník, Dubno, Dušníky, Sklenná 

Huť, Háj, Svaté Pole, Homole, Hranice, Jablonná, Jablonec, Jelenec, Drhovec, Jeruzalém, 

Jesenice, Kaliště, Kacín, Kozí Hory,  Konotopy, Bělohrad, Lhotka, Libice, Lipina, Lišnice, Luţí, 

Luhy, Mokrovraty, Nechalov, Nepřejov, Nečině, Nová Ves, Obecnice, Pouště,  Pila, Radětice, 

Rybník, Rymaně, Chouzava, Rosovice, Senešnice, Sychrov, Skalice, Skalka, Stěţov, Suchdol, 

Trnová, Třtí, Vápenice, Vaječník, Větrov, Višňová, Obory, Ostrov, Voznice, Obořiště, Záhořany a 

Ţebrák. 
369

 Zaloţeny 1751 hrabětem Františkem Maxmilianem Mannsfeldem jako první válcovna ţeleza 

v Čechách. 
370

 Do roku 1911 byl propachtováván starý vrchnostenský pivovar, který ukončil svoji činnost 

téhoţ roku. Posledním nájemcem byl Phillip Kellner, výstav pivovaru byl maximálně 7000 hl piva 
371

 Colloredo-Mannsfeldský parostrojní pivovar a sladovna v Dobříši. 
372

 20.836 hl piva, Fond ÚSCM sign.150. 
373

 Pivovar vlastnil celkem 5 hostinců. 
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Suchdol a Trnová. Ostatní dvory, Bitiš, Slovenská Lhota, Nové Dvory, Něčín a 

Stáţov, byly propachtovány. V drobných přídělech bylo v rámci pozemkové 

reformě od velkostatku Dobříš přiděleno 3 390 ha zemědělské půdy a zbytkové 

statky získaly 605 ha veškeré půdy, z čehoţ bylo 557 ha zemědělské půdy. Pro 

potřebu výstavby vojenské střelnice byla zestátněna polesí Obecnice a Stará Huť, 

jeţ tvořila dohromady 3 718 ha lesní půdy. Na základě generální dohody se 

Státním pozemkovým úřadem bylo stávajícímu vlastníku Josefovi Colloredo-

Mansfeldovi propuštěno ze záboru 3 621 ha veškeré půdy, z toho bylo 526 ha 

zemědělské půdy. V záboru nadále zůstalo 10 581 ha veškeré půdy, z toho bylo 

661 ha zemědělské půdy. Půda, jeţ byla nadále v záboru, byla obhospodařována 

v reţii velkostatku a tomu nadále připadaly i veškeré výnosy z hospodaření na 

takto zabrané půdě.  

Během dvacátých let docházelo k dalším odprodejům jednotlivých dvorů a 

polesí,
374

 neboť velkostatek shromaţďoval hotové peníze na platbu tzv. 

milionářské dávky. V důsledku všech těchto změn byla rozloha velkostatku v roce 

1938 8 340 ha veškeré půdy, velkostatek hospodařil ve vlastní reţii pouze na dvou 

dvorech, jejichţ celková výměra byla 212 ha. Na těchto dvou dvorech v Dobříši a 

v Trnové bylo základním oborem dobytkářství, celkově bylo chováno 100 

dojnic.
375

 Základním úkolem rostlinářství bylo zajištění dostatečných zásob sena, 

dvorům zůstala především půda, jeţ nebyla vhodná pro pěstování obilí. Čtyři 

polesí velkostatku hospodařila na 7 524 ha lesní půdy. K velkostatku náleţel ještě 

pivovar a pila s elektrárnou.  Další významnou změnou v drţbě velkostatku je 

potom dne 9. února 1942 uvalení nucené správy na velkostatek Dobříš. Výměra 

zabaveného velkostatku byla v roce 1943 9587 ha lesů, 226 ha zemědělské půdy, 

177 ha rybníků a 41 ha zámeckého parku se zahradou. Jedinými průmyslovými 

podniky pak byly pivovar a parní pila. Parní pila byla nově postavena po poţáru 

v roce 1910, v budově strojovny byla zároveň zřízena první elektrárna zásobující 

celé město Dobříš. V roce 1921 byla prodána a v roce 1929 získána zpětnou 
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 Manželům Eiflerovým byl prodán dvůr Dlouhá Lhota, polesí Kozí Hora a Chotobuš (404 ha) 
koupil Václav Palivec a polesí Rochoty (360 ha) koupila Emilie Kohnová. 
375

  80 dojnic bylo ve dvoře v Dobříši a 20 dojnic ve dvoře Trnová. 
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koupí. Celkově zaměstnával velkostatek Dobříš kolem 70 pracovníků.
376

 Dne 21. 

června 1945 byla na velkostatek uvalena národní správa a vzhledem k úmrtí 

posledního majitele hraběte Vicarda Colloredo-Mannsfelda se do záchrany 

velkostatku zapojil zejména jeho bratr Jeroným. Tomu je pak velkostatek 

3. července 1948 zkonfiskován. 

Samostatně hospodařící jednotkou v rámci velkostatku Dobříš byly colloredo-

mannsfeldské ţelezárny ve Staré Huti a Obecnici. Ţelezárny zaloţené v roce 1751 

zpracovávaly na tavbu ţeleza bohatou zásobu z okolních lesů a ţeleznou rodu z 

místních zdrojů.  Ţelezárny se v prvním období do roku 1841 zaměřovaly 

především na výrobu surového ţeleza, v roce 1841 byla rekonstruována ţelezárna 

ve Staré Huti a v letech 1846-48 byla v Obecnici instalována první válcovací 

stolice. V letech 1852-1863 byly ţelezárny propachtovány za 3 000 zlatých 

ročně,
377

 ale jiţ v roce 1863 přešly nazpět do reţie velkostatku, kde zůstaly aţ do 

uzavření závodu v roce 1922, kdy správa velkostatku vyuţila zabrání ţelezáren 

v rámci zahájení pozemkové reformy a ţelezárny vzhledem k nejisté budoucnosti 

uzavřela.  

Vzhledem k problémům s pozemkovou reformou nechtěl jiţ velkostatek 

investovat do převedení válečné výroby na výrobu spotřebního zboţí. V letech 

1863-1900 prodala ţelezárna ve Staré Huti ţeleza za 1 430 tisíc zlatých, litiny za 

402 tisíc zlatých, válcovaného ţeleza za 59 tisíc zlatých, litinového nádobí za 360 

tisíc zlatých a smaltovaného nádobí za 49 tisíc zlatých, ve stejných letech 

vyprodukovala ţelezárna v Obecnici surového ţeleza za 1 159 tisíc zlatých, litiny 

za 258 tisic zlatých, válcovaného ţeleza za 79 tisíc zlatých a litinového nádobí za 

268 tisic zlatých.
378

 Z předcházejícího přehledu je patrno, ţe základním 

produktem ţelezáren byla výroba surového ţeleza. Vrcholu dosáhla v padesátých 

letech 19. století, kdy výroba za tuto dekádu dosáhla částky 1 063 tisíc zlatých.  

V osmdesátých letech to však jiţ bylo pouze 368 tisíc zlatých, stejný pokles je i u 

výroby litiny a válcovaného ţeleza. Růst  přichází potom pouze u výroby nádobí, 
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 Josef Colloredo-Mannsfeld: Sborník statí k sedmdesátým narozeninám 17.II.1866-17. II.1936, 

Praha 1936, s. 184. 
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 Pacht byl uzavřen se společností Prager Maschinenfabrik C. F. Breitfeld. 
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 Fünfzig Jahre: anlässlich der Feier der goldene Hochzeit, Wien 1900, s. 65. 
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neboť v padesátých letech bylo dosaţeno výroby tohoto sortimentu ve výši 94 

tisíc zlatých a na konci sledovaného období dosáhla produkce 201 tisíc zlatých.
379

  

Ţelezárny jiţ v devadesátých letech nemohly konkurovat velkým závodům 

vznikajícím na Kladensku a v Plzni, proto se úspěšně orientovaly na výrobu 

spotřebního zboţí, zejména novinky, jíţ bylo smaltované nádobí, ţelezárny 

prosperovaly aţ do roku 1914, kdy byla výroba převedena na válečnou výrobu. 

Z této změny se jiţ továrny nevzpamatovaly a v poválečné krizi začátku 

dvacátých let 20. století zanikly. 

Vývoj panství Opočno 

Velkostatek Opočno hospodařil po roce 1848 ve vlastní reţii na pěti popluţních 

dvorech: Pulice, Podzámčí, Vranov, Tošov a Jeníkovice.
380

 Jejich celková rozloha 

dosahovala 2 100 ha obdělávané půdy. Základním odvětvím na těchto dvorech 

bylo dobytkářství a plemenný materiál byl dováţen především ze Švýcarska.  

Základním úkolem popluţních dvorů bylo zajištění dostatku pícnin a vzhledem 

k nutnosti pěstování cukrovky pro potřeby opočenského cukrovaru v Podzámčí, 

bylo pěstování obilovin aţ na posledním místě. Základní nutností pro získání 

vhodných polí na pěstování cukrovky bylo vzhledem k vysoké vlhkosti 

podhorských polí nutností provádění meliorací. Přes tyto investice do reţijních 

dvorů byl jejich výnos niţší neţ výnos z pachtu ostatních popluţních dvorů, a 

proto bylo v roce 1882 přistoupeno k ukončení reţijního hospodaření a k 

propachtování také zbývajících popluţních dvorů. Na rozdíl od pachtu ostatních 

dvorů byl však zvolen odlišný model a celý soubor dosud reţijně obdělávaných 

dvorů včetně cukrovaru a pivovaru   byl na dvanáct let pronajat firmě Werther, 

Fiedler a Gimbel, roce 1894 firmě Fiedler a Gimbel a v roce 1906 opět stejné 

firmě. Vzhledem k nízké rentabilitě investice neměl stávající nájemce zájem 

investovat ani do cukrovaru, ani do pivovaru. V roce 1916 byl přijat na obnovené 

místo hospodářského ředitele Ing. Jiří Beck, jehoţ úkolem bylo ukončení pachtu a 

převzetí do majetků vlastní reţie. Jiţ v roce 1917 byl tedy převzat do vlastní reţie 
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 Fünfzig Jahre: anlässlich der Feier der goldene Hochzeit, Wien 1900, s. 65. 
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 V letech 1860-1870 byl administrátorem velkostatku Antonín Bohutínský, který přešel v roce 

1870 do čela velkostatku Dobříš. 
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popluţní dvůr Skalka, jehoţ v roce 1918 následoval soubor majetku, dosud 

propachtovaný firmě Fiedler a Gimbel. Hospodářský ředitel byl podřízen 

generálnímu řediteli colloredo-mannsfeldských statků, hraběti Jeronýmovi 

Colloredo-Mannsfeldovi. Velkostatek vykonával patronátní právo nad patnácti 

kostely v deseti farnostech.  

Vzhledem k záborovému zákonu z 9. listopadu 1918 a vzhledem k tomu, ţe se 

nejevila ţádná moţnost na záchranu pozemkového vlastnictví rodu, oslovil 

Jeroným Colloredo-Mannsfeld případné zájemce o příděly z půdy velkostatku 

s návrhem na řešení. Za pomoci Československé ústřední jednoty řepařů a 

Moravské agrární a průmyslové banky byla zaloţena společnost „Rolnický 

cukrovar, zemědělské a průmyslové podniky, akciová společnost Podzámčí“ 

s kapitálem 10000 tisíc Kč. Společnost vlastnilo celkem osmset akcionářů.
381

 

Počet zástupců ve správní radě byl stanoven v poměru čtyř členů pro velkostatek a 

šesti členů pro ostatní akcionáře.
382

 Od 1. července 1921 byl velkostatkem této 

společnosti propachtován cukrovar v Podzámčí,
383

 cihelny v Pulicích a Opočně, 

pivovar v Opočně
384

 a pila. Od 1. ledna 1922 byla společnosti propachtována 

ještěrybniční soustava velkostatku Opočno. Očekávání, ţe tato společnost ochrání 

zemědělský majetek rodu na opočensku se bohuţel nevyplnila. Ze všech dvorů 

velkostatku Opočno se podařilo zachránit pouze dvůr Pulice, který hospodařil na 

161 ha zemědělské půdy. Dále byla ze záboru propuštěna rybniční soustava o 

výměře 137 ha. Akciové společnosti v Podzámčí byl potom ze záboru přidělen 

popluţní dvůr Podzámčí o výměře 150 ha. Dvůr Pulice, včetně cihelny 

v Pulicích
385

 a Opočně, byly společnosti pronajaty.
386

 Vzhledem k tomu, ţe 

velkostatek Opočno, měl ve vlastní reţii pouze lesní hospodářství, bylo zrušeno 
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 Vlastní kapitál byl rozdělen následujícím způsobem: Josef a Jeroným Colloredo-Mannsfeld 

40%, Moravská banka 10%, 50% drobní akcionáři. 
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 Dohodou bylo stanoveno, ţe vzhledem k novým poměrům nebude zástupce velkostatku 

předsedou správní rady, aby tím byla získána lepší pozice pro jednání se Státním pozemkovým 

úřadem. 
383

 Společnost investovala do rekonstrukce 17 000 tisíc Kč a tím rozšířila kapacitu zpracování z 5 

000 q řepy na 540 000 q řepy v jedné kampani. 
384

 Pivovar byl od 1. ledna 1923 pronajat pivovaru v Pardubicích na sklad a stáčírnu. 
385

 Cihelna v Pulici byla postavena v letech 1890-94, renovována byla v letech 1917-18, včetně 

výstavby vlečky. 
386

 Cihelna byla v roce 1927 pronajata za 40 000 Kč ročně, nájemné za dvůr bylo stanoveno 

naturálně, 150 kg pšenice a 150 kg ječmene z hektaru a stavební údrţba dvora. 
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ředitelství velkostatku a řízením velkostatku byl jako lesmistr a administrátor 

velkostatku pověřen stávající ředitel Ing. Jiří Beck. 

Vývoj panství Zbiroh 

Panství Zbiroh získala jako konfiskát
387

 česká královská komora, v jejímţ drţení 

zůstal posléze velkostatek aţ do roku 1865. Roku 1865 byl se souhlasem říšské 

rady prodán krakovskému bankovnímu domu „Simundt  und Kirchmayer,“
388

 

který jej prodal roku 1868 pruskému ţelezářskému magnátu Bethelu H. 

Stroussbergovi za 10 milionů zlatých. V roce 1875 vyhlásil okresní soud ve 

Zbirohu vzhledem k celkovému dluhu B. H. Stroussberga ve výši 94 milionů 

zlatých
389

 konkurz.  Roku 1877 koupila v draţbě veškeré majetky na Zbiroţsku, 

které dluţník vlastnil, Vídeňská hypoteční banka. V postupných draţbách 

odprodávala části majetku
390

 a zůstatek koupil v draţbě v roce 1879 za částku 3 

350 tisíc zlatých kníţe Josef Colloredo-Mannsfeld.  

 Velkostatek vykonával patronátní právo nad čtrnácti kostely v osmi farnostech. 

V době zakoupení, byla rozloha velkostatku 23 920 ha, z toho lesní půda 

dosahovala rozlohy 21 428 ha. Velkostatek měl ve vlastní reţii pouze dvůr Švabín 

o rozloze 118 ha, ostatní dvory (Drozdov, Januška, Malý Újezd, Osek a Točník) 

o celkové výměře 954 ha byly propachtovány. Pivovary ve Zbiroze a Točníku 

byly taktéţ propachtovány. Velkostatek hospodařil ve vlastní reţii pouze na 

lesním majetku rozděleném do jedenácti revírů.
391

 V důsledku pozemkové 

reformy, zůstal v majetku velkostatku Zbiroh pouze zemědělský půdní fond o 

rozloze 304 ha, který tvořily dvory Švabín, Oujezdec  a Januška. Základním 

oborem těchto dvorů je potom produkce mléka a zajištění pícnin pro chovaný 

dobytek, na všech dvorech bylo celkově 90 dojnic. Velkostatku zůstaly ještě 

pivovary ve Švabíně
392

 a Točníku. Pivovar v Točníku
393

 byl však jiţ v roce 1919 
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 Panství bylo zkonfiskováno Ladislavu z Lobkowicz. 
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 Důvodem k použití této společnosti byla podmínka prodeje velkostatku rakouské právnické 
osobě nebo rakouskému státnímu příslušníkovi. B. H. Stroussberg byl pruské státní příslušnosti. 
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 Široký, Václav: Zbiroh: popis města a zámku s náčrtem dějepisným, Zbiroh 1930, s. 11. 
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 Průmyslové závody Borek, Františkov, Holoubkov, Dobřiv a Strašice 
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 Revíry Líšná, Ostrovec, Jablečno, Zbiroh, Lhota, Habr, Hůrka, Olešná, Strašice, Padrť, Dobřív. 
392

 První zmínka o pivovaru pochází z roku 1397. 
393

 Maximální výstav pivovaru byl v roce 1923 8 000 hl. 
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prodán Pivovarskému průmyslu s. r.o. se sídlem v Točníku, tento však pivovar 

v roce 1926 zrušil. Druhý pivovar ve Švabíně měl radostnější osud, zůstal v reţii 

velkostatku aţ do roku 1948, kdy byl znárodněn. V roce 1930 vlastnil pivovar 

čtyři hostince a dosahoval výstavu 12000 hl piva. Velkostatek pro své potřeby 

vlastnil ve Švabíně pilu, cihelna v Kařezu a mlýn v Padrti byly propachtovány. Po 

ukončení pozemkové reformy na velkostatku Zbiroh zůstala v majetku 

velkostatku půda o rozloze 9956 ha. 

  

Vývoj panství Gstatt 

Nejmladším velkostatkem v majetku rodu Colloredo-Mannsfeldů je velkostatek 

Gstatt, zakoupený rodem aţ v roce 1929, kdy rod hledá moţnost uloţení volných 

finančních prostředků z československé pozemkové reformy
394

 a ze 

zrušeného  rodového finančního fideikomisu. Jako optimální řešení, nalézá 

výhodnou koupi velkostatku Gstaat, neboť v Rakousku ţádná pozemková reforma 

neprobíhá, místní měna je slabá a je zde všeobecně přátelštějšímu ovzduší vůči 

šlechtickým rodům.  

Počátky vzniku panství Gstatt spadají do 12. století, kdy bylo v Gstattu zaloţeno 

probošství jako sídlo správy admonského benediktýnského kláštera. V majetku 

kláštera je potom panství aţ do roku 1865, kdy je klášter nucen vzhledem 

k devastujícímu poţáru areálu kláštera velkostatek prodat. Hlavním zdrojem 

příjmů panství jsou jeho lesy. Vytěţené dřevo se ve formě dřevěného uhlí dodává 

okolním ţelezárnám. Od kláštera kupuje panství roku 1865 Johann Stampfer. 

Následkem krize v sedmdesátých letech 19. století se podniky i velkostatek
395

 

stávají majetkem Innerberger Hauptgewerkschaft. Roku 1892 kupuje lesní 

hospodářství velkostatku hrabě Karl Heinrich Bardeu, který postupnými nákupy 

zvětšuje rozsah lesního hospodářství, takţe v roce 1918 dosahuje velkostatek 

rozlohy 13 000 ha. V roce 1924 je na velkostatek vyhlášen konkurz, z konkurzní 

podstaty jej velkostatek vídeňská Boden-Creditanstalt a roku 1929 jej prodává 

                                                           
394

 Nejvýznamnějším příjmem byla úhrada za vyvlastnění lesní půdy v souvislosti s budováním 

střelnice v Brdech. 
395

 Výměra velkostatku je v roce 1848  8 000 ha. 
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hraběti Jeronýmu Colloredo-Mannsfeldovi.
396

 V roce 1942 je velkostatek stejně 

jako české statky zabrán Německou říší.
397

 Rodu zastoupenému v osobě Josefa 

Colloredo-Mannsfelda je vrácen v roce 1948. Velkostatek obhospodařoval tři 

polesí: Rohrmoos-Untertal,  Walchen-Prellegg a Schwarzensee. 

Lesní hospodářství Colloredo-Mannsfeldů    

Základním zdrojem příjmů jednotlivých velkostatků v II.polovině 19. století je 

lesní hospodářství. Uţ jen  poměrem lesní a zemědělské půdy na jednotlivých 

velkostatcích je dán především lesnický charakter hospodaření.
398

 V čele lesní 

správy kaţdého velkostatku je lesní úřad a příslušný lesmistr.
399

 V II. polovině 19. 

století hospodaří velkostatek Dobříš hospodaří na 14 polesí,
400

 velkostatek 

Opočno na 8 polesích a velkostatek Zbiroh na 11 polesích. Zásahem pozemkové 

reformy a současnými odprodeji je potom velkostatek Dobříš zredukován na 

pouhá tři polesí: Chouzavá, Mansfeld a Svatá Anna. Pro hospodaření v lesích byly 

postupně zpracovávány těţební plány a to v letech 1871-1872 a 1897-1906. Tyto 

potom byly redukovány na stav po pozemkové reformě v letech 1929-1930. 

Základním ukazatelem hospodaření byla doba pěstování jednotlivých porostů 

určená na 80 a 100 let. Nejrozšířenějším pěstovaným stromem je borovice, 

doplňovaná smrkem. Z celkové roční těţby představuje uţitkové dříví 68 % a 

palivové dříví 32 %, výnosy z omezeného lesního hospodaření dosahovaly ročně 

částky 1 milion Kč. Palivo se prodávalo zejména v Praze, kam bylo dopravováno 

                                                           
396

 Hrabě Jeroným Colloredo-Mannsfeld k úhradě za velkostatek ve výši 1 766 tisíc. Kč pouţije 

půjčku od svého bratra, kníţete Josefa Colloredo-Mannsfelda, jenţ vyuţil nálezu Nejvyššího 

správního soudu z 24. ledna 1930, č. 14.140/29. Soud v něm zdůraznill nutnost převedení 

fideikomisu do spoluvlastnictví všech členů rodiny. Toto bylo jiţ provedeno rodinným 

narovnáním z 15. dubna 1925 s tím, ţe veškerá hotovost zůstávající v peněţním fideikomisu je 

nyní výlučným vlastnictvím kníţete Josefa Colloredo-Mannsfelda. Tato hotovost byla pouţita na 

nákup velkostatku Gstatt. Pohledávky peněţního fideikomisu na jednotlivých velkostatcích pak 

zůstaly v majetku majitelů jednotlivých velkostatků. 
397

 Správcem velkostatku i nadále zůstává stávající český správce Ing. Jaroslav Beran. 
398

 Na velkostatku Dobříš tvoří lesní půda 75 %,  na velkostatku Opočno 60 % a na  velkostatku 

Zbiroh 80 % veškeré půdy. 
399

 Na základě reformy správy velkostatků po provedené pozemkové reformě byl od 1. ledna 1926 

pověřen i řízením zemědělských podniků jednotlivého velkostatku. 
400

 Bělohrad, Chlumec, Chotobuţ, Chouzavá, Kozí Hory, Královská Stolice, Mansfeld, Obecnice, 

Placy Rochoty, Sklenná Huť, Svatá Anna, Višňová, Voznice. 
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ţeleznicí. Kulatina pak byla exportována především do Německa. Dřevo bylo 

zpracováváno na  pile v Dobříši, jíţ měl velkostatek ve vlastní reţii.  

Velkostatek Zbiroh hospodaří po provedené pozemkové reformě na šesti 

polesích.
401

 Základním pěstovaným porostem je smrk, který zaujímá 68 % lesní 

půdy, a pěstuje se po sto let. Podmínky pro pěstování jsou horší neţ u velkostatku 

Dobříš, a proto je zde zvolen delší pěstební cyklus. Vzhledem ke kvalitě zdejších 

porostů je dosahováno lepšího poměru mezi uţitkovým a palivovým dřevem.
402

 

Většina uţitkového dřeva je dodávána ke zpracování do pily ve Švabíně. Uţitkové 

dříví se dodává zejména Příbramským dolům. Palivové dříví je prodáváno v okolí. 

Celkový příjem za lesní hospodaření se u velkostatku Zbiroh  pohybuje ve 

dvacátých letech mezi 1 200 tisíci aţ 1 500 tisíci Kč.  

Posledním z velkostatků Colloredo-Mansfeldů je velkostatek Opočno. Tento 

hospodaří po provedené pozemkové reformě na šesti revírech. Ze všech českých 

velkostatků v majetku rodu má tento nejhorší klimatické podmínky, velkou část 

polesí tvoří pohraniční Orlické hory, jeţ jsou vzhledem ke své nadmořské výšce 

nevhodné pro extenzivní formu hospodaření. Základní pěstovaným typem stromu 

je zde smrk, následovaný jedlí. Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám 

je základní pěstební doba sto let. V roce 1873 byl vypracován lesní plán
403

 

s dobou obměny 80 let, ale vzhledem k nevhodnosti této doby bylo vţdy káceno 

méně dřeva, neţ plán stanovoval. Na základě této skutečnosti byl opět na 

zmenšeném velkostatku vypracován v roce 1930 nový plán se stoletou dobou 

obměny. Výnosy těţby jsou pak v poměru mezi palivovým a uţitkovým dřevem 

nejlepší ze všech velkostatků, v třicátých letech 20. století je dosahován dokonce 

poměr 4 : 1. Vzhledem k hraničnímu charakteru velkostatku k lepší dopravní 

obsluţnosti je 40 % dřeva, zpracováváno v Německu.  Takto zpracované dřevo je 

potom prodáváno do kladských a saských papíren. Zbývající část vytěţeného 

dřeva je pak dodávána místním pilám. Výnosy z lesního hospodaření dosahovaly 

                                                           
401

 Zbiroh, Lhota, Holoubkov, Olešná, Obíš, Vestec. 
402

 Poměr uţitkového a palivového dřeva je 3 : 1.  
403

 Technická kancelář Ing. Holečka, Praha. 



149 
 

ve třicátých letech částky 2 000 tisíc Kč. Lepší ceny bylo dosahováno zejména 

prodejem dřeva do sousedního Německa.
404

   

4.6. Ţelezniční podnikání Colloredo-Mannsfeldů                                                                                         

 Rod Colloredo-Mannsfeldů se v této době v oblasti ţelezničního podnikání 

exponoval poměrně pozdě - velkostatek Dobříš neleţel na ţádné z plánovaných 

dálkových tratí a přes město Opočno byla ţeleznice vybudována kapitálově silnou 

Společnostní státní dráhy. Jednalo se o traťz Chocně přes Nové Město nad Metují, 

Náchod, Broumov do hraničního Mezimostí, která měla být součástí plánované 

dálkové dráhy z Budapešti do Berlína. Bohuţel pruská strana dala však přednost 

jiným trasám a plánované dálkové spojení se nerealizovalo. S touto společností 

neměl kníţe Colloredo-Mannsfeld šanci na úspěch, a proto se jeho zájem o 

ţelezniční podnikání rozvinul aţ po zestátnění této společnosti v jiných 

ekonomických podmínkách. 

 Právě do akce budování místních drah se zemskou podporou se zapojil i kníţecí 

rod Colloredo-Mannsfeldů.  Prvotním zájmem Colloredo-Mannsfeldů, bylo 

napojení vlastních rozsáhlých lesních komplexů na síť stávajících drah, které by 

jim umoţnily zvýšit dálkový prodej dřevní suroviny. Proto se angaţoval i při 

výstavbě dvou místních tratí, a to na velkostatku Opočno (trať Opočno-Dobruška) 

a na velkostatku Dobříš (trať Modřany-Čerčany s odbočkou do Dobříše). Trať 

Modřany-Čerčany-Dobříš, měla stejně jako u ostatních místních drah přinést 

hospodářské oţivení do oblasti Posázaví. Své zájmy zde sledoval i dobříšský 

velkostatek, neboť nejbliţší ţelezniční stanicí byly Modřany, jeţ však byly od 

Dobříše vzdáleny 40 km. To velmi omezovalo hospodářské vyuţití kníţecích lesů. 

Své zájmy zde měl i velkostatek Konopiště, a vzhledem k tomu, komu patřil se 

nepředpokládalo, ţe by tato dráha nezískala potřebnou zemskou garanci. Jiţ roku 

1893 se ustanovuje Stavební druţstvo pro výstavbu místní dráhy Čerčany-

Modřany-Dobříš, sloţené ze zástupců zainteresovaných velkostatků a místních i 

                                                           
404

 Pro porovnání: v roce 1932 prodával velkostatek Opočno kulatinu za 112 Kč, velkostatek 

Dobříš za 73 Kč a velkostatek Zbiroh za 100 Kč za metr krychlový. 
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okresních samospráv.
405

 Trať má dle předloţeného projektu vycházet ze stanice 

Modřany, jeţ je koncovou stanicí trati Vršovice-Modřany, jeţ vlastní Společnost 

českých obchodních drah,
406

 a z této stanice je vedena do Měchenic, kde má být 

rozdělena do dvou větví vedených do Čerčan s napojením na Dráhu císaře 

Františka Josefa. Druhá větev má být ukončena v Dobříši. Je jisté, ţe především 

na této traťové větvi byl dobříšský velkostatek zainteresován. Dne 13. prosince 

1893 schválil zemský výbor výstavbu tratě s rozpočtem 10 562 000 zlatých. 

Zároveň byla 10. února 1894 zemským sněmem schválena zemská subvence ve 

výši 7 920 800 zlatých. Státní koncese pak byla udělena 4. března 1895 s právem 

provozu tratě na devadesát let. V listopadu téhoţ roku byla zahájena výstavba. 

Úsek Modřany-Dobříš byl otevřen 22. září 1897 i za účasti kníţete Josefa 

Colloredo-Mannsfelda. Úsek Měchenice-Čerčany byl otevřen aţ v roce 1905. 

Zajištěním provozu na této trati byla pověřena Společnost českých obchodních 

drah, po jejím převzetí soukromá Společnost státní dráhy a po jejím zestátnění 

rakouské státní dráhy. V období existence Rakouska-Uherska byla dráha 

Modřany-Dobříš sice v provozním přebytku, ale tyto ekonomické výkony 

nepokrývaly umořování zemských dotací, proto i zde musela do financování 

zasahovat země. Hlavní komoditou byla přeprava dřeva a zakázky velkostatku 

Dobříš představovaly 40 % přepravovaných objemů.
407

 Z tohoto hlediska byl účel 

a zájem velkostatku na výstavbě této trati naplněn bezezbytku. Investice do dráhy 

se Colloredo-Mannsfeldům vyplatila, protoţe jim umoţnila relativně levnou a 

rychlou dopravu dřeva aţ k německým odběratelům, kam byla produkce 

směřována především. 

Druhou místní drahou, na které měl zájem colloredo-mannsfeldský velkostatek, 

byla místní dráha na opočenském panství z Opočna do Dobrušky, a plánovaná 

dáleaţ do Solnice. Tato trať měla zajistit, kromě napojení města Dobrušky na 

                                                           
405

 Velkostatek Konopiště zastupuje lesmistr Václav Marek, velkostatek Dobříš administrátor 

Oktávián Bohutínský, okresní samosprávu okresní starosta dr. Martin Walz ze Zbraslavi a obecní 

samosprávu starosta Benešova dr. Heinrich Ţiry a starosta Jílového Adalbert Koliha. 
406

 Trať byla otevřena 1. března 1882 za účelem dopravní obsluhy modřanského cukrovaru. 
407

 Přeprava dřeva pak u místních drah představovala celkově 6 % z přepravované tonáţe zboţí, 

Pavlíček, Stanislav: Naše lokálky: místní dráhy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2002, s. 

93. 
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stávající dráhu Společnosti státní dráhy v Opočně i snazší dopravu dřeva 

z kníţecích revírů v Orlických horách. Jiţ při samotném plánování tratě z Chocně 

na pruskou hranici, jejíţ výstavba byla proponována na základě protokolu 

rakouské vlády z 27. srpna 1866 jako důsledek prohry v rakousko-pruské válce a 

která měla napojit slezské uhelné dráhy na dráhy rakouské., bylo počítáno 

s připojením Dobrušky. Do jednání s představiteli pruské Společnosti 

vratislavsko-svídnicko-freiberské dráhy vstoupilo i konsorcium vedené kníţetem 

Josefem Colloredo-Mannsfeldem. Vzhledem k tomu, ţe do boje o tuto dráhu 

vstoupila mocná Společnost státní dráhy, odstoupilo dne 16. července 1872 

kníţecí konsorcium od ţádosti o koncesi a bylo rozpuštěno. Společnost státní 

dráhy, zahájila výstavbu tratě ve zkrácené verzi po obdrţení koncese dne 14. září 

1872. Ţeleznice minula město Dobruška a procházela pouze městem Opočno. 

Stavba byla zahájená 2. května 1872 a jiţ 25. července 1875 byl celý rakouský 

úsek zprovozněn. Kníţe Colloreodo-Mannsfeld se však nevzdával a jako reakci na 

realizovanou dráhu z Častalovic přes Rychnov do Solnice navrhl výstavbu místní 

dráhy ze Smiřic přes Opočno, Pulici do Dobrušky. Zde však Společnost státní 

dráhy vycítila nebezpečí a sama poţádala o udělení koncese, kterou nerealizovala. 

Správa velkostatku Opočno se však jen tak nevzdávala a jiţ koncem roku 1894 

začalo jednání o prosazení výstavby ţeleznice z Josefova přes Opočno a Dobrušku 

do Kvasin. Správa velkostatku na své náklady dokonce nechala vypracovat 

předběţný projekt. Ţádost byla předloţena zemskému výboru dne 6. ledna 1895 a 

byla doplněna o příslib kníţete Colloredo-Mannsfelda týkající se financování a o 

kladné stanovisko ministerstva ţeleznic. Ţelezniční oddělení zemského výboru 

návrh vzhledem k nízkým nákladům na výstavbu dráhy zaujal. Koncesionáři 

druţstva se zavázali uhradit částku 250 000 zlatých a v rámci zemských subvencí 

poţadovali částku pouhých 300 000 zlatých. Ministerstvu ţeleznic se však výše 

odhadovaných nákladů na výstavbu a provoz nezdála, a proto prostřednictvím 

českého místodrţitelství poţádalo o její revizi. Výsledkem byla skutečnost, ţe 

předpokládané náklady budou 1 712 210 zlatých, tedy mnohem více, neţ 

předpokládal předkládaný návrh. Pod vlivem kníţete Josefa Colloredo-

Mannsfelda, však zemský výbor neodmítl předkládaný návrh, pouze poţádal o 
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jeho doplnění na základě podkladů komisionální pochůzky konané ve dnech 9.-

11. září 1896. Ve změněné finanční situaci odvolal kníţe Colloredo-Mannsfeld 

svůj příslib na financování dráhy. Důvodem bylo, ţe „trať by mohla ohrozit 

ţivotaschopnou trať z Opočna do Smiřic.“
408

 Proti výstavbě se ozvalo i město 

Rychnov, koncesionář Akciové společnosti Rychnovsko-solnické dráhy. 

Negativní vliv na rozhodování zemského výboru měl i příslib Společnosti státní 

dráhy na realizaci úseku dráhy ze Smiřic do Opočna. Na pokyn ministerstva 

ţeleznic vydalo české místodrţitelství výnos, jímţ odmítlo výstavbu dráhy ze 

Smiřic do Opočna. Vzhledem k rivalitě Opočna a Dobrušky, kdy názor města 

Opočno kopíroval názory a zájmy velkostatku, došlo k tomu, ţe zemský výbor 

dne 21. ledna 1897 řízení zastavil. Důsledkem vzniklého sporu bylo rozpuštění 

dobrušského zastupitelstva a okresního výboru a zároveň vypsání nových voleb. 

Iniciativa při dalším pokusu o napojení Dobrušky na síť dálkových tratí byla 

učiněna ze strany nově zvoleného obecního zastupitelstva města Dobrušky jiţ 

v roce 1899. Vzhledem k stále se opakujícímu negativnímu stanovisku 

Společnosti státní dráhy i k negativnímu stanovisku Místní dráhy Solnice-

Rychnov bylo zemským ţelezničním oddělením doporučeno postavení zkrácené 

verze z Opočna do Dobrušky. Vzhledem k tomu, ţe město Opočno odmítlo 

spolufinancovat  výstavbu, bylo rozhodnuto, ţe bude provedená nejkratší moţná 

varianta z Dobrušky přes Pulice, přímo k nádraţí v Opočně. Vzdálenost od 

náměstí k nádraţí v Opočně jsou proto celé tři km. Z vlastních zdrojů 

koncesionářského druţstva bylo poskytnuto 121 000 korun, zemská subvence 

činila 629 000 korun. Dne 2. listopadu 1907 byla zahájena výstavba dráhy, která 

byla dokončena dne 26. října 1908. 

 V neděli 1. listopadu 1908, byl slavnostně zahájen provoz Společností státní 

dráhy, po zestátnění této společnosti provozovali dopravu rakouské státní dráhy a 

to aţ do konce monarchie. Na trati bylo provozováno pět párů smíšených vlaků 

denně. Je ironií, ţe největším dodavatelem nákladů pro tuto dráhu byl colloredo-

mannsfeldský velkostatek, přestoţe přes prvotní zájem se na výstavbě a 
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 Citováno Ptáček, Josef-Černý, Jiří-Škoda, Bohuslav: 100 let ţeleznice Dobruška – Opočno, 

Dobruška 2008, s. 10. 
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financování tratě nepodílel. Ekonomický význam ţelezničního podnikání  

Colloredo-Mannsfeldů byl tedy vzhledem k nízké rentabilitě obou tratí 

diskutabilní. Snad i kvůli k ekonomické neefektivnosti dráhy Modřany-Dobříš 

odstoupil velkostatek v Opočně od ekonomického interesu při výstavbě dráhy 

Opočno-Dobruška. Přesto, však měly obě dráhy ale pro oba colloredo-

mannsfeldské velkostatky svůj nezpochybnitelný ekonomický význam. Především 

dráha z Modřan do Dobříše zlevnila dopravu produktů velkostatku Dobříš, jeho 

koncovým odběratelům, a to především v Německu, kam byla produkce brdských 

lesů zejména směřována, jak jsme jiţ zmínili dříve. Dráha Dobruška-Opočno 

nesplnila vzhledem k své torzovitosti očekávání správy opočenského velkostatku, 

protoţe aţ ke kníţecím lesním revírům nedosahovala. Cestu dřevní suroviny 

k odběratelům pouze o několik málo kilometrů zkrátila. Usnadnila také dopravu 

jatečného dobytka z hospodářského dvora v Pulici, kam byla vybudována i 

vlečka. 

 

4.6. Ekonomická situace Colloredo-Mannsfeldských velkostatků na konci 19. 

století a počátku 20. století 
409

 

Dne 22. dubna 1895 umírá kníţe Josef Colloredo-Mannsfeld a novým majorátním 

pánem se stává jeho vnuk kníţe Josef Colloredo-Mannsfeld. V důsledku této 

změny dochází k vypracování celkového soupisu hodnoty majetku.
410

 

Peněţní fideikomis vykazoval k tomuto datu hodnotu ve výši 1 666 tisíc zlatých, 

jeho součástí byl i fideikomisní palác ve Vídni s hodnotou 412 tisíc zlatých, 

peníze fideikomisu ve výši 1 188 tisíc zlatých byly zapůjčeny velkostatku Dobříš, 

478 tisíc zlatých bylo uloţeno v zástavních hypotéčních listech s čtyř a 

půlprocentní úrokovou mírou. 

                                                           
409

 Veškeré údaje v této kapitole jsou převzaté z Ausweise zur Vorlage mit 1. Jänner 1895, Fond 

ÚŘCM sign. 140. 
410

  Ausweise zur Vorlage mit 1. Jänner 1895 ÚŘCM sign. 140. 
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 Fideikomisní velkostatek Opočno vlastnil hospodářskou půdu o výměře 9 861 ha. 

Ve vlastní reţii hospodařil na osmi revírech
411

 o celkové rozloze 8 314 ha, za rok 

1894 vykázalo lesní hospodářství výnos 15 711 zlatých. Popluţní dvory byly 

rozděleny do tří kategorií. První kategorii tvořil velký pacht,  v jehoţ rámci byly 

pronajaty popluţní dvory v Podzámčí, Vranově, Ostrově, Tošově, Jeníkovicích a 

Pulicích, které měly celkovou rozlohu 2 085 ha a byly společně s pivovarem a 

cukrovarem pronajaty za 116 tisíc zlatých. Druhou kategorií byly samostatně 

pronajímané dvory Ledeč, Přepych, Trnov, Skalka a Doubravice o celkové 

výměře 865 ha. Dvory byly pronajímány za celkové roční nájemné 18 301 

zlatých. Třetí kategorii tvořil drobný parcelní pacht o celkové výměře 1 224 ha 

s ročním výnosem 24 150 zlatých. Celkový výnos z pachtovného byl na 

velkostatku Opočno 158 774 zlatých ročně. Celkový výnos velkostatku byl tedy 

174 485 zlatých. Celkové dluhy váznoucí na velkostatku dosahovaly výše 1 047 

740 zlatých. Hodnota velkostatku byla ve výši 2 451 518 zlatých. 

Alodiální velkostatek Dobříš hospodařil na rozloze 24 314 ha. Velkostatek reţijně 

hospodařil na třinácti polesích o celkové výměře 17 840 ha s ročním výnosem ve 

výši 76 746 zlatých.  Popluţní dvory ve velké míře pronajímal, celková výměra 

dvanácti pronajatých dvorů
412

 byla 1 564 ha a roční výnos dosáhl částky 34 449 

zlatých. Drobný pacht dosahoval výnosu ve výši 34 055 zlatých. Výnos 

z pronájmu vinopalny a pivovaru byl 6 690 zlatých a pronájem domů v Dobříši 

vynášel částku 1 493 zlatých. Celkový výnos z pachtu byl celkem 76 687 zlatých. 

Velkostatek hospodařil ve vlastní reţii na dvorech Dobříš a Vobořice, které měly 

celkovou výměru 434 ha, výnos obou dvorů dosahoval částky 1 493 zlatých. 

Celkový výnos z velkostatku byl potom 154926 zlatých ročně. Hodnota 

velkostatku byla vykázána ve výši 3 431 873 zlatých. Dluhy váznoucí na 

velkostatku dosahovaly výše 1.213 998 zlatých. 

Alodiální velkostatek Zbiroh hospodařil na výměře 23 971 ha. Lesní hospodářství 

mělo jedenáct revírů o celkové výměře 21 652 ha a roční výnos dosahoval částky 

                                                           
411

 Revíry: Obora, Bolehošť, Ledeč, Skalka, Frimburg, Sattel, Trčkův dvůr, Mochov. 
412

 Dvory: Ouběnice, Svaté pole, Trnová, Bitiš, Slovan, Nový dvůr, Stěţov, Buková, Kotenčiice, 

Dlouhá Lhota, Nečiň, Suchdol. 
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60 393 zlatých. Velkostatek měl propachtovány tři dvory o celkové výměře 507 

ha a roční výnos z pachtu dvorů byl 14 238 zlatých. V drobném parcelním pachtu 

bylo za 1 137 zlatých pronajato 92 ha. Dále velkostatek pronajímal ve Švabíně a 

Točníku pivovary za 3 800 zlatých, mlýny Čáp a Padrť za 750 zlatých, cihelnu 

v Kaceru za 300 zlatých, sklady ve Zbirohu a Holoubkově za 3 000 zlatých a 

octárnu v Janušce za 2 460 zlatých. Celkový výnos z těchto podniků byl 10 310 

zlatých. Celkový výnos z pachtovného byl 25 686 zlatých. Ve vlastní reţii 

hospodařil velkostatek na dvorech Švabín a Újezd o celkové výměře 290 ha, jehoţ 

výnos byl 2 302 zlatých. Celkový výnos velkostatku byl ročně 88 381 zlatých. 

Závazky váznoucí na velkostatku dosahovaly částky 2 914204 zlatých a hodnota 

velkostatku byla 3 729163 zlatých. 

Celková hodnota všech velkostatků dosahovala částky 9.612 557 zlatých, celková 

hodnota majetku pak byla 11.278 557 zlatých, zadluţenost majetku byla 

dohromady 5 175 942 zlatých, z toho činilo vnitřní zadluţení bylo 1 188 000 

zlatých. Celkové roční výnosy dosahovaly částky 417 792 zlatých. Míra výnosu 

činila u velkostatku Opočno 7 %, u velkostatku Dobříš 4 % a u velkostatku Zbiroh 

pouhá 2 %. Hodnota zadluţení dosahovala v případě Opočna 43 %, u Dobříše 35 

%  a  u Zbirohu 78 %. Výnos lesního hospodaření z celkového výnosu velkostatku 

byl v Opočně 9 %, Dobříši 49 % a Zbirohu 68 %. Zde je potřeba se vyrovnat 

s informacemi uvedenými Milošem Hořejšem, který pro rok 1895 uvádí obdobné 

údaje, ale v rakouských korunách. Jde o zásadní problém, protoţe v tomto roce jiţ 

platila jako zákonné platidlo v monarchii rakousko-uherská koruna. Přesto byla 

moţnost úřadovat do roku 1900 v původní měně, tj. v rakouských zlatých. 

Colloredo-mannsfeldský velkostatek, stejně jako ostatní velkostatky námi 

sledovaných rodů, vyuţíval, jistě i z určité setrvačnosti, tuto moţnost do poslední 

chvíle. Účetní výkazy, jeţ jiţ byly vedeny v nové měně, byly označeny v záhlaví 

razítkem. Z tohoto pohledu při přepočítání údajů za rok 1895 z rakouských 

zlatých na rakousko-uherskou korunu, tj z 389 000 zlatých na 778 000 korun, jiţ 
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není úspěch
413

 centrálního ředitele Koldy tak impozantní, i kdyţ dvou a 

půlnásobné zvýšení příjmu velkostatků za deset let je také velkým úspěchem. 

Zaměstnanci colloredo-mannsfeldských velkostatků 

Charakteristickým jevem všech šlechtických vlastníků velkostatků byla aţ 

patriarchální péče o zaměstnance, která v mnohých případech neúměrně 

zatěţovala náklady velkostatku. Kromě vlastních mzdových nákladů vyjádřených 

peněţní i naturální formou mzdy, je to rozsáhlé penzijní pojištění, které velmi 

zatěţuje rozpočet statku.
414

 Mezi jistě nezajímavou stránku práce úředníka patřila 

velkostatku, byla i na svou dobu nadprůměrná forma sluţebního bydlení. Vţdyť i 

zájem o práci v kníţecích sluţbách byl značný. Kromě předpokládaného vzdělání 

byla nutná i určitá míra protekce, proto se v kníţecích sluţbách střídají celé 

generace jednotlivých úřednických rodin.
415

 V kníţecím úřednictvu, rozeznáváme 

dvě skupiny. 

 První skupina, tzv. černá
416

, je tvořena úředníky oborů, jeţ obstarávaly provoz 

popluţních dvorů a ostatních závodů velkostatku. V čele této skupiny je centrální 

ředitel (sekretář), dále je tato skupina na velkostatku Dobříš tvořena 

administrátorem velkostatku a zároveň ředitelem v dobříšských ţelezárnách, 

čtyřmi úředníky administrace statku (stavební rada, inţenýr velkostatku, sekretář a 

stavitel), třemi úředníky centrální účtárny (centrální účetní, pokladník, adjunkt), 

dvěma správci popluţních dvorů, dvěma úředníky lihovaru (správce, adjunkt) a 

osmi úředníky ţelezáren (dva huťmistři, dva oficiálové a čtyři adjunkti). K těmto 

úředníkům přináleţeli ještě správci dvou zámeckých zahrad. Dohromady bylo 

v této skupině na statku zaměstnáno dvacet dva osob. 

                                                           
413

 Srovnej Hořejš, Miloš: Podnikatel z donucení? Podnikatelské aktivity Josefa Jeronýma kníţete 

Colloredo-Mannsfelda (1866-1957), in: Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem: šlechta a 

podnikání v českých zemívh v 18.-19. století, výstup z mezinárodní konference pořádané 8.-9. 11. 

2007 Ostravskou univerzitou a statutárním městem Ostrava, red. Brňovjak, Jiří - Zářecký, Aleš, 

Ostrava 2008, s.144. 
414

 Roku 1861 byl zaloţen penzijní ústav Dobříši. 
415

 Bohutínský  Oktávián, Josef, František, Antonín, Kamil/ Arnošt Alexandr, Antonín/ Knittl Jan, 

August. 
416

 Barva sluţebních uniforem byla černá pro hospodářské úředníky a zelená pro lesní personál. 
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Druhou skupinu, tzv. zelenou, tvořili na velkostatku Dobříš tři úředníci lesní 

správy (lesmistr, lesní inţenýr, dva adjunkti) a patnáct úředníku správy revírů 

(čtyři nadlesní, devět revírníků a dva lesníci).  Celkem zaměstnávala lesní správa 

osmnáct úředníků. Dohromady bylo na velkostatku Dobříš zaměstnáno čtyřicet 

zaměstnanců.  

Na velkostatku Opočno bylo zaměstnáno v hospodářské správě deset úředníků 

(administrátor, účetní, dva pokladníci, sekretář, inţenýr velkostatku, stavitel, 

správce zahrady, registrátor, adjunkt) a v lesní správě třináct úředníků (lesmistr, 

tři nadlesní, čtyři revírníci, podlesní, dva lesníci, dva adjunkti). Celkem byli na 

velkostatku Opočno dvacet tři úředníci.  

Velkostatek Zbiroh zaměstnával sedm hospodářských úředníků (sekretář, 

registrátor, účetní, pokladník, kancelista, správce dvora, geometr) a osmnáct 

lesních úředníků (lesmistr, který byl současně administrátorem velkostatku, lesní 

inţenýr, dva lesní sekretáři, asistent, dva adjunkti, tři nadlesní, osm revírníků). 

Celkem bylo na velkostatku Zbiroh zaměstnáno dvacet pět úředníků.  Colloredo-

mannsfeldská správa tedy zaměstnávala osmdesát osm úředníků (z toho čtyřicet 

devět lesních úředníků).
417

 Mezi oběma sbory úředníků docházelo k sporům v 

jejich čestném postavení. Hospodářské úřednictvo své pozice postupně ztrácelo ve 

prospěch lesního personálu s tím, jak rostl význam lesního hospodářství v reţii 

velkostatku. Na velkostatku Zbiroh vyklidilo hospodářské úřednictvo řídící pozice 

jako první. Uţ od zakoupení velkostatku byl jeho administrátor spojen s funkcí 

lesmistra, coţ bylo vzhledem k charakteru velkostatku logické. K decimaci 

hospodářského úřednictva
418

 došlo však aţ v důsledku pozemkové reformy, kdy 

byly vzhledem k omezení zemědělského hospodaření rozšířeny správní poměry 

zbiroţského velkostatku i na zbývající dva velkostatky. 

Národnostní sloţení colloredo-mannsfeldských velkostatků 

Velkostatek Dobříš, územně spadající pod okresní hejtmanství Příbram, 

samosprávný okres Dobříš, a velkostatek Zbiroh spadající pod okresní hejtmanství 

                                                           
417

 Procházka, Joseph: Topographisch-Statistischer Schematismus Grossgrunbesitzes im 

Königreiche Böhmen, Prag 1891, s. 121-125. 
418

 Osud hospodářského úřednictva byl jedním z nevyřešených problémů pozemkové reformy. 
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Hořovice, samosprávný okres Zbiroh, leţí uvnitř českého jazykového prostoru. 

Pouze velkostatek Opočno, leţící v okresním hejtmanství Nové Město nad Metují 

a samosprávném okrese Opočno, je z deseti procent obýván i německým etnikem, 

jeţ ţije v souvislém pásu Orlických hor, podél tehdejší hranice s Pruskem. 

Úředním jazykem rodových velkostatků byl německý jazyk. Na místní a okresní 

orgány se velkostatek obracel výlučně v českém jazyce. Kromě velkostatku 

Opočno byla vedoucí místa v administarativě velkostatků obsazena českými 

úředníky. Okamţitě po převratu v roce 1918 byla zavedena výlučně česká jednací 

řeč. 

Pozemková reforma na colloredo-mannsfeldských velkostatcích
419

 

Pozemková reforma na colloredo-mannsfeldských velkostatcích probíhala v první 

vlně pozemkové reformy. Jiţ v prvním Pracovním plánu Státního pozemkového 

úřadu z 11. června 1921 byl majetek rodu Colloredo-Mannsfeldů uveden pod 

číslem 26, a jednalo se o parcelaci ve výši 50 % zabraného pozemkového 

vlastnictví.
420

 Vlastní zabrání majetku proběhlo dne 24. dubna 1919. Do záboru se 

dostala půda o této rozloze: na velkostatku Opočno 9 786 ha, na velkostatku 

Dobříš 24 037 ha a na velkostatku Zbiroh 23 771 ha. Podle paragrafu 63 zákona 

číslo 81/ 1920 Sb. bylo z velkostatku Opočno odprodáno 192 ha, z velkostatku 

Dobříš 139 ha a z velkostatku Zbiroh 117 ha stavební půdy. Přídělem půdy ze 

záboru prováděného Státním pozemkovým úřadem bylo na velkostatku Opočno 

přiděleno 2 596 ha, na velkostatku Dobříš 2 041 ha a na velkostatku Zbiroh 591 

ha zemědělské půdy. Z lesní půdy byl největší zásah proveden na velkostatku 

Dobříš, a to z důvodu výstavby dělostřelecké střelnice v Brdech v roce 1927. Za 

tímto účelem bylo na velkostatku Dobříš vyvlastněno 3 721 ha lesní půdy a na 

velkostatku Zbiroh 8 525 ha lesa. Za účelem získání hotových peněz pro zaplacení 

dávky z majetku, byl od velkostatku Dobříš odprodán statek Dlouhá Lhota o 

celkové výměře 5 716 ha, především lesní půdy. V drobných přídělech lesní půdy 

bylo jednotlivým obcím na velkostatku Zbiroh přiděleno 417 ha lesa. Na základě 

paragrafů 11 a 20 zákona číslo 81/1920 Sb. bylo na velkostatku Opočno 
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 Ekonomické údaje pouţité v této kapitole pocházejí z Fondu ÚŘCMV inv.č. 250, kar. 105. 
420

 Fond SVČ, karton č. 12,  inv. 166. 
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propuštěno 2 749 ha, na velkostatku Dobříš 4 375 ha a na velkostatku Zbiroh 9 

956 ha půdy. Na provedení parcelace ostatní půdy, jeţ zůstala v záboru, byla 

sepsána se Státním pozemkovým úřadem Generální dohoda, která přesunula 

provedení pozemkové reformy do padesátých let 20. století.  V záboru půdy, jeţ 

však byla v reţii jednotlivých velkostatků, zůstalo na velkostatku Opočno 4 249 

ha, na velkostatku Zbiroh 4 165 ha a na velkostatku Dobříš 8 045 ha půdy. Tento 

zábor byl v souladu s převzetím majetku rodu Collloredo-Mannsfeldů německou 

říší v roce 1942 Bodenamtem zrušen a ani po obnovení Československé republiky 

nebyl v pozemkových knihách obnoven.  

Celkově se tedy rodu Colloredo-Mannsfeldů podařilo v pozemkové reformě 

zachránit na velkostatku Opočno 6 998 ha půdy, tedy 72 % výměry velkostatku 

před pozemkovou reformou, na velkostatku Dobříš 12 420 ha půdy, coţ činilo 52 

% půdy velkostatku před pozemkovou reformou, a u velkostatku Zbiroh 14 121 

ha půdy tj. 59 % rozlohy velkostatku před provedením pozemkové reformy. 

Dohromady se rodu podařilo z předválečné výměry velkostatků zachránit 58 % 

rozlohy, tj. celkem 33 539 ha půdy. Vzhledem k obratnému investování volných 

peněţních prostředků do nákupu velkostatku Gstaat o výměře 13 000 ha lesní 

půdy zůstává ve vlastnictví rodu pozemkový majetek o rozloze 46 539 ha půdy. 

Pozemkový majetek je optimálně diverzifikován do více nástupnických států 

bývalé monarchie a celkově je výměra rodových velkostatků sníţena pouze o 20 

% předválečného stavu. V průběhu třicátých let docházelo k dalším drobným 

odprodejům půdy, které však jiţ existenčně neohroţovaly majetkovou podstatu 

rodu. Nejvýznamnějším zdrojem příjmů jednotlivých velkostatků se po provedení 

pozemkové reformy stala těţba a zpracování dřeva. Josefu Colloredo-

Mannsfeldovi se také podařilo postupnými odprodeji jiţ v roce 1922 uhradit 

dávku z majetku, předepsanou ve výši 52 milionu Kč. Důsledkem pozemkové 

reformy bylo sníţení stavu zaměstnanců velkostatků na dvacet úředníků, stát 

zároveň stát u nadbytečných zaměstnanců převzal jejich finanční zajištění.
421

 

Velkostatkům zůstal především lesní majetek, který nekladl nároky na personální 

zajištění. Na velkostatku Opočno došlo k převedení hospodářských podniků na 
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 Převáţná část byla penzionována s penzí ve výši 20 % stávajícího platu. 



160 
 

akciovou společnost s kontrolním balíkem akcií v rukách majitele velkostatku a 

tím jejich vyloučení z pozemkové reformy. Na velkostatcích Dobříš a Zbiroh byly 

postupně hospodářské podniky od nových majitelů vykupovány zpět, a to 

v konkurzu za zlomek jejich ceny.  

Jediným trvalým důsledkem reformy zůstalo uzavření ţelezáren ve Staré Huti a 

Obecnici. Ani na colloredo-mannsfeldských velkostatcích neproběhla pozemková 

reforma bez aféry, ty konečně tuto akci provázely trvale a téměř všude, kde 

k reformě docházelo. „Článek, který spustil lavinu dalších článků o dobříšském 

prodeji, vyšel 24. února 1922 ve večerním Právu lidu - psalo se v něm především 

o agrární lásce k drobnému venkovskému obyvatelstvu a o tom, ţe vlastně 

malozemědělci jsou ti, jenţ rozdávají půdu. Reakce byla okamţitá a tvrdá:… 

nejde o agrární lásku, nýbrţ o lásku panskou a jsou to právě oni, kdo uchvacují 

jedno panství po druhém. Nutno podotknout, kdo se skrýval za uvedeným 

slůvkem oni - těmito osobami byli myšleni hlavně vůdcové Domovin, zástupci 

politických stran a lidé spojeni s Pozemkovým úřadem.“
422

 V roce 1922 probíhala 

pozemková reforma i na velkostatku Dobříš a předmětem zájmu podezřelé nově 

vzniklé společnosti Dřevařské podniky s. r.o., se sídlem v Dobříši se staly 

rozsáhlé lesy a pila ve vlastnictví velkostatku. Zajímavou okolností je, kdo stál za 

touto společnosti. Byli to především pánové Mašata
423

 a Prášek,
424

  a aby v tom 

nebyla jen agrární strana, tak i pan senátor Josef Soukup za sociálně 

demokratickou stranu. „Kupní cena byla 21 milionů Kč a byla vyplacena na účet 

dávky z majetku na ministerstvu financí. V prodejních podmínkách bylo vykácení 

525.000 m3 dřeva v období 25 let a postoupení půdy zpět státu v ceně 6 milionů 

Kč.“
425

 Stačí drobný propočet výhodného obchodu. Při průměrné ceně 100 Kč za 

m3 dřeva získala společnost za jeho prodej 52,5 milionů Kč, při zpětném 

odprodeji 6 milionů od Pozemkového úřadu, celkem tedy kolem 58 milionů Kč 

ačkoli zaplatila kupní cenu jen 21 milionů Kč.  Čistý výnos z tohoto obchodu byl 
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tudíţ kolem 37 milionů Kč. Přesto společnost skončila v roce 1929 v konkurzu. 

Jediným důsledkem této obchodní transakce byla devastace dobříšských lesů, 

uzavření ţelezáren,
426

 jako důsledek odmítajícího postoje Pozemkového úřadu 

jednat v této věci s Josefem Colloredo-Mannsfeldem, a obohacení úzké skupiny, 

především agrárních předáků. Nakonec koaliční tisk všechno svedl na bývalého 

majitele: „Tisk reagoval kritikou SPÚ, ţe tomu nedokázal zabránit a především, 

ţe nechá cizáckého šlechtice, aby se pomstil na českém lidu.“
427

 Velmi 

charakteristické pro svou dobu, a ne jenom tu Kdyţ nemůţeme poukázat na 

pravého viníka, musíme předhodit davům někoho jiného, a starý šlechtic,
428

 spjatý 

se zatracovanou monarchii, byl obětí optimální. Vţdyť se nemohl ani bránit, 

vzhledem ke svému trvalému pobytu ve Francii. 

4.8. Společenské rituály Colloredo-Mannsfeldů 

Společenské rituály, které se odehrávaly v rodině Colloredo-Mannsfeldů v II. 

polovině 19. století a na počátku 20. století je nutno rozdělit do dvou částí, pro 

které je dělícím datem 22. duben 1895, datum úmrtí kníţete Josefa Colloredo-

Mannsfelda. 

 První období je ztotoţněno s obdobím 1852-1895, kdy je hlavou rodu kníţe Josef 

Colloredo-Mannsfeld. Kníţe Josef Colloredo-Mannsfeld důsledně plní všechny 

povinnosti, které se od hlavy mediatizovaného rodu očekávají. Kaţdoroční 

novoroční setkání s císařem, na které má jako hlava dříve panujícího rodu právo, 

nikdy nevynechává. Pro společenskou reprezentaci rodu neváhá postavit nový 

rodový palác ve Vídni, jako náhradu za rodový palác v Praze, který musel 

postoupit kněţně Vilemíně Auerspergové, dceři předcházející hlavy rodu. 

V tomto paláci tráví zimní měsíce, na rozdíl od rodiny svého syna, hraběte 

Jeronýma Mannsfelda, a především na rozdíl od svého vnuka Josefa II. Colloreda-

Mannsfelda, si na cestování nepotrpí.  Kromě zimy, kterou proţívá ve Vídni, tráví 
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letní a podzimní měsíce na svých rodových velkostatcích v Opočně a Dobříši. 

Zámek ve Zbiroze poskytuje rodině svého staršího syna, hraběte Jeronýma 

Mannsfelda, zámek Sierndorf dává k dispozici svému mladšímu synu, hraběti 

Františku Colloredo-Mannsfeldovi, kterému tento velkostatek v roce 1892 i 

daruje.  

Přátelské vztahy udrţuje zejména s hlavou orlické Schwarzenberské větve 

kníţetem Karlem Schwarzenbergem, do skupiny jeho přátel patří i oba bratři 

Auerspergové, kníţata Karel a Adolf. Zejména Karel Auersperg, švagr jeho syna 

Jeronýma Mannsfelda, je častým hostem na rodových společenských událostech. 

Na okruhu známých kníţete Josefa Colloredo-Mannsfelda, lze pozorovat, ţe se 

kníţe stýkal s politiky obou velkostatkářských stran. Na podzimní hony jsou 

potom zváni i příslušníci rodů, jejichţ statky sousedí s rodovými velkostatky, a to 

zejména příslušníci rodů Kolowratů-Krakovských z Rychnova nebo hraběcí větve 

Kinských z Kostelce nad Orlicí. V rodinném archivu se nacházejí i pozvánky 

kníţat z Hanau, ale také pozvánky příslušníků habsburské dynastie.
429

  

Starší syn kníţete Josefa Colloredo-Mannsfelda, hrabě Jeroným Mannsfeld, ţije 

se svojí rodinou především na zámku v Dobříši, kde zastává i funkci starosty 

města. Po zakoupení velkostatku Zbiroh, je mu zdejší zmodernizovaný zámek 

k dispozici. Je uzpůsoben k celoročnímu bydlení, je vybaven např. ústředním 

topením, tekoucí vodou, koupelnami a toaletami. To je  jeden z důvodů, proč se 

rodina hraběte stěhuje a trvale obývá zbiroţský zámek. Hrabě Mannsfeld, na 

rozdíl od svého otce, do svého ročního cyklu však jiţ cestování zahrnuje, střídá 

pobyty v různých evropských lázeňských městech a pobyt v jednom z nich,  v 

Blankenberge, se mu stává osudným. Smrt nejstaršího syna a dědice velkostatků, 

měla dopad i na ţivotní styl kníţete Josefa Colloredo-Mannsfelda. Vzhledem 

k tomu, ţe děti hraběcího páru jsou dosud nezletilé, je poručnictvím pověřen kníţe 

Josef Colloredo-Mannsfeld. Rodina vdovy, hraběnky Aglaje Mannsfeldové, ţila 

trvale opět na zámku v Dobříši, neboť hraběnka odmítala ţít nadále na Zbiroze. 

Kníţe Josef Colloredo-Mannsfeld, to akceptoval a jako vdovské sídlo jí určil 

právě Dobříš. Zámek ve Zbiroze jiţ nebyl příslušníky rodu uţíván, a proto byl 
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zdejší neuţívaný zámek nadále pronajímán. Kníţe Josef Colloredo-Mannsfeld 

zajistil oběma svým vnukům vysokoškolské vzdělání, Josef Colloredo-Mannsfeld 

absolvoval vídeňskou právnickou fakultu a Jeroným Colloredo-Mannsfeld 

absolvoval zemědělskou akademii. Roku 1895 kníţe Josef Colloredo-

Mannsfeld
430

 umírá a novým majitelem rodových velkostatků se stává kníţe Josef 

II. Colloredo-Mannsfeld. 

Tímto okamţikem nastává druhé období ve společenském ţivotě rodu. Kníţe ještě 

v roce 1888 nastupuje do diplomatických sluţeb monarchie, nejprve na 

vyslanectví v Berlíně, roku 1891 na vyslanectví v Paříţi. A právě Paříţ se mu 

stává osudnou. Roku 1895 opouští státní sluţbu, ale pobyt v Paříţi doplněný o 

pobyt na Rivieře se stává pevnou součástí jeho ţivotního cyklu, tyto pobyty jsou 

čím dál častější a delší, vţdyť i svou první ţenu Lucy Yvonn Jonquet si nalézá ve 

Francii. Své společenské povinnosti hlavy mediatizovaného kníţecího rodu 

neplní, vţdyť jediným postem, který zaujímá v rámci monarchie, je dědičné 

členství v panské sněmovně říšské rady. Kníţe nepoţádá ani o obligátní úřad c. a 

k. komořího, rodinu Colloredo-Mannsfeldů zastupuje u dvora hrabě Jeroným 

Colloredo-Mannsfeld, jenţ hodnost c. a k. komořího získal. Co je příčnou 

totálního rozchodu kníţete Josefa II. Colloredo-Mannsfelda s první společností 

rakousko-uherské monarchie? Především je to zásadní nesouhlas s proněmeckou a 

tím zároveň protifrancouzskou politikou monarchie, se kterou jako zanícený 

frankofil nemohl souhlasit. Druhým a moţná rozhodujícím impulzem byl jeho 

mesalianční sňatek. Svatba se stavovsky nerovnorodou ţenou, navíc rozvedenou, 

byla vnímána první společností jako společensky neúnosná a tento názor nová 

kněţna brzy poznala. Kníţe proto neváhal své pobyty v Paříţi prokládat tehdy 

módními exotickými výpravami. Důkazem jeho exotických cest do Súdánu (1901-

1902) a na Aljašku (1904-1905) jsou rozsáhlé etnografické sbírky umístěné dosud 

na zámku v Opočně. Od roku 1906 ţil kníţe trvale na zámku v Dobříši, kde se 

věnoval přímému řízení svých velkostatků, a jeho jedinou společenskou zábavou 

byly kaţdoroční podzimní hony. Zdejší pobyt byl i důsledkem faktického rozpadu 
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jeho manţelství. Kněţna Lucy Yvonn ţila trvale ve Francii. Manţelství bylo 

rozvedeno v roce 1925.
431

 Kníţe Josef Colloredo-Mannsfeld se snaţil vyrovnat 

s novým poválečným republikánským reţimem, ale průběh pozemkové reformy 

ho natolik roztrpčil, ţe se rozhodl trvale se usadit v Paříţi a své statky jiţ jenom 

navštěvovat. Od roku 1925 pověřil generální plnou mocí svého bratra Jeronýma 

Colloredo-Mannsfelda a naposledy majetky navštívil v roce 1930.
432

 Roku 1929 

se  v Paříţi oţenil s Marii Sidonií de Smit. Nadále se věnoval pouze cestování,  

správě svých paříţských nemovitostí a francouzskému velkostatku své ţeny. 
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5. Clary-Aldringenové 

5.1. Historie rodu 

Zakladatelem rodu Claryů je pravděpodobně David de Clario z Toskánska, o 

němţ se zmiňují písemné prameny z počátku 14. století. Údajně se měl pohybovat 

ve sluţbách Lucemburků v období jejich severoitalského panství. První zmínka o 

výskytu rodu Clariů na území Českého království pochází z roku 1620, kdy 

Francesco de Clario zakupuje drobné statky konfiskované protestanským 

majitelům v Ţateckém kraji. Mezi nimi se nachází i tvrz Dobříčany. Císař 

Ferdinand II. uděluje dne 6. února 1625 Francescovi de Clario predikát 

z Dobříčan a zároveň je mu udělen český rytířský stav. Roku 1628 je mu udělen i 

český inkolát. Se svojí manţelkou Marketou Clary ze Sperberbachu má celkem 

šest potomků., mezi nimi syny Dominika a Jeronýma. Po smrti Francesca de 

Clario roku 1649 se právě mezi nimi rozhořel dlouholetý spor o dědictví po otci. 

Situaci zároveň komplikovalo další dědictví po polním maršálku Janu 

Aldringenovi.
433

 Vzhledem k tomu, ţe Jan Aldringen zemřel bezdětný a ţe jeho 

manţelka zemřela ještě téhoţ roku, rozhořel se dědický spor mezi všemi 

pozůstalými příbuznými. Mezi dědici se objevili oba bratři Claryové. První z nich, 

Jeroným Clary, byl švagrem Jana Aldringena. Jeho dcera z prvního manţelství, si 

roku 1656 vzala bratra Jeronýma Clary, Dominika Clary. Dominik Clary zemřel 

roku 1662 bezdětný, v dědickém sporu však pokračovala vdova, podruhé 
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 Polní maršálek Jan Aldringen (1588-1634), získal roku 1634 panství Teplice jako konfiskát po 
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provdaná za Kašpara hraběte Montani. Vítězem rozsáhlých dědických sporů po 

svém otci Francescovi i po Janu Aldringenovi se stává Jeroným Clary, který 

stejně jako jeho švagr Jan Aldringen slouţil v císařské armádě, kde dosáhl 

generálské hodnosti. Sňatkem, který uzavřel roku 1637 s Annou Marií, vdovou po 

Müllerovi z Ruffachu (císařském generálu), rozenou Aldringen, dědičkou 

bezdětného Jana Aldringena, získává jeho majetek. Jde především o panství v 

severních Čechách, jako Teplice, Bynovec a část panství Benešov nad Ploučnicí, 

zároveň získává i statky v Tyrolsku, (Enn, Petersburg a Caldief, poslední 

zmiňovaný statek je však v roce 1648 prodán). Dědictví po otci, drobné statky 

v Ţateckém kraji, rozšířil Jeroným, zakoupením statků Zásadky a Chocnějovic na 

Mladoboleslavsku. Takto rozsáhlý majetek byl jiţ hodný nového hraběte,
434

 jímţ 

se stal  roku 1666, kdy mu byl nový titul udělen spolu s novým jménem rodu 

Clary-Aldringen.  Roku 1664 vymřel totiţ smrtí Jana Marka Aldringena, biskupa 

v Seckau, rod Aldringenů. Toto spojení předpokládala jiţ závěť Jana Aldringena 

z roku 1634, který si byl vědom, vzhledem k církevní kariéře svého bratra, 

blíţícího se zániku rodu.  

Od druhé poloviny 17. století se trvalým sídelním městem rodu stávají Teplice, 

protoţe jde o nejvýznamnější město, s dostatečně reprezentativním zámeckým 

objektem nalézající se na clary-aldringenských statcích. Roku 1671 Jeroným 

Clary-Aldringen umírá a dědicem rodových statků se stává jeho jediný syn Jan Jiří 

Marek. V politické kariéře nedosáhl vrcholu. Kdyţ ji opustil, byl ozdoben 

pouze  hodností přísedícího lenního a komorního soudu Království českého a 

přísedícího dvorské komory v Horních Rakousích. Jediným úřadem, který 

poznamenal významněji jeho ţivotní osudy, bylo místo vyslance u saského 

kurfiřta. Zde navázal přátelské vztahy s kurfiřtem Janem Jiřím II. a zejména s jeho 

ţenou Magdalenou Sibylou.
435

 Tohoto vztahu vyuţil pro rozvoj lázeňství 

v Teplicích, neboť kurfiřtský pár byl jejich pravidelným návštěvníkem. Péče o 

lázně neskončila jen jejich propagací, ale pro potřeby hostů byl jmenován také 

lázeňský lékař a zřízena zde byla i lékárna. Zároveň je Jan Jiří Marek stavebníkem 
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rodového paláce v Praze.
436

 Ze tří manţelství
437

 a z 23 narozených dětí přeţili 

svého otce pouze čtyři synové a čtyři dcery. Dědicem rodového majetku se stal 

smrtí svého otce roku 1700 jediným přeţivší syn z prvního manţelství, František 

Karel. Součástí dědictví však byly pouze statky v Čechách, statky v Tyrolsku 

zdědili jeho sourozenci. František Karel, stejně jako jeho otec nezískal, ţádný 

z předních úřadů. Vţdyť jen titul nejvyššího lovčího Království českého
438

 spolu 

s hodností tajného rady nemohl ambiciózního šlechtice uspokojit. O to více se 

zaměřil na podporu lázeňského podnikání v Teplicích. I na panství Bynovec 

zanechal památku. Je jí vyhlídka Belveder, vybudovaná v souladu s dobovou 

módou nad údolím Labe, jde o nejstarší vyhlídku v Česko-saském Švýcarsku. 

Roku 1749 zaloţil z teplického panství rodový fideikomis, ke kterému jiţ v roce 

1710 přikoupil horní město Krupku. S první manţelkou Marii Terezii von Künigl 

zplodil 6 dětí, druhé manţelství s Karolínou von Osten zůstalo bezdětné. Dědicem 

Františka Karla se roku stává 1750 jeho syn František Václav, který se roku 1735 

stal komořím a přísedícím lenního soudu, v roce 1753 je jmenován tajným radou, 

zároveň byl zemským i dvorským lovčím v Čechách a v obojích Rakousích, takţe 

stejně jako jeho otec získával pouze nevýznamné pozice. Přesto roku 1767 získal 

rod jeho osobou nejvyšší šlechtickou hodnost, tj. hodnost kníţecí.
439

 Nový kníţe 

zakoupil jako rodovou rezidenci palác ve Vídni.
440

 V manţelství s Marií Josefou 

Hohenzollern-Hechingen, hofmistriní císařovny Marie Terezie se narodilo 9 

dětí.
441

  

Kníţe Jan Nepomuk Clary-Aldringen zdědil rodové majetky v roce 1787. Svoji 

politickou karieru brzy zakončil, kdyţ byl krátkodobě vyslancem v Paříţi a 

Dráţďanech, aby se plně, stejně jako jeho předci, věnoval lázním Teplice. Za jeho 

řízení panství dosáhly lázně Teplice světové proslulosti a staly se místem 
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setkávání předních osobností tehdejší společnosti. K velkolepé přestavbě města 

přispěl poţár, který Teplice zasáhl v roce 1793, po němţ byly spolu se zámkem 

přestaveny v klasicistním stylu. Pro pobavení hostů bylo postaveno i první divadlo 

v Teplicích. Vţdyť v roce 1813 se v Teplicích dokonce setkali rakouský císař 

František I. s pruským králem Friedrichem Vilémem III. a s ruským carem 

Alexandrem I. Manţelkou Jana Nepomuka byla Marie Kristina princezna de 

Ligne. Jejich syn Karel Josef zdědil majetky rodu v roce 1826, ale jiţ roku 1831 

zemřel, zanechav z manţelství se svojí sestřenicí Marii Luisou Chotkovou 

jediného syna Edmunda. 

 Kníţe Edmund, majitel rodových panství v letech 1831-1894, se snaţil o 

zachování lázeňského charakteru města, ale stále více ustupoval rozvíjejícímu se 

průmyslu. Uvědomil si význam bynoveckého velkostatku pro jeho turistický 

potenciál, u Hřenska otevřel pro turisty tzv. Edmundovu soutěsku. Zároveň se 

výstavbou nové budovy městského divadla pokusil o záchranu společenské 

prestiţe Teplic. Jako virilní člen byl  městským zastupitelem v Teplicích a členem 

okresního výboru teplického a děčínského okresu. Za ústavověrný velkostatek byl 

zvolen poslancem českého zemského sněmu. Od roku 1861 byl dědičným členem 

panské sněmovny říšské rady. O dalších třicet let později se stal nositelem Řádu 

zlatého rouna. S manţelství s Elisalex Ficquelmontovou měl čtyři děti.  

V roce 1894 získal rodová panství nejstarší syn kníţete Edmunda, Carlos Clary-

Aldringen, člen panské sněmovny říšské rady a poslanec českého zemského 

sněmu za konzervativní velkostatek,
442

 na rozdíl od svého otce a bratra Manfreda, 

kteří byli členy ústavověrného velkostatku. Byl zakladatelem teplického 

muzejního spolku.  Vzhledem k vysokým nákladům na výstavbu nového 

církevního objektu
443

 a dalších staveb, se dostal velkostatek do váţných 

finančních potíţí. V říjnu 1918 byl donucen vzdát se správy rodových majetků ve 

prospěch syna svého mladšího bratra Siegfrieda, Alfonse Clary-Aldringena. 

Jediný syn Carlose Clary-Aldringena, hrabě Johannes Clary-Aldringen uzavřel 

v roce 1910 nerovnorodý sňatek s Evţenií Hospodářovou, a tímto porušením 
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 Kostel s rodovou hrobkou v Dubí. 
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ustanovení rodového fideikomisu byl z jeho dědictví vyloučen. Měl však nárok na 

rodový velkostatek Bynovec, ustoupil však nátlaku rodiny a dědictví se vzdal. 

Správou rodových velkostatků byl pověřen hrabě František Černín.  

Manţelkou Carlose Clary-Aldringena byla Felicie kněţna Radziwillová. Mladší 

bratr Carlose Clary Aldringena, hrabě Siegfried Clary Aldringen nastoupil do 

rakousko-uherských diplomatických sluţeb. Postupně působil na různých 

diplomatických postech na rakousko-uherských vyslanectvích v Bruselu, Berlíně, 

Dráţďanech, Paříţi, Petrohradě, Mnichově a Stuttgartu. 

Poslední majitel rodových velkostatků a jediný syn Siegfrieda Clary-Aldringena, 

Alfons, absolvoval na německé praţské univerzitě studium práv a po krátké praxi 

na českém místodrţitelství byl v roce 1911 jako poslední příslušník svého rodu 

jmenován c. a k. komořím. Období jeho vlády nad rodovým majetkem je bohuţel 

stíháno jednou pohromou za druhou. Majetek je postiţen československou 

pozemkovou reformou, v níţ byl ztracen celý velkostatek Bynovec i velká část 

velkostatku Teplice. Alfons Clary-Aldringen je nucen odprodat lázeňský dům 

v Dubí, doly v Bohosudově a rodinný palác ve Vídni. Přes tyto hospodářské 

problémy neváhá spolufinancovat výstavbu nového městského divadla 

v Teplicích. Alfons Clary-Aldringen se nikdy nesţil s novým republikánským 

pořádkem, a protoţe republika měla obdivuhodnou vlastnost dělat si nepřátele, ze 

svých národnostních menšin, viz uvedená pozemková reforma, přiklonil se na 

stranu německého nacionálního křídla.  Podporoval Henleinovu stranu a jiţ v roce 

1939 vstoupil do NSDAP. V květnu 1945 byla na jeho majetek uvalena nucená 

správa, on sám byl s rodinou umístěn v internačním táboře, ze kterého uprchl, a 

utekl do Benátek, kde rodu zbýval poslední majetek jejich rodovéhý palác.
444

 

S manţelkou Ludwinou hraběnkou Eltz měl čtyři děti, dceru a tři syny. Druhou 

světovou válku však přeţil pouze jediný syn Markus, synové Hieronymus a 

Carlos padli na východní frontě. „Cesta, kterou se vydal Alfons Clary-Aldringen, 

je příkladem vývoje od německého internacionalismu směrem k nacionalismu a 

fašismu. Čtyřicet let po Mnichovu Clary ve svých vzpomínkách napsal, ţe 
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 Někdejší palác Priuli-Bonna Zattere byl zakoupen v roce 1855 pro zimní pobyt rodiny kníţete 

Edmunda-Clary-Aldringen, palác je od roku 1948 pronajat francouzskému konzulátu. 



170 
 

nacionalismus byl prokletím našeho století. Jako oddaný přívrţenec habsburského 

Rakouska Clary ţelel vzniku jeho nástupnických národních států a obrátil se ke 

Společnosti národů jako moţnému protiléku proti nacionalismu, jímţ podle svého 

tvrzení opovrhoval. Jeho internacionalismus však měl silné německé zabarvení, 

takţe se nelze ubránit tomu, označit za nacionalistu samotného Claryho. Oddanost 

německému národu byla hlavní hybnou silou jeho politické angaţovanosti jak ve 

Völkerbundlize,
445

 tak v sudetoněmeckém veřejném ţivotě. Německo-

internacionální strategie Verbandu
446

 dvacátých let urychlila nacionalizaci 

šlechticů, jako byl Clary, a souhra politických a ekonomických okolností v 30. 

letech zradikalizovala náplň jejich nacionalismu fašistickým a velkoněmeckým 

směrem. Jako Henleinův obdivovatel a podporovatel SdP na konci 30. let uţ nebyl 

oním starým Rakušakem, coţ byla podle jeho pozdějšího tvrzení jeho základní 

totoţnost. V roce 1938 se politicky sotva něčím lišil od jiných sudetoněmeckých 

nacionalistů, kteří si národní jednoty cenili víc, neţ čehokoliv jiného a s nadšením 

přivítali připojení sudetského území k Říši.“
447

  

Nejvyšších politických postů však dosáhl nejmladší syn kníţete Edmunda Clary-

Aldringena, hrabě Manfred. Ten následoval svého bratra Siegfrieda obligátním 

směřováním do státních sluţeb. Na rozdíl od něj zůstal uţ i díky svému 

vzdělání
448

 věren domácí státní dráze. Prvním významnějším postemjejţ zastával, 

bylo místo okresního hejtmana ve Vídeňském Novém Městě, které vykonával od 

roku 1888. Po zhruba desetileté sluţbě pak povyšuje do míst nejvyšších, neboť 22. 

února 1888 je jmenován císařem Františkem Josefem I. prezidentem zemské 

vlády v rakouském Slezsku. Toto místo zastává do 1. prosince 1898, kdy je 

jmenován štýrským místodrţitelem. Tuto funkci zastává aţ do 11. listopadu 1918, 

kdy se vzhledem k rozpadu monarchie stahuje do ústraní. Nejvyšší mety však 

dosahuje dne 2. října 1889, kdy je jmenován rakouským ministerským předsedou 

a zároveň ministrem orby. Jediným úkolem této úřednické vlády je zrušení 

                                                           
445

 Německá liga pro Společnost národů. Cílem organizace bylo zajištění podpory Němců pro 

Společnost národů za její ustanovení o ochraně národnostních menšin. 
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 Verband der deutschen Grossgrundbesitzer, Svaz německých velkostatkářů, který pro hájení 
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 Citováno Glassheim, Eagle: Urození nacionalisté, Praha 2012, s. 201-202. 
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 Roku 1877 absolvoval státní právo na vídeňské univerzitě. 
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Badeniho jazykových nařízení. Kdyţ je vláda splní podává dne 21. prosince 1899 

podává demisi. Odměnou pro Manfreda Clary-Aldringena je pak titul c. a k. 

tajného rady a velkokříţ Leopoldova řádu. 

5.2. Pozemkový majetek rodu Clary-Aldringen 

Pozemkový majetek rodu Clary-Aldringen je tvořen dvěma velkostatky, 

alodiálním velkostatkem Bynovec a fideikomisním velkostatkem Teplice. 

Alodiální velkostatek Bynovec, pokrývá svojí rozlohou českou část Česko-

saského Švýcarska. Charakter skalnatého terénu je umocněn vysokým stupněm 

zalesnění, lesy pokrývají 95 % rozlohy velkostatku. Na velkostatku je 

provozováno pouze lesní hospodaření a zajímavá je zde i oblast turistiky. 

Velkostatek zpřístupnil turistům za poplatek některé zajímavé partie skalního 

města (Pravčická skála, Edmundova soutěska, vyhlídka Belveder). Celková 

rozloha velkostatku je v roce 1894 3 756 ha. 
449

 

Velkostatek Bynovec leţí na samé hranici země, ze severu je jeho hranicí přímo 

zemská hranice se Saským královstvím, z východu hraničí s českokamenickou 

doménou kníţecí větve Kinských a z jihu a západu s děčínským panstvím Thun-

Hohensteinů. Část hranic panství je tvořena přirozeně řekou Labe. Fideikomisní 

velkostatek Teplice leţí taktéţ na samé zemské hranici se Saskem, která tvoří jeho 

severní ohraničení, na jihu sousedí s duchcovským velkostatkem Valdštejnů a na 

západě přiléhá k majetku roudnické větve Lobkowiczů. Severní hranici domény 

pak ohraničuje chlumecký velkostatek hraběcí rodiny Westphalenů. Výměra 

velkostatku byla v roce 1894 4 540 ha, z toho výměru lesního hospodářství tvořilo 

3 031 ha,
450

 lesní porost pokrýval jiţní svahy Krušných hor, jeţ tvořily severní 

polovinu velkostatku s centrem v městě Dubí. Mimo vlastní území velkostatku je 

enkláva Ţelechovice nedaleko Lovosic.  

Základní plodinou, pěstovanou na popluţních dvorech, jsou obiloviny, jejichţ 

produkce je spotřebována v rámci reţie velkostatku. Ţivočišná výroba je 

zaměřena na dobytkářství, zejména chov hovězího dobytka a s tím je spojená i 

produkce mléka, pro kterou je zajištěn odbyt v lázeňských zařízeních. Celková 
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výměra clary-aldringenských statků ve výši 8 296 ha, přesahuje průměrnou 

velikost českého deskového velkostatku. Fideikomisní pozemkový majetek tvoří 

54 % výměry celkového majetku Clary-Aldringenů. 

5.3. Centrální správa clary-aldringenských velkostatků 

Ústřední správa clary-aldringenských velkostatků byla zřízena aţ v roce 1870. 

Kníţe Edmund Clary-Aldringen sledoval jejím zřízením celkové ozdravení 

finanční situace rodu. Původně byla od 1. ledna 1870 zřízena pouhá inspekce 

rodových statků se sídlem v Teplicích. Tento úřad v čele s hospodářským radou 

Friedrichem von Callenbergem byl obsazen pouze dalšími dvěma úředníky 

(sekretářem inspekce a kontrolorem inspekce). Hospodářské inspekci podléhaly 

ještě dva další úřady. Prvním byla centrální účtárna v Teplicích, jejímţ vedoucím 

byl centrální důchodní, který měl k dispozici dva adjunkty, a druhým úřadem byl 

stavební úřad rovněţ v Teplicích, který zaměstnával dva stavební inţenýry. 

Úkolem nově zřízených úřadů, jimţ podléhaly úřady jednotlivých panství a 

provoz paláců ve Vídni a Benátkách,bla racionalizace řízení velkostatků. Ostatní 

průmyslové podniky spadaly přímo pod ředitelství jednotlivých velkostatků.  

Nová správa následuje příkladu ostatních šlechtických majitelů a zakládá pro 

úředníky velkostatků penzijní fond. Ústřední správa velkostatků uzavírá v roce 

1876 penzijní pojištění u Mächrische Landes-Versicherungs-Anstalt.
451

 Centrální 

účtárna pak vedla evidenci celkových výdajů a příjmů, včetně soukromých výdajů 

majitele velkostatku (domácí kasa). Základním novým impulsem po nástupu 

inspektora von Callenberga bylo omezení reţijního hospodaření na velkostatku 

Bynovec, kde byly veškeré popluţní dvory propachtovány. Velkostatek nadále 

provozoval pouze lesní hospodaření. Druhou oblastí, na kterou se nový inspektor 

na tomto velkostatku zaměřil, byla oblast turistiky. Bylo zde zřízeno přístaviště 

Saské paroplavební společnosti i její cestovní kancelář, na nátlak velkostatku zde 

byl zároveň zřízen i Rakouský celní úřad, čímţ bylo umoţněno přímé spojení se 

Saskem. Nadále pokračovaly spory se správou velkostatku Česká Kamenice o 

právo plavení dřeva po řece Kamenici. Clary-aldringenský velkostatek se snaţil 

                                                           
451

 Fond ÚSCA sign, VIII/1876-1889, inv.č. 1406. 



173 
 

toto právo vzhledem k preferenci cestovního ruchu omezit. Spor byl ukončen 

dohodou obou velkostatků, plavení dřeva bylo v letních měsících zastaveno. 

Zároveň dochází k výstavbě nových ubytovacích zařízení v Hřensku. I na 

velkostatku Teplice dochází k významným změnám, prvotním zájmem je 

znovuprobuzení lázeňského ruchu v Teplicích, kdy si velkostatek uvědomuje 

nedostatek kvalitních a moderních lázeňských provozů. Lázeňská zařízení 

velkostatku byla naposledy rekonstruována na počátku 19. století.  Proto také 

centrální správa přistoupilav roce 1911 v Šanově, k výstavbě moderních Lázní 

císařovny Alţběty, kdyţ jiţ v roce 1877 postavila nový lázeňský Zahradní dům 

v Teplicích. Ve stejné době byly zakoupeny a rekonstruovány Tereziiny lázně 

v Dubí. Produkce velkostatku byla určena právě potřebami těchto lázeňských 

zařízení tak, aby nebylo nutno nakupovat suroviny z jiných zdrojů. I v oblasti 

účetnictví došlo ke změně. Po příchodu inspektora von Callenberga došlo od 1. 

ledna 1870 k přechodu od kamerálního systému účtování na systém podvojného 

účtování. Účetní knihy ústřední účtárny jsou vedeny pro centrální výnosy, domácí 

pokladnu, patronátní záleţitosti, penzijní fond, průmyslové podniky, loterii a doly. 

Lesní úřad v Dubí měl dvojí podřízenost v účetních otázkách, a to ústřední účtárně 

a správě teplického velkostatku. Ředitelství lázní v Teplicích, mělo vlastní účetní 

kancelář.  V roce 1902 nahradil inspektora von Callenberga Otto Netušil, který 

vedl centrální správu velkostatku aţ do roku 1930. Od 1. ledna 1923 byla 

inspekce zrušena a ústřední úřad, jehoţ kompetence zůstaly zachovány, dostal 

označení Centrální kancelář (Zentralkanzlei).  Od 1. ledna 1925 se ústřední úřad 

clary-aldringenských statků nazýval Ústředním ředitelstvím (Zentraldirektion). 

Tento stav zůstal zachován aţ do května 1945, kdy byla na clary-aldringenský 

majetek vloţena národní správa. 

5.4. Clary-Aldringenské velkostatky 

Vývoj panství Bynovec 

Aţ do druhé poloviny16. století, bylo panství Bynovec součásti salhausenské 

domény se sídlem v Benešově nad Ploučnicí. Dědicové Friedricha ze Salhausenu 

se v roce 1562 dohodli na rozdělení majetku. Starší syn dostal jako svůj dědický 



174 
 

podíl západní část rodového panství, jehoţ součástí byl i Bynovec. Tím ale dělení 

salhausenské majetkové domény v Čechách neskončilo. Jiţ v roce 1576 po smrti 

Jana ze Salhausenu dochází osobami jeho dvou synů Volfa a Antonína k dalšímu 

dělení. Součástí Volfova dědictví je i panství Bynovec. I Volfovi synové, Jan 

Abraham a Volf přistupují v roce 1589 po smrti svého otce k dalšímu dělení, 

avšak roku 1602 po smrti bezdětného Jana Abrahama je tento díl salhausenských 

panství opět spojen v rukách Volfových. Vzhledem k vysokému zadluţení Volfa 

ze Salhausenu byl tento nucen prodat zděděný díl po svém bratru Janu 

Abrahamovi i po otci Oppersdorfům. Po Oppersdorfech získávají tuto část 

bývalých salhausenských panství Thunové, kteří ji připojují nejprve ke svému 

děčínskému panství, později jej připojují dílu, který drţí na panství Benešov nad 

Ploučnicí.  Antonín ze Salhausenu není také schopen udrţet rodové dědictví ve 

svých rukách, a jelikoţ i on je velmi zadluţen, prodává v roce 1612 svůj podíl 

Janu z Vartenberka, který jej spojuje se svým panstvím v České Kamenici. Jiţ 

v roce 1614 panství Česká Kamenice prodává Radslavu Vchynskému ze Vchynic, 

ale ještě téhoţ roku dědí českokamenické panství jeho syn Vilém. Vilém 

Vchynský, generál a spojenec Albrechta z Valdštejna, je spolu s ním zavraţděn 

roku 1634 v Chebu. Českokamenické panství získává jeden ze spiklenců, polní 

maršálek Jan Aldringen. Ten připojil původní salhausenskou část panství Česká 

Kamenice ke svému teplickému panství. Dědictvím po bezdětném Janu 

Aldringenovi získala panství Teplice a část Benešova nad Ploučnicí jeho sestra 

Anna Marie, provdaná Clary. Další díl Benešova nad Ploučnicí získává další ze 

sester Jana Aldringena, Kateřina, provdaná Attems. Třetí díl získal Pavel 

Aldringen. V berní rule z roku 1658 se uvádí název pro díl Anny Marie Clary jako 

Biensdorf (Bynovec), díl Kateřiny Attemsové má název Rosendorf (Růţová) a 

pouze díl Pavla Aldringena nese název Bensen (Benešov nad Ploučnicí).  

Roku 1709 dochází ke spojení všech dílů v rukách Františka Karla Clary-

Aldringena. K panství Bynovec náleţely v roce 1709 tři čtvrtiny města Benešov 

nad Ploučnicí,
452

 Heřmanov, Oldřichov, Mezná, Hřensko, Kamenická Nová 

Víska, Růţová, Vysoká Lípa, Bynovec, Arnoltice, Arnaheide, Labská Stráň, 
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Dolský Mlýn, Kranachov, Reifen a část Dolních Habartic. V roce 1848, byla 

rozloha panství 7 079 ha, z toho bylo 4 633 ha lesních porostů. Po zrušení 

patrimoniální správy měl velkostatek Bynovec rozlohu 3 760 ha. Tato rozloha 

velkostatku byla stabilní aţ do konce monarchie, v roce 1894, byla rozloha 

velkostatku 3 756 ha, z toho tvořila lesní půda výměru 3 567 ha.
453

 Patrimoniální 

správa byla od roku 1709 řízena ze zámku v Bynovci, kde sídlil inspektor panství. 

Jemu byl podřízen hejtman s důchodním, plavebním a kancelářským písařem. 

Lesní správu vykonávalo 5 hajných a 8 myslivců v jednotlivých polesích. Součástí 

panství byl pivovar v Bynovci. Popluţních dvorů mělo panství šest, a to v 

Benešově nad Ploučnicí, Dolních Habarticích, Bynovci, Růţové, Vysoké Lípě a 

Arnolticích. Vzhledem k lesnímu charakteru panství byl jejich význam na 

hospodaření panství omezený, vţdyť dohromady bylo na všech dvorech pouze 

140 dojnic a 400 ovcí. Základní produkcí panství tak bylo kmenové dřevo, které 

se splavovalo především do Saska. Dvě vrchnostenské pily zpracovávaly vytěţené 

kmeny na řezivo. Druhým nejvýznamnějším zdrojem příjmů na panství Bynovec 

byl vrchnostenský pivovar. A jaká byla situace v roce 1894?
454

 Velkostatek 

hospodařil ve vlastní reţii pouze na lesním majetku o výměře 3 567 ha. Popluţní 

dvory Bynovec (Binsdorf), Arnoltice (Arnsdorf) a Vysoká Lípa (Hohen-Leipa) 

hospodařící na výměře 82 ha byly propachtovány v drobném pachtu. Také 

bynovecký vrchnostenský pivovar
455

 byl propachtován, naposledy od roku 1907 

pivovaru v Podmoklech. Velkostatek hospodařil pouze na lesním majetku 

prostřednictvím šesti revírů, které se nacházely v Arnolticích (Arnsdorf), Růţové 

(Rosendorf), Hřensku (Herrnskretschen), Vysoké Lípě (Hohen-Leipa), Mezné 

(Stimmersdorf) a Křinci (Kirnscht). Ve Hřensku byly ve vlastní reţii provozovány 

tři parní pily. Majetkem Clary-Aldringenů byl ještě hotel Panský dům 

(Heerenhaus),
456

 jenţ byl však řízen ředitelstvím clary-aldringenských lázní 
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v Teplicích. Ostatní restaurační objekty byly propachtovány. Správa velkostatku 

zajišťovala také provoz na Pravčické bráně a v Edmundově soutěsce, kde vybírala 

vstupné. Pozemková reforma zasáhla velkostatek velmi tvrdě, neboť celý 

velkostatek byl v roce 1921 zabrán. Z lesního hospodářství byl od roku 1927 

vytvořen závod Československých státních lesů v Bynovci.  V drobných přídělech 

bylo rozparcelováno příslušenství bývalých popluţních dvorů, ze záboru bylo 

Clary-Aldringenům propuštěno pouze 73 ha v Hřensku.  V majetku rodu zůstaly 

hotel Panský dvůr, který byl však v roce 1932 prodán československému státu, 

hotel Mezní louka a restaurace Sokolí hnízdo. Součástí zbytkového majetku zůstal 

i lovecký zámeček Vysoká Lípa, kde Alfons Clary-Aldringen hostil14. srpna 1938 

lorda Runcimena a kde mu předestřel, jak ho jako příslušníka německého národa 

československý stát v rámci pozemkové reformy okradl.
457

 Hodnota velkostatku 

byla v roce 1855 1 155 tisíc zlatých
458

 a v roce 1901 7 321 tis. korun.
459

 

Vývoj panství Teplice 

První zmínka o Teplicích pochází z roku 1158, kdy byl na místě dnešních Teplic 

zaloţen ţenský benediktinský klášter. Zboţí kláštera nebylo rozsáhlé a souvislé. 

Jiţ na konci 12. století se však na klášterním zboţí vyskytuje 12 vesnic, mezi nimi 

se jiţ objevují Verneřice a Hrob. Majetek teplického kláštera je součástí 

rozsáhlých severočeských klášterních majetků, k bezprostředním sousedům patří 

statky johanitů a kříţovníků. Za husitských bouří byl majetek kláštera rozchvácen, 

ale na rozdíl od jiných církevních dominií zůstal v královských rukách. Vzhledem 

k těţké finanční situaci královské koruny bylo teplické panství permanentně 

zastavováno. Jiří z Poděbrad věnoval panství své druhé ţeně Johaně z Roţmitálu, 

která jej odkázala nejmladšímu synu Hynkovi, ale i kníţata z Minsterberka, jak 

zněl nový slezský kníţecí titul pánů z Poděbrad, panství zastavovala. Zástavními 

pány byly postupně páni z Vřesovic, Vitztumové a páni z Kolovrat. Poslední 
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zástavní drţitel z rodu pánů z Kolovrat, který jiţ roku 1504 koupil i horní město 

Krupku, chtěl získat Teplice do trvalého vlastnictví. Kdyţ roku 1510 umírá, 

odkazuje majetek své ţeně Anně z Kované a ta přenechává správu panství svým 

dvěma synům z rodu  Valdštejnů. Jednalo se syny z prvního manţelství. Ti byli 

při získání statku do dědičného drţení konečně úspěšní a v roce 1512 získali 

panství do dědičné drţby. Při vkladu tohoto majetku do desek zemských byl 

zachycen současný stav majetku, který se na rozdíl od předhusitské doby rozrostl 

na město Teplice a 32 vesnic. Současně bylo odprodáno městečko Krupka 

pomořanským horním podnikatelům, Maltzanům. Kvůli vysokému zadluţení, 

které částečně vzniklo i při zakoupení panství, byli Valdštejnové nuceni panství 

prodat majitelům Krupky, Maltzanům, jednu třetinu však postoupili na vyrovnání 

dluhu známému bankéři Zikmundu Smiřickému ze Smiřic. Ten však svůj podíl na 

Teplicích jiţ roku 1527 odprodává také Maltzanům. Maltzanové jsou úspěšní 

v těţbě drahých kovů v Krupce a to vyvolalo zájem nekorunovaného krále Čech, 

Zdeňka Lva z Roţmitálu. Pravděpodobně na jeho popud zakupuje panství pod 

nátlakem panství královská komora roku 1529, aby jej následujícího roku 

postoupila Zdeňku Lvu z Roţmitálu. Panství Teplice však nepřinášelo takové 

výnosy, jaké si pán z Roţmitálu představoval. Probíhající krize v těţbě drahých 

kovů, způsobená  jejich dovozem z Ameriky, také výnosu z panství nepomohla, a 

proto jiţ Zdeněk Lev z Roţmitálu prodává panství roku 1537 Václavu 

z Vartenberka. Zde se plně projevuje začínající krize roţmitálského majetkového i 

mocenského uskupení.  Václav z Vartenberka má zájem pouze na horním 

dolování na Krupce, a proto prodává Teplice roku 1537 Šimonu Třeštíkovi 

z Hyšova. Václav z Vartenberka potom postupně odprodává po malých dílech 

panství Krupka královské komoře, která koncem 16. století prodává město Krupka 

s nejbliţším okolím pánům ze Šternberka. V jejich drţení je potom statek aţ do 

roku 1710, kdy je kupuje a spojuje s Teplicemi František Karel Clary-Aldringen. 

 Roku 1543 zakupuje Teplice majitel sousedního panství Doubravské hory, Volf 

z Vřesovic, který je od roku 1526 také zástavním pánem Kynšperka. Roku 1538 

získává sňatkem s Kateřinou z Maltic zemanský statek Malhostice. Koupí Teplic 
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vytváří Volf z Vřesovic ucelenou hospodářskou jednotku, kterou však nechtěně 

musel ztenčit, vyplacením náhrady za statek své manţelky v Malhosticích, neboť 

musel jejím dědicům postoupit statky Nechvaltice a Brodánky. Císař Ferdinand I. 

ho zároveň jmenoval hejtmanem komorního panství Krupka. Majetkový komplex 

pánů z Vřesovic se skládal z 80 měst a vesnic, přičemţ 50 míst bylo v jejich 

dědičném drţení (teplické panství se skládalo z města Teplic a 35 vesnic). Po 

smrti Volfa z Vřesovic roku 1564 získávají v dědickém řízení panství Teplice 

Vchynští ze Vchynic, kterým je panství po zavraţdění Václava Vchynského ze 

Vchynic roku 1634 konfiskováno. Panství je téhoţ roku postoupeno polnímu 

maršálu Janu Aldringenovi. Jednalo se o úhradu pohledávky, kterou měl Jan 

Aldringen u císaře Ferdinanda II. V majetku rodu Aldringenů a od roku 1660 

Clary-Aldringenů je potom panství Teplice aţ do roku 1945. 

 Roku 1748 je z panství vytvořen rodový fideikomis, který se dědí primogeniturně 

v muţské linii. Podmínkou je potom uzavření přiměřeného sňatku případného 

drţitele či čekatele fideikomisu, nedodrţení této podmínky znamená vyloučení 

z práva na jeho drţení. Je také zajímavé všimnout si postupného vytlačování 

češtiny z úřadování panství. Ještě za Vřesovců je agenda panství vedena v češtině, 

ještě v průběhu 17. století je pouţívání češtiny a němčiny rovnoměrně zastoupené.  

Od začátku 18. století se stále vzrůstající byrokratizací a postupující germanizací 

dochází ke stavu, kdy jiţ panství úřaduje výhradně v německém jazyce a to aţ do 

roku 1945.  

Nyní se ale vraťme k samotnému vývoji panství a jeho proměně ve velkostatek. 

Jiţ před nástupem Edmunda Clary-Aldringena do drţby rodových majetků se 

prohlubují hospodářské problémy panství. Ani vzrůstající lázeňský provoz nestačí 

vzhledem k rozsáhlé stavební činnosti, kterou Clary-Aldringenové v Teplicích 

provádějí, na pokrytí reţie panství , proto je do řízení velkostatku povolán největší 

odborník té doby v řízení šlechtických dominii, baron Karel Puteani. S ním a jeho 

příbuznými jsme se jiţ setkali při organizaci správy na dominiích Chotků i 

Colloredo-Mannsfeldů. Od roku 1829 pak jako inspektor zavádí do řízení panství 

nové způsoby Jednalo se o zpřísnění evidence, větší kontrolu podřízených 

úředníků, zavádění nových osevních postupů, dovoz kvalitního dobytka. Za jeho 
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správy dochází k ukončení pronajímání popluţních dvorů, které jsou aţ do 

pozemkové reformy ve dvacátých letech 20. století vedeny plně v reţii 

velkostatku. Dochází také k výstavbě vodní a později i parní pily v Dubí, zároveň 

je v reţii velkostatku zahájena hlubinná těţba uhlí na panství Teplice.
460

 Rozloha 

panství Teplice je na konci patrimoniální správy v roce 1848 11 625 ha půdy, 

z toho je v přímém majetku nově vznikajícího velkostatku 4 702 ha. Výměra 

velkostatku je aţ do konce monarchie stabilizovaná. V roce 1894, kdy umírá  

kníţet Edmund Clary-Aldringen, se skládala správa velkostatku z následujících 

úřadů: hospodářské ředitelství, jehoţ přednostou byl hospodářský ředitel, 

hospodářské účtárny řízené hospodářským účetním, oba tyto úřady sídlily 

v popluţním dvoře Nový dvůr u Teplic, vrchního lesního úřadu v Dubí s vrchní 

lesmistrem včele, lesního zajišťovacího úřadu v Dubí, lesní účtárny v Teplicích, 

správy vodní a parní pily s výrobnou beden v Dubí, správy vodní pily v Teplicích, 

správy cihelny a vápenky v Teplicích, správy pivovaru v Trnovanech, správy 

hnědouhelných dolů v Teplicích, správy jednotlivých lázeňských ústavů
461

 

(Panský dům, Kníţecí lázně, Německý dům, všechny v Teplicích, Nové lázně v 

Šanově a Tereziiny lázně v Dubí). Velkostatek ve vlastní reţii hospodařil 

prostřednictvím osmi popluţních dvorů na veškeré zemědělské půdě o výměře 1 

110 ha, kromě dvora v Ţelovicích (Schelowitz) 120,31 ha, který byl 

propachtován, kvůli značné vzdálenosti od jádra velkostatku, Byly to dvory: Nový 

dvůr (Neuhof)-112,65 ha (zároveň sídlo správy celého velkostatku), Malhostice 

(Malhostitz)-77,10 ha, Doubravice (Doubrawitz)-204,18 ha, Prosetice 

(Prasseditz)-152,03 ha, Kladruby (Kradrub)-175,14 ha, Libín (Welbina)-83,35 ha, 

Hradiště (Ratsch)-160,09 ha, Welboth (Velvěty)-100,46 ha. Lesní správa byla 

rozdělena do pěti horských revírů: Dubí (Eichwald), Cínovec (Zinwald), dva 

revíry sídlily v Krupce (Graupen) a poslední revír byl v Košťanech (Kosten). Dále 

spadalo pod lesní správu pět lesních revírů v Proboštově (Probstau), Teplicích 

(Teplitz), Sezemicích (Sensomitz), Světicích (Zwettnitz) a Bořislavi (Boreslau).
462
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V roce 1921 byl v rámci československé reformy velkostatek zabrán a popluţní 

dvory většinou přiděleny jako zbytkové statky.  Po provedení pozemkové reformy 

velkostatek získal charakter lesního velkostatku. Průmyslové podniky velkostatku 

aţ na cihelnu v Kladrubech a důl v Malhosticích zachovány. Došlo pouze 

k redukci vedení velkostatku, neboť hospodářské ředitelství bylo spojeno 

s účtárnou v Teplicích a s centrálním ředitelstvím. Druhým úřadem, který zůstal 

zachován, byl lesní úřad v Dubí. Další perspektivu viděl velkostatek v rozšiřování 

lázeňských zařízení. Jako byla výstavba koupaliště v Teplicích a rozšiřování sítě 

restauračních zařízení,
463

 a v lesním hospodářství. Takto omezený velkostatek byl 

potom v květnu 1945 převeden pod národní správu. Hodnota velkostatku byla 

v roce 1859 vyčíslena na hodnotu 2 165 tis. zlatých
464

 a v roce 1901 na 6 321 tis. 

korun.
465

 

Národnostní sloţení clary-aldringenovských velkostatků 

Velkostatek Bynovec leţel uvnitř severočeského německého jazykového pásma a 

územně spadal do německých samosprávných okresů Děčín a Česká Kamenice. 

Přestoţe 70 % území velkostatku leţelo v okrese Děčín, měl velkostatek virilní 

hlas v obou okresních zastupitelstvech. Národnostně bylo jazykové sloţení okresů 

Děčín a Česká Kamenice výhradně německé, proto všechny samosprávné úřady 

úřadovaly pouze v tomto jazyce. Stejná situace byla i na velkostatku Teplice, 

který územně patřil do samosprávných okresů Teplice, Ústí nad Labem a svojí 

enklávou Ţelechovice zasahoval do okresů Lovosice a Chabařovice. Velkostatek 

splňoval podmínky pro virilní zastoupení pouze v samosprávném okrese Teplice, 

kde zároveň zástupce velkostatku zasedal i ve všech obecních výborech včetně 

města Teplic. V ostatních uvedených okresech představovaly daně velkostatku 

nepatrnou část, vzhledem k malému pozemkovému vlastnictví rodu v nich leţící. 
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 Jazykem velkostatku i všech samosprávných orgánů byl jazyk německý, jelikoţ 

uvedené okresy byly obývány německým etnikem. Jistou zajímavostí je, ţe po 

zavedení úředního českého jazyka v roce 1918 musela být pro valnou část obcí 

okresu vymyšlena jejich odpovídající česká označení, včetně většiny místních 

názvů. Úředním jazykem velkostatku byl aţ do roku 1945 jazyk německý, na 

státní a samosprávné orgány Československé republiky se velkostatek obracel 

výlučně v německém jazyce. Odmítal přijímat korespondenci v českém jazyce, 

odvolávajíce se na menšinová práva. Ústřední ředitel Dr. Netušil vzhledem ke 

svému českému původu česky komunikoval, ale pouze při ústním jednání. 

Zaměstnanci clary-aldringenských velkostatků 

Zaměstnanci clary-aldringenských velkostatků i průmyslových podniků se stejně 

jako zaměstnanci jiných šlechtických rodů plně ztotoţňovali se svým 

zaměstnavatelem. Stejně jako u jiných šlechtických rodů představovali zaměstnaci 

uzavřenou společnost, byli mezi sebou příbuzensky propojeni a stále dodrţovali 

staleté tradice. Vţdyť zaměstnání v kníţecích sluţbách vyzdvihovalo jedince nad 

rámec okolního obyvatelstva a v 19. století  nabízelprestiţnější zaměstnání pouze 

stát. O přijetí do kníţecích sluţeb bylo nutno ţádat přímo kníţete, který přijetí 

případného zájemce konzultoval s vedením příslušného úřadu a s inspektorem 

dominia. Přijetí bylo aktem kníţecí milosti. Zájemce musel doloţit patřičné 

vzdělání a případná doporučení. Carlos Clary-Aldringen, stejně jako jeho 

předchůdce a následovník v majorátu, nijak nepřihlíţeli k národnosti uchazeče, 

nutná však byla znalost německého jazyka, která se automaticky předpokládala. 

Kníţe Carlos měl však jednu nepřekročitelnou podmínku a to příslušnost ke 

katolické víře. Jako silně věřící byl v době, kdy se na Teplicku rozšiřovalo 

starokatolické hnutí, v této otázce nekompromisní. Změna víry byla pro kníţete i 

důvodem k výpovědi. Nutnou podmínkou setrvání v kníţecích sluţbách byla 

naprostá neúplatnost, kdy sebemenší prohřešek byl důvodem k rozvázání 

pracovního poměru. Vţdyť veškerá odpovědnost úředníka byla zaloţena na 

kníţecí důvěře. Drobná provinění, která neohroţovala ekonomickou rovnováhu 

velkostatků, kníţe velkoryse přehlíţel. 
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 Podívejme se, jak na své zaměstnance vzpomíná poslední majitel velkostatků 

Alfons Clary-Aldringen. Nejprve popisuje stav zděděného majetku, který není 

zrovna nejlepší vizitkou pro úředníky velkostatku a dodává: „Pomohli mi 

úředníci: pozdější ústřední ředitel dr. Netušil, ekonomický ředitel, lázeňský ředitel 

a vynikající nadlesní Kerl a zapomenout nesmím ani na vedoucí centrálního 

úřadu.“
466

 A dále píše: „Měl jsem přirozeně sklony lpět na majetku, který mi 

přirostl k srdci, a nemyslet na obchodní věci. Byli to úředníci, kteří mne vykázali 

do rozumných, smutnějších mezí.“
467

 Zde Alfons Clary-Aldringen vzpomíná na 

okolnosti pozemkové reformy, kdy se statek zároveň snaţil získat hotovost pro 

úhradu dávky z majetku, a pokračuje „Prodat se muselo: claryovská šachta, 

lázeňský ústav v Dubí, některé domy a především palác v Herrengasse ve 

Vídni…. V té době jsem pochopil, nakolik byli úředníci s majetkem spjati. Docela 

samozřejmě hovořili o našich lázních, o našem lese, a tomu odpovídal i jejich 

praktický postoj a práce. Sami jsme to tak cítili, také jsme se povaţovali jen za 

správce něčeho, co tu bylo před námi a co by mělo přetrvat i po nás. Nebyli jsme 

rádi, kdyţ někdo hovořil o mém panství, o mém zámku. Jeden cizinec, který tento 

vztah neznal, poznamenal:  „Ale vţdyť vy mluvíte v plurálu majestatikus.“ Kdyţ 

jsme později ztratili všechno, trpěli jsme my všichni stejnou měrou, zaměstnanci 

stejně jako vlastníci.“
468

 Pro zajímavost uvádí velmi výstiţnou historku, popisující 

paternalistický, stále ještě trvající vztah mezi majiteli a zaměstnanci šlechtických 

velkostatků. „Jeden můj příbuzný zdědil panství a diskutoval o situaci se starým 

radou panství (tak se v Čechách říkalo vedoucímu úředníku panství, někdy také 

ústřední ředitel, generální ředitel se uţívalo jen v průmyslu). Rada panství 

všechno přesně vylíčil a s jistou hrdostí zdůraznil, ţe finanční situace je dobrá a 

dodal: „Mohla by být ještě lepší, kdyby nebylo zámku, ten stojí hodně!“ Tak ten 

dobrák hájil svěřený majetek dokonce proti samotnému majiteli a jeho rodině, 

kterou označoval  souhrnným názvem zámek.“
469

 Je také zajímavé zachytit názor 

majitele teplického velkostatku na svoji vlastní pozici: „Zámek přece musel něco 
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představovat, musel přijímat hosty, zakládat nadace a vyzařovat trochu elegance a 

krásy.“
470

 Jestliţe majitel velkostatku takto vnímal své zaměstnance, snaţil se jim 

poskytnout i veškeré vymoţenosti sociálního zabezpečení své doby, kterou pro 

dobu II. poloviny 19. století a počátku 20. století bylo sociální pojištění. Proto 

kníţe Edmund Clary-Aldringen zakládá pro své úředníky penzijní ústav. Zde je 

potřeba zdůraznit, ţe toto pojištění se týká pouze úředníků a jejich rodin, nikoliv 

všech zaměstnanců. Roku 1876 proto uzavírá dohodu o penzijním pojištění pro 

své úředníky s Mährische Landes-Versicherungs-Anstaltem
471

 a v roce 1900 

uzavírá jeho syn a nový majitel velkostatku nyní jiţ pro všechny své zaměstnance 

úrazové pojištění u pojišťovny Fönix.  

A kdo tvořil clary-aldringenské úřednictvo v roce 1894?
472

 Byli to především 

úředníci centrální správy - inspekce statků měla 3 úředníky (hospodářský rada, 

sekretář inspekce, kontrolor inspektorátu), centrální účtárna zaměstnávala 3 

úředníky (centrální důchodní, účetní adjunkt, účetní asistent), stavební úřad 

obsazovali 2 úředníci (stavební inţenýr, stavitel). Celkem bylo v centrálních 

úřadech zaměstnáno pouhých 8 úředníků. Stejně jako centrální úřednictvo bylo 

vzhledem k charakteru panství skromné i úřednictvo velkostatku Bynovec. Jeţ se 

skládalo pouze z lesního personálu. V jeho čele stál lesní úřad se 3 úředníky 

(nadlesní a správce velkostatku, lesní adjunkt, lesní úřední adjunkt), dále zde byli 

zaměstnanci účtárny v počtu 2 úředníků (důchodní, důchodní-adjunkt), lesní 

personál byl ještě tvořen revírníky v počtu 7 úředníků (nadlesní, 5 lesních, lesník 

pověřený řízením pily v Hřensku) a k dispozici jim byli 4 úředníci v pozici 

adjutantů. Celkem tedy velkostatek Bynovec zaměstnával jen 16 úředníků. 

Podstatně více úředníků měl vzhledem k vysokému počtu doplňkových provozů 

velkostatek Teplice. Do čela velkostatku bylo postaveno hospodářské ředitelství 

s 2 úředníky (hospodářský ředitel, ředitelský adjunkt), hospodářská účtárna s 1 

úředníkem (účetní), hospodářská správa s 9 úředníky (správci jednotlivých dvorů, 

veterinář). Lesní personál byl řízen vrchním lesním úřadem se 4 úředníky 
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(vrchním lesmistrem, lesním kontrolorem a dvěma adjunkty), lesní zajišťovací 

úřad byl obsazený 1 úředníkem (lesním adjunktem), lesní účtárna měla 2 úředníky 

(lesní účetní, lesní adjunkte), vlastní revíry vedlo 17 úředníků (10 lesních, 2 

adjunkti, 5 praktikantů), správa pily zaměstnávala 5 úředníků (správce, 2 asistenti, 

strojmistr, vrchní strojník), správa vápenky a cihelny si vystačila s 1 úředníkem 

(správce), správa pivovaru se 3 úředníky (správce, účetní, kontrolor), správa 

důlních podniků se 3 úředníky (správce, účetní, kancelista) a správa lázní se 4 

úředníky (správci). Celkem velkostatek Teplice zaměstnával 52 úředníků. 

Všechny podniky rodu Clary-Aldringen zaměstnávaly 76 úředníků, kteří měli 

zajištěno penzijní pojištění. Stejně jako na jiných velkostatcích se platy 

zaměstnanců velkostatků skládaly ze dvou třetin z finanční částky a z jedné třetiny 

z naturálií. Součástí platu bylo i poskytnutí odpovídajícího stupně sluţebního 

ubytování, které záviselo na hodnostním postavení úředníka. 

 A jak vlastně takový byt vypadal? Bydlení vyšších vrstev úředníků šlechtických 

velkostatků se nelišilo od bytů měšťanské vrstvy společnosti, vţdyť úředníci 

dominií byli součástí občanské společnosti, i kdyţ se snaţily co nejvíce kopírovat 

ţivotní styl svých zaměstnavatelů. Společenské postavení správních úředníků, 

bylo vysoké a vţdy patřili v regionálním měřítku k honoraci, neboť de facto 

představovali trvalé zástupce majitele velkostatku. Proto bylo i ze strany majitele 

dbáno na patřičné ubytování. Součástí areálů zámků, které majitel uţíval, byly i 

objekty, které slouţily k bydlení zaměstnanců. Někdy byl byt vedoucích úředníků 

přímo v budově zámku. Na velkostatcích, kde zámek neslouţil k ubytování 

majitele, byly právě jeho prostory určeny jako úřednické byty. Součástí bytů byly 

i úřední prostory, které však jiţ byly od soukromých prostor  dispozičně odděleny. 

Jelikoţ rodiny byly ještě v 19. století početné, obvykle je tvořilo 7 aţ 12 členů, 

byly i byty mnohopokojové. V rodinách úředníků se odvíjel ţivot od společenské 

etiky šlechty. Vzhledem k úzké provázanosti ţivota zaměstnavatele a jeho 

úředníka se vybavení úřednických bytů blíţilo přeci jenom více šlechtické 

struktuře bydlení neţ bydlení stejně situovaných měšťanských vrstev. Na rozdíl 

od měšťanských vrstev zde nedochází k redukci salónu na občas uţívaný pokoj, 

který v mezidobí slouţí jako sklad. Salon je kaţdodenně uţíván pro podávání 



185 
 

odpoledního čaje či kávy. Stejně tak byla místem podávání jídla jídelna, kde byly 

vzorem pro podávané jídlo šlechtické stravovací návyky, přizpůsobené 

ekonomickým moţnostem úřednické rodiny. Stejným vzorem byla šlechta i ve 

vybavení bytu nábytkem, obrazy, stolním nádobím a drobnými uměleckými 

předměty, jejichţ kvalita opět odpovídá příjmům domácnosti. V rodinách vyšších 

úředníků, byly domácnosti vybaveny také luxusními servisy, prestiţních 

evropských porcelánek. Paní domu totiţ musela být schopna poskytnout na 

odpovídající úrovni občerstvení i majiteli velkostatku. Prostorem, který spojoval 

skupinu úředníků velkostatků s měšťanským prostředím, byla loţnice. 

V měšťanských vrstvách společnosti se neujala šlechtická forma oddělených 

loţnic. Lesní zaměstnanci uţívají bytů v jednotlivých hájenkách, ale i tyto jsou 

často zařízeny v módním alpském stylu a mají blíţe k malým zámečkům neţ 

k vesnickým chalupám. Některé byty lesních úředníků, jsou přímo součástí 

loveckých zámečků (Vysoká Lípa, Hřensko). I tito si vybavují svá obydlí 

městským nábytkem a i jejich byty nebo domy obsahují předepsané prostory, 

jakojídelnu, společnou loţnici, samostatnou kuchyni i salon. Po roce 1920 dochází 

ke změně, bezplatné ubytování zůstává, jsou pouze zrušeny naturální části mezd a 

místo nich je zaveden systém podílů na zisku jednotlivých provozů. 

 V celkové struktuře zaměstnanců i vzhledem k lesnímu charakteru obou 

velkostatků, lehce převaţoval lesní personál. Tvořilo ho 40 úředníků. K jaké 

redukci zaměstnanců došlo z důvodu provedení československé pozemkové 

reformy? Vzhledem k tomu, ţe velkostatek Bynovec byl celý v rámci reformy 

zabrán a ţe ze záboru nebyl vydán ţádný majetek, byla veškeré správa na tomto 

velkostatku k 1. lednu 1923 zrušena. Všichni zaměstnanci byli převzati 

československým státem a následně kvůli k neznalosti českého úředního jazyka 

penzionováni. Jejich penze byla  penzí ve výši 20 % stávajícího platu. 

Československá republika si právě vytvořila 16 nepřátel. A co zaměstnanci na 

velkostatku Teplice? Zde byla přece jenom situace odlišná, neboť převáţná část 

průmyslových podniků byla ze záboru propuštěna a zároveň byla ze záboru 

propuštěna i část pozemků. Proto došlo 1. ledna 1923 i vzhledem k situaci na 

velkostatku Bynovec ke zrušení hospodářského ředitelství a hospodářské účtárny 



186 
 

velkostatku Teplice.  Jejich pravomoce převzala centrální inspekce, přejmenovaná 

na centrální ředitelství. Zároveň zůstala zachována i centrální účtárna, jelikoţ 

Nový dvůr, bývalé sídlo řídících orgánů teplického velkostatku, byl proměněn na 

zbytkový statek. Všechny úřady jiţ nadále sídlily pouze v Teplicích. 

V hospodářských úřadech velkostatku tak zůstalo pouze 8 úředníků. K redukci 

personálu došlotaké v lesním hospodářství, jehoţ správu nadále zajišťoval lesní 

úřad v Dubí, včele s lesmistrem a dvěma úředníky doplněný 11 revírníky. Celkově 

tak v lesní správě zůstalo pouze 14 úředníků. Nejmenší redukce stavu 

zaměstnanců zasáhla oblast průmyslových podniků, jelikoţ kromě cihelny 

v Kladrubech, jenţ byla přidělena zbytkovému statku Kladruby a dolu 

v Malhosticích, který byl prodán, byly ostatní závody zachovány. Počet 

zaměstnanců byl tedy sníţen pouze o dva. Celkově tak v závodech velkostatku 

zůstalo zaměstnáno 14 úředníků. Veškeré úřady clary-aldringenských statků 

zaměstnávaly místo 76 úředníků po reformě pouze 36 úředníků. Stejně jako na 

velkostatku Bynovec i na velkostatku Teplice bylo sniţování počtu úředníků 

provázeno jejich odchodem do penze. Zbytkové statky, nově vytvořené 

z bývalých popluţních dvorů neměly, potřebu zaměstnávat hospodářské 

úřednictvo a státní orgány nemohly lesní personál kvůli jeho neznalosti českého 

jazyka vyuţít.  Proto ve státních revírech nahrazovali clary-aldringenské úředníky 

čeští úředníci. Vzájemný styk majitele a vedoucích úředníků velkostatku, zejména 

ředitele nebo nadlesního, se odehrával většinou v pracovně kníţete. Jejich styky 

však měly i neformální úroveň, to kdyţ kníţe navštívil svého zaměstnance za 

účelem nezávazného rozhovoru. Vţdyť vzájemná důvěra, kterou tyto neformální 

styky utvrzovaly, byla základem řízení velkostatku. 

 

5.5. Pozemková reforma na clary-aldringenských velkostatcích 

Pozemková reforma na clary-aldringenských velkostatcích byla zahájena záborem 

dne 24. dubna 1919. Do záboru byl zahrnut veškerý pozemkový majetek rodu,  na 

velkostatku Bynovec 3 781 ha půdy a na velkostatku Teplice 4 639 ha veškeré 

půdy. Celkově bylo do záboru dáno 8 420 ha půdy. Vzhledem k tomu, ţe se 
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velkostatky nacházely na státních hranicích s Německem a uvnitř německého 

jazykového pásma, byly zde zásady jejího provádění odlišné od provádění 

reformy v českých oblastech. Zde šlo především o posílení českého ţivlu 

v německých oblastech a v případě, kdy nebylo moţno vyuţít kolonizační fond, 

docházelo k zestátňování rozsáhlých komplexů půdy v ryze německých oblastech. 

Oba tyto postupy byly v případě Clary-Aldringenů vyuţity. „Kolonizační politika 

Pozemkového úřadu byla patrně nejkřiklavějším příkladem diskriminace ve 

prospěch Čechů. V lednu 1920 odhlasovalo Národní shromáţdění zákon o 

přidělování půdy, jímţ se pozemkový úřad řídil při distribuci vyvlastněných 

pozemků. Uváděl několik kritérii určujících, komu by se měla dát mezi ţadateli o 

příděl půdy přednost. Nešlo o kritéria specificky národní a nebylo také určeno 

pořadí jejich důleţitosti. V kaţdém případě však zákon poskytoval Pozemkovému 

úřadu velmi široké pole pro vlastní uváţení, komu půdu přidělit. Zákonem se také 

zřizoval kolonizační fond, z něhoţ se poskytovala podpora na nákup půdy a 

usídlení na vyvlastněném pozemku. Zprvu v běţné praxi a později podle 

příslušného vládního nařízení z roku 1922 se při přidělování půdy dávala přednost 

v prvé řadě legionářům, kteří se vraceli z Ruska, kde během války a po ní bojovali 

na straně Dohody a do Československa se vrátili aţ v roce 1920. Ţádný 

z legionářů nebyl německé nebo maďarské národnosti. Mechanismus kolonizace 

tudíţ poskytoval Pozemkovému úřadu široké pole k pruţnému rozhodování a 

mocný nástroj k přednostnímu uplatňování českých zájmů.“
473

 

Toto je také příkladně provedeno na teplickém velkostatku, kdy z celkem  deseti 

popluţních dvorů, jeţ byly v majetku velkostatku, byly tři dvory propuštěny ze 

záboru (Malhostice, Prosetice, Velvěty) o celkové výměře 329 ha a vráceny 

majiteli. Ze zbývajících sedmi (Doubravice, Nové Dvory, Nechvalice, Hradiště, 

Kladruby, Libín, Ţelechovice) jsou pak vytvořeny zbytkové statky, z nichţ právě 

šest je prodáno československým legionářům a jeden (Kladruby) Hospodářskému 

nájemnímu bytovému a stavebnímu druţstvu z Prahy. Zde je naprosto zřejmé, 

jaké zájmy prosazoval Pozemkový úřad v reformě. Ani jeden zbytkový statek 

nezískal německy hovořící zájemce. O jejich hospodářských kvalitách lze 
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s úspěchem pochybovat, stejně tak lze pochybovat o agrárních zájmech druţstva, 

jehoţ hlavní činností byla výstavba nájemních domů. Celková výměra zbytkových 

statků je potom 781 ha. Velkostatek hospodařil v Teplicích, na všech dvorech 

s výjimkou Ţelechovic, ve vlastní reţii, proto zde nedošlo k přídělům půdy na 

základě přídělu propachtovaných pozemků. Pozemková reforma byla na 

velkostatku ukončena Generální dohodou mezi Státním pozemkovým úřadem a 

Alfonsem Clary-Aldringenem z 5. února 1925.
474

 Jiná byla situace u velkostatku 

Bynovec, který měl veškerou půdu svých dvorů (Bynovec, Arnoltice, Vysoká 

Lípa) propachtovánu v drobném pachtu. Zde došlo k jejímu prodeji stávajícím 

pachtýřům, jimiţ bylo místní německé obyvatelstvo. Celkově bylo přiděleno 82 

ha.   

V případě lesního majetku postupoval Pozemkový úřad jiným způsobem. V roce 

1923 zestátnil na velkostatku Bynovec 1933 ha půdy a v roce 1930 zestátnil s 

výjimkou73 ha zůstatek výměry bývalého velkostatku. Celkem tedy bylo na 

velkostatku Bynovec zestátněno 3 626 ha lesní půdy.
475

 Clary-Aldringenům 

zůstalo v drţení pouhých 73 ha. Veškeré průmyslové podniky (pila v Hřensku, 

pivovar v Bynovci) převzal stát, stejně jako zámek v Bynovci, kde byla umístěna 

kancelář ředitelství státních lesů. Jedinými clary-aldringenskými objekty jsou 

potom hotel Panský dům v Hřensku a lovecký zámeček Vysoká Lípa. V majetku 

rodu zůstávají také Pravčická skála a Edmundova soutěska.  Státem zabrané lesy 

byly podřízeny Správě státních lesů a statků v Liberci, kancelář Binsdorf. Lépe 

dopadla pro majitele velkostatku pozemková reforma na velkostatku Teplice. 

Pozemková reforma na velkostatku Teplice byla ukončena v říjnu 1930 kdy bylo 

na základě paragrafů 3a, 11 a 20 ze záboru propuštěno ze záboru 2 235 ha půdy, 

z toho 319 zemědělské půdy. 781 ha půdy bylo rozparcelováno formou 

zbytkových statků a na ostatní zabranou lesní půdu o výměře 1623 ha byla 

s pozemkovým úřadem uzavřena generální dohoda, která posouvala provedení 

pozemkové reformy do roku 1955. 
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 Z průmyslových podniků zůstala v záboru pouze cihelna v Kladrubech, jeţ se 

stala součástí místního zbytkového statku. Celkově tedy z výměry 8 420 ha 

veškeré půdy velkostatků, před zahájením pozemkové reformy, zůstala po 

provedení pozemkové reformy menší polovina, tj. 3 870 ha, z toho však pouze 

319 ha zemědělské půdy. Je otázkou na kolik lze tento výsledek hodnotiti jako 

úspěch.
476

 Z národnostního hlediska získali němečtí občané v přídělu z celkových 

4 550 ha, které byly odebrány velkostatku pouhých 82 ha, československý stát a 

čeští vlastníci zbytkových statků získali 4 468 ha. Noví vlastníci z řad německého 

obyvatelstva tak získali pouhá dvě procenta přerozdělené půdy. „Podle 

statistických údajů ministerstva zemědělství obdrţeli Němci 5,2 % z celkové 

výměry zemědělské půdy přidělené v Čechách a na Moravě do roku 1937 

(nepočítaje v to půdu, kterou mohli v letech 1919-1920 automaticky obdrţet 

dlouhodobí nájemci hospodařící na půdě vyvlastněných velkostatků zatímco jejich 

podíl mezi celkovým obyvatelstvem přesahoval 30 %,“
477

Je jasné, ţe na clary-

aldringenských velkostatcích nedosahovala, přidělená půda ani zemského 

průměru. Tímto způsobem si nový stát počet svých loajálních občanů nezvýšil, 

důsledky osudné pro stát i jeho obyvatelstvo měly přijít a i v tomto provedení 

pozemkové reformy musíme hledat jejich zárodky.  

Zde se ještě jednou podívejmena to jak, hodnotí pozemkovou reformu na svých 

velkostatcích a situaci velkostatku po první světové válce sám majitel: „Nebyly 

téměř ţádné hotové peníze. Z velké části to zavinily válečné půjčky, které jsme 

z vlastenecké povinnosti samozřejmě upsali, teď byly bezcenné, protoţe ţádný 

z následnických států je neuznával. Majetek zatěţovaly i hypotéky.“
478

 Je potřeba 

podotknout, ţe zadluţení obou velkostatků dosahovalo pouze 40 % jejich 

hodnoty, coţ nijak nevybočuje z běţného stavu zadluţení šlechtických 

velkostatků. Zároveň zadluţenost fideikomisních Teplic nepřesáhla zákonem 

povolených 30 %. Větší zadluţenost, jak vyplývá z povahy alodiálního 
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vlastnictví, byla na velkostatku Bynovec, kde dosahovala 50 % hodnoty tohoto 

statku. Ale pokračujme ve vzpomínkách: „Vláda se rozhodla vypomoci si 

jednorázovou daní z majetku. U větších majetků obnášela víc neţ dvacet procent 

z celkové hodnoty. Pak zemřel strýc Carlos a otec se fideikomis vzdal, dědický 

poplatek při převodu majetku ze strýce na synovce činil dalších dvacet sedm 

procent, kromě toho jsem se musel dědicky vyrovnat s bratrancem Johannesem a 

splnit jeho oprávněné nároky. Ke všemu přišel ještě zákon o pozemkové 

reformě.“
479

 Vzhledem k tomu, ţe odhad hodnoty clary-aldringenských statků byl 

v roce 1920 kolem 130 milionů korun, byla dávka z majetku předepsaná Clary-

Aldringenům 27 milionů korun. Hodnota dědické daně byla v tomtéţ roce ve výši 

20 milionů korun, neboť daň se vypočítávala z hodnoty majetku očištěné o 

veškeré závazky na něm leţící. Na základě dohody z roku 1920 mezi Alfredem a 

Johannesem Clary-Aldringenovými, poskytoval Alfred Clary-Aldringen svému 

bratranci roční rentu, podíl ve výši 10 % z ročního výnosu velkostatku. „V rámci 

pozemkové reformy jsme nakonec museli odevzdat 1200 hektarů popluţních 

dvorů a 2000 hektarů lesa. Odškodnění činilo zhruba osm procent z hodnoty. 

Inventář dvorů – dobytek a stroje – jsme si sice mohli prodat, ale to byly všechno 

jen kapky, musel jsem se rozhodnout pro nepoměrně významnější prodeje. Také 

bylo nutné omezit veškeré osobní výdaje, které nebyly nezbytné.“
480

 Zde je třeba 

podotknout, ţe uváděná hodnota vyplácená za rozparcelovaný majetek je jiţ 

sníţena o dávku z majetku. Správa velkostatků byla nucena prodat především 

uhelný důl Clary v Malhosticích a rodový palác ve Vídni, zároveň obdrţela 

vyrovnání v rámci zestátnění Ústecko-teplické dráhy. Proto měla jiţ v roce 1932 

veškeré pohledávky vůči československému státu vyrovnány. Poslední nedoplatky 

na daních vyrovnala československému státu prodejem hotelu Herrenhaus ve 

Hřensku v roce 1932
481

. Aniţ by to vedení velkostatku tušilo, zbavilo se hotelu 

včas.Vv roce 1933 zavedla nová německá vláda devizové omezení v cestovním 

ruchu, a jelikoţ 80 % návštěvníků hotelu pocházelo z Německa, byl by hotel pro 
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velkostatek problémem. Prodejem části majetku a převodem závazků 

vyplývajících z drţení velkostatku Bynovec se jako jednou z mála pozitivních 

okolností pozemkové reformy podařilo omezit zadluţení velkostatku. Na 

velkostatku Bynovec převzal veškeré závazky stát a na velkostatku Teplice se 

podařilo sníţit zadluţení na polovinu, takţe celkové dluhy na zůstatkové hodnotě 

tohoto velkostatku představovaly pouhých 15 %.  Vzhledem k tomu, ţe se jeho 

výměra se sníţila pouze o 20 %, lze to nazvat určitým úspěchem. Zároveň se 

velkostatek zbavil významného břemene, jímţ byly platy a části penzí bývalých 

zaměstnanců, protoţe stav úředníků poklesl také o 53 %. Přesto nepřivedlo 

provedení pozemkové reformy a následné dávky z majetku majitele velkostatku 

ani jeho úřednictvo do tábora příznivců republiky. Kromě monarchistického 

sentimentu zde dochází k příklonu majitele statku a jeho okolí k velkoněmeckému 

způsobu vyřešení národnostní otázky, a odkud byla jiţ krátká cesta skrze 

Henleinovo hnutí do NSDAP. 

5.6. Ekonomika clary-aldrigenských velkostatků 

V archivním fondu ÚÚCA
482

 máme k dispozici účetní výkazy za rok 1901. 

Podívejme se nyní na tyto výkazy podrobněji. Nejprve si všimneme 

fideikomisního panství Teplice, zde je přeci jenom ekonomika poněkud sloţitější. 

Hodnota velkostatku byla vyčíslena celkovou částkou 6 231 tisíc korun. Hodnota 

lesů a lesního vybavení tvořila 3 063 tisíc korun, kdy průměrná doba stáří 

pěstovaného porostu dosahovala 30 let. Systém těţby byl sestaven do stoletých 

těţebních plánů a doba k pěstování stromů byla vzhledem k horskému charakteru 

stanovena v hospodářských plánech právě na sto let. Hodnota polního 

hospodářství pak byla vyčíslena částkou 963 tisíc korun, další poloţkou byla 

hodnota lázní v Teplicích, která tato byla vyúčtována částkou 1135 tisíc korun, 

Tereziiny lázně v Dubí pak měly hodnotu 60 tisíc korun, hodnota uhelných dolů 

byla vyjádřena pouze částkou 30 tisíc korun, pivovar představoval hodnotu 396 

tisíc korun (zde je potřeba podotknout, ţe se jedná ještě o starý provoz 

v Trnovanech). Ostatní průmyslové podniky představovaly pouze 57 tisíc korun. 
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Zbývající hodnotu 587 tisíc korun, potom představoval zámek a ostatní budovy 

velkostatku. Čistý výnos velkostatku byl celkem 389 841 korun, z toho bylo 

k dispozici 163 605 korun kníţeti Carlosu Clary-Aldringenovi jako drţiteli 

fideikomisu, 4 851 korun tvořila apanáţ tehdy předpokládaného dědice hraběte 

Johannese Clary-Aldringena a zbývající část byla vyplacena ostatním 

příslušníkům rodu (manţelka kníţete Clary-Aldringena - kněţna Felicie Clary-

Aldringenová, rozená Radzwillová, Manfred Clary-Aldringen - bratr kníţete, 

starohraběnka Felicie Salmová - teta kníţete, hraběnka Edmée Robilant - sestra 

kníţete, hraběnka Franziska Pejačovičová - manţelka Manfreda Clary-

Aldringena). Dluh velkostatku dosahoval výše 1 944 329 korun. Částka upsaná ve 

prospěch Manfreda Clary-Aldringena byla ve výši 660 tisíc korun, stejnou částku 

měla na velkostatku upsánu také vdova po kníţeti Edmundovi Clary-

Aldringenovi, zůstatek dluhu byl rozepsán na zbývající příbuzné.  

Součástí fideikomisního majetku byl i palác ve Vídni, jehoţ hodnota byla 

vyčíslena částkou 560 tisíc korun a jenţ byl částečně pronajat bavorskému 

vyslanectví ve Vídni za 5 237 korun ročně. Dalším rodovým palácem byl potom 

palác Clary v Benátkách, jehoţ hodnota činila v roce 1901 385 tisíc korun. 

Druhým velkostatkem rodu byl velkostatek Bynovec, jehoţ hodnota byla 

vyčíslena částkou 7 321 tisíc korun. Hodnota lesního hospodářství činila 6 860 

tisíc korun, kvalita zdejšího porostu, byla vyšší neţ v Teplicích a  rozloha lesního 

komplexu zároveň představovala 90 % rozlohy velkostatku. Hodnota 

propachtovaných dvorů byla pouhých 161 tisíc korun, hodnota bynoveckého 

pivovaru 35 tisíc korun. Zbytek potom představoval hodnotu domovního fondu ve 

výši 300 tisíc korun. Čisté roční výnosy velkostatku byly v roce 1901 130 133 

korun a byly k dispozici pouze kníţeti, neboť Bynovec byl alodiálním 

velkostatkem. Celkové zadluţení bynoveckého velkostatku bylo 5 646 tisíc korun, 

z toho největší poloţkou byla půjčka od liberecké spořitelny ve výši 2 522 tisíc 

korun. Částkou 2 542 tisíc korun byl velkostatek zadluţen u bankovního domu 

Epstein a zůstatek tvořily drobné půjčky i u soukromých věřitelů (Ludwig von 

Callenberg, Hermine Kraus, E. Weiman, spořitelna Teplice). Pro zajímavost 

uveďme roční náklady penzijního fondu. Představovali částku 142 tisíc korun. 
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Patronátní náklady byly v roce 1901 5 920 korun. Na výstavbu kostela v Dubí 

byla v roce 1901 vyplacena částka 60 tisíc korun, celkové náklady k tomuto datu 

byly jiţ vyčísleny částkou 200 tisíc korun. V roce 1906 dosáhly náklady stavby 

astronomické částky 760 tisíc korun. 

Stavební činnost kníţete Carlose Clary-Aldringena 

Kníţe Carlos Clary-Aldringen, majitel rodových velkostatků v letech 1894-1920, 

byl horlivým sběratelem památek a zároveň vášnivým stavitelem. V době jeho 

disponování rodovým majetkem dochází k rozsáhlé stavební činnosti. 

Vzpomeňme například na výstavbu kostela Neposkvrněného početí Panny Marie 

v Dubí, výstavbu nového kníţecího pivovaru v Trnovanech, na vybudování Lázní 

císařovny Alţběty v Teplicích-Šanově, rekonstrukci rodových paláců ve Vídni a 

Benátkách, a to nejmenujeme drobné stavební práce v oblasti Českého Švýcarska, 

stejně jako rekonstrukce dalších lázeňských objektu v Teplicích a okolí. 

Nejnákladnějšími stavbami byly trnovanskéhý pivovar  (náklady 2 000 tisíce 

korun) a především výstavba kostela v Dubí (celkové náklady kolem 760 tisíc 

korun). Vzhledem k tomu, ţe výnosy z provozu pivovaru přesahují částku 100 

tisíc korun ročně a ţe pivovar je vybaven špičkovým strojním zařízením, částka 

na jeho výstavbu, tomu plně vyhovuje a je zde zároveň i relativně dobrá 

návratnost investice.  

Opačná situace však nastává u výstavby kostela v Dubí.  Jiţ od roku 1882 

zamýšlel budoucí majorátní pán Carlos Clary-Aldringen výstavbu nového kostela 

v Dubí, ale první práce na jeho výstavbě začaly aţ v roce 1889, kdy byl italský 

architekt Pietro Bigaglio poţádán o projekt, v té době ještě klášterního areálu. 

Hrabě Carlos Clary-Aldringen, který kaţdoročně pobýval v rodinném benátském 

paláci, byl obdivovatelem benátského gotického kostela Santa Maria dell´Orro, a 

proto si přál mít jeho kopii také na vlastním statku. Carlos Clary-Aldringen byl 

zajímavým stavebníkem Na rozdíl od soudobých realizátorů historizujících 

staveb, kteří neváhali zlikvidovat původní stavební prvky jen proto, ţe 

neodpovídaly jejich historické představě, hrabě Clary-Aldringen právě tyto 

odstraňované stavební prvky kupoval a z jejich sestavení se snaţil získat co 
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nejautetičnější nový objekt. To byl právě případ kostela v Dubí, jehoţ stavební 

prvky hrabě kupuje uţ od začátku osmdesátých let. Podívejme se, jak na okolnosti 

nákupů těchto stavebních prvků, vzpomíná Alfons Clary-Aldringen, dědic a 

synovec kníţete Carlose: „V osmdesátých letech byl v Benátkách a udělal si 

s přáteli výlet v gondolách na Torcello, protoţe jiným způsobem se na tento 

ostrov, leţící v laguně, nebylo moţné dostat. Kdyţ opouštěl tamní dóm, spatřil na 

postranním vchodu viset kresbu obzvlášť krásného gotického oblouku s udanými 

mírami a s poznámkou, ţe oblouk pochází ze zbořeného kostela v Aleze na 

ostrově San Giorgio, a s adresou kameníka, u něhoţ by bylo moţné tento oblouk 

získat. Ostrov San Giorgio znal strýc dobře, protoţe byl na dohled z okna pokoje, 

v němţ bydlel, a často kolem něj projíţděl v sandolu (coţ je lehká veslice). 

Následující den vyhledal dotyčného kameníka, u něhoţ našel velice dobře 

zachovalý oblouk z veronského mramoru, přišel ještě včas, protoţe kameník 

nemohl najít kupce a chystal se, ţe kusy oblouku pouţije na jiná díla. Navíc také 

strýci sdělil, ţe někde na ostrově ještě musí být zazděné pilíře, které k oblouku 

patří. Teď však začaly potíţe, protoţe pilíře se sice našly snadno, ale byly pouţity 

i s architrávem jako součást vchodu při stavbě prachárny. Po velkém úsilí dostal 

strýc svolení antické pilíře vyjmout a nahradit je stejnými z bílého kamene, a pak i 

povolení poslat je do Teplic, kde dobře zabalené leţely celá léta. Dědeček by byl 

sice souhlasil, aby byl oblouk zabudován do kaple teplické hrobky, ale sotva by 

byl dal souhlas ke grandiózní stavbě kostela v Dubí. Do smrti svého otce roku 

1894 sháněl strýc pilně v Benátkách a v okolí staré kusy mramoru, jeţ by bylo 

později moţno pouţít pro stavbu kostela.“
483

  

 V říjnu 1889 jsou Pietrem Bigagliem dodány první návrhy inspirované 

banátským kostelem La Madonna dell´Orro. Jelikoţ i Carlos Clary-Aldringen si 

uvědomuje, ţe výstavba kláštera je nad finanční moţnosti rodu, nadále jiţ 

poţaduje pouze projekt kostela doplněný o rodovou hrobku. Schválený projekt 

architekta Bigaglia představuje typicky italský gotický kostel, jehoţ průčelí je 

pokryto 55 pásy červeného a bílého mramoru. Boční stěny kostela jsou obloţeny 

obklady z červených pálených cihel a stejnou technikou je potom vystavena 33 
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metrů vysoká italská campanilla. Vstupní průčelí kostela je ozdobeno kopií 

oblouku zakoupeného v Benátkách, originál je pouţit nad bočním vchodem. 

Hlavní loď kostela je vysoká 14 metrů, boční lodě potom mají výšku 7 metrů. 

Celková délka kostela je 50 metrů a šířka včetně bočních lodí je 17 metrů.  

V srpnu 1895 byl ustanoven Spolek pro výstavbu kostela, v červnu 1897 zahajuje  

stavební firma Helmutha Siegmunda pod osobním řízením italského architekta 

výstavbu. Kostel je vysvěcen 21. října 1906, přestoţe ještě dlouhých deset dochází 

k dokončování interiéru.  

Nejcennějším prvkem interiéru byl boční oltář, sestavený ze sedmi deskových 

obrazů neznámého benátského mistra ze 14. století (dnes ve sbírkách Diecézního 

muzea v Litoměřicích). Další obraz z kostela, oltář Mistra z Roncaiette, je dnes ve 

sbírkách Regionálního muzea v Teplicích. Od zahájení stavby se ozývaly hlasy, 

ţe italský mramor a některé další stavební prvky nemohou vydrţet drsné severské 

podnebí. Jiţ ve dvacátých letech 20. století došlo k závadám ve statice objektu a 

z průčelí se uvolnilo několik mramorových bloků. Zároveň se uvolnilo i několik 

sloupků věţiček na průčelí. Claryovský stavební úřad proto otevřené věţičky 

částečně uzavřel, zabezpečil mramorový obklad průčelí a zároveň uzavřel hlavní 

vchod, aby zesílil porušenou statiku průčelí. Další opravy v reţii velkostatku 

proběhly ještě v roce 1939. Souhra šťastných náhod, která přes počáteční smůlu 

kostel potkla, zabránila jeho devastaci po roce 1945. A tuto nejsevernější stavbu 

italské gotiky zachovala dodnes. V roce 1920 v souvislosti s pohřbem hlavního 

donátora chrámu do nové rodové hrobky v něm zřízené sem byly přeneseny 

všechny ostatky příslušníků rodu, kteří byli dosud pochováváni do staré rodové 

hrobky v Teplicích. 

Pivovar v Trnovanech 

Nejvýznamnějším průmyslovým podnikem, který vlastnil kníţecí rod Clary-

Aldringenů, byl pivovar v Trnovanech. Počátky vaření piva na teplickém panství 

jsou spojeny s osobou Zdeňka Lva z Roţmitálu, který na počátku třicátých let 16. 

století zakládá v Teplicích v místech dnešního zámku první vrchnostenský 

pivovar. Jeho provoz je ukončen v průběhu třicetileté války. Roku 1670 Jeroným 
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Clary-Aldringen staví nový vrchnostenský pivovar v Trnovanech, v mezidobí  

vaří pivo v Teplicích právovareční měšťané, neboť v areálu zámku jiţ po 

barokních úpravách nebyl prostor pro jeho výstavbu a místo nebylo vhodné, také 

vzhledem k rozrůstajícímu se lázeňskému ruchu. Výstav pivovaru dosahuje v roce 

1695 1 280 sudů, v roce 1756 je jiţ jeho produkce více neţ dvojnásobná. Přestoţe 

v roce 1848 ztrácí panství vrchnostenská práva, daří se udrţet stávající výstav, i 

kdyţ velkostatek jiţ můţe při jeho prodeji uţívat pouze ekonomických pobídek. 

Roku 1859 velkostatek přebudovává pivovar na parní pohon. V roce 1876, je 

roční výstav piva 18 tisíc hl Pivovar jiţ poptávce nestačí a jeho rozvoji na 

stávajícím místě, kdy jeho provozy rozděluje císařská silnice na dvě části, brání i 

nedostatek prostoru.  Carlos Clary-Aldringen přistupuje proto k výstavbě nového 

pivovaru. Roku 1906 je tak zahájena výstavba nových provozů zhruba 500 metrů 

od stávajícího pivovaru, v sousedství nádraţí. Nové pivovarské provozy jsou 

otevřeny 1. března 1908. Vybavení pivovaru dodává praţská firma Ringhoffer. 

Kapacita je projektována na roční výstav 100 tisíc hl piva. Tohoto však provoz 

v období, kdy je pivovar v majetku Clary-Aldringenů, tj. do roku 1945, nikdy 

nedosáhne.  Průměrný roční výstav piva osciluje kolem 60 tisíc hl. V roce 1901 

vykázala ústřední účtárna zisk z provozu tehdy ještě starého pivovaru ve výši 106 

781 korun.
484

 

Loterijní půjčka 

Roku 1856 přistoupila správa clary-aldringenských velkostatků k zásadnímu 

ekonomickému opatření. Vzhledem k tomu, ţe se Clary-Aldringenům nedostávalo 

kapitálu, potřebného k rozvoji hospodářství na velkostatcích, přistoupila správa 

velkostatku k upsání loterijní půjčky. Touto půjčkou měla být uhrazena veškerá 

břemena váznoucí na velkostatcích a ještě měl být získán dostatečný kapitál pro 

investici rodu do stavby Ústecko-teplické dráhy,  rozšíření vlastní hnědouhelné 

činnosti a  rozvoje lázeňského podnikání. Ve skutečnosti byla celá půjčená částka 

investována do Ústecko-teplické dráhy a velkostatek musel ještě v letech 1869-

1891 ze svých výnosů dorovnávat při úpisu nových akcií částku 1 010 tisíc 
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zlatých. Půjčka byla povolena na základě císařského rozhodnutí z 8. června 1855 

a emitována byla dne 15. května 1856 prostřednictvím bankovního domu L. 

Epstein ve Vídni. Celková výše půjčky byla stanovena na 1 680 tisíc zlatých a tato 

částka byla rozdělena na 42 tisíc losů v nominální hodnotě 40 zlatých. 

Garantovaná výše úroků byla stanovena ve výši 4 %, přičemţ veškerý úrok měl 

být rozdělen formou vyplacených výher na vylosované losy. Ve prospěch 

bankovního domu byl potom zastaven majetek rodu, a to následujícím způsobem: 

788 200 zlatých bylo upsáno na fideikomisním velkostatku Teplice (povolení 

fideikomisního soudu - Zemského soudu v Praze ze dne 1. února 1856), 770 300 

zlatých bylo upsáno na alodiálním velkostatku Bynovec, 60 000 zlatých bylo 

upsáno na velkostatku Benešov (nad Ploučnicí), zůstatek ve výši 61 500 zlatých 

byl upsán na alodiálním domě, jejţ rod vlastnil v nejstarší části Vídně. Doba 

splácení půjčky byla stanovena na 57 let, tedy do června 1913. Půjčku Clary-

Aldringenové uhrazovali postupně do roku 1913, celkově uhradily na jistině a 

úrocích 4 652 400 zlatých. Jestliţe v padesátých letech 19. století umořovali 

půjčku v roční výši kolem 50 tisíc zlatých, tak v devadesátých letech jiţ to bylo 

150 tisíc zlatých, aby se na počátku 20. století výše splátek i vzhledem k blíţícímu 

se datu ukončení půjčky zvedla na 300 tisíc zlatých. Je evidentní, ţe výše splátek 

kopírovala výši divident Ústecko-duchcovské dráhy a ţe velkostatek nebyl nucen 

dorovnávat výši splátek z výnosů ostatních provozů.  Vţdyť z velkých 

investičních plánů rodu zbyla právě investice do této dráhy a její úspěšnost byla 

v době jejího vzniku více méně také loterií.  

Důlní podnikání Clary-Aldringenů 

Horní podnikání Clary-Aldringenů probíhalo ve dvou oblastech, jednak v oblasti 

cínu a stříbra na katastru města i celého statku Krupka, jednak v oblasti těţby 

hnědého uhlí, neboť správa clary-aldringenských statků postupně provozovala tři 

hlubinné doly na těţbu hnědého uhlí. Prvním z nich byl důl Labe v Bohosudově, 

druhým důl Clary v Malhosticích a posledním důl Svatý Václav v Trnovanech. 

Zmínky o dolování drahých kovů v Krupce i nedalekém Cínovci pocházejí jiţ ze 

14. století, ale k vlastnímu dolování cínu a v té době uţ i stříbra dochází na 
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začátku 16. století, kdy je Krupka oddělena od panství Teplice a prodána 

pomořanským horním podnikatelům Malthanům. Z období, kdy je Krupka ve 

vlastnictví tohoto rodu, dochází u těţby drahých kovů k vrcholu. Snad i tato 

úspěšnost zkušených podnikatelů vedla k tomu, ţe o Krupku projevil zájem 

nejmocnější muţ v zemi, Zdeněk Lev z Roţmitálu, který se v té době dostával do 

mocenské i ekonomické defensivy. Z důvodu nedostatku financí Zdeňka Lva byla 

k odkoupení panství pouţita česká komora, která panství také roku 1529 připojila 

ke korunnímu majetku. Roku 1530 však získává panství Zdeněk Lev z Roţmitálu, 

který znovu rozšiřuje horní podnikání. Vzhledem ke vzrůstajícím nákladům na 

těţbu se i v této oblasti dostává Zdeněk Lev do finančních problémů, loţiska 

stříbra jsou jiţ vytěţena a těţba cínu, jenţ má odbytiště v sousedním Sasku, 

nestačí pokrýt náklady. Proto je Krupka roku 1537 prodána Václavu 

z Vartenberka. Tomuto novému majiteli se v důlním podnikání také nedaří, a 

proto postupně odprodává panství české komoře. Poslední díl se samotným 

městem pak odprodává v roce 1598. V té době jiţ v Krupce ustala těţba stříbra a 

nadále zde funguje pouze těţba cínu. Roku 1613 prodává král Matyáš komorní 

panství Krupka pánům ze Šternberka. Nový majitelé končí s těţbou cínu v Krupce 

který je nadále těţen jenom v Cínovci. Doly však jiţ v roce 1732 prodány 

soukromým těţařům. Roku 1710 kupuje panství Krupka majitel panství Teplice, 

František Karel Clary-Aldringen. V majetku tohoto rodu je pak Krupka aţ do roku 

1923, kdy jej československý stát v rámci pozemkové reformy zestátňuje. 

 Roku 1756 otvírá v sousedním Bohosudově František Václav Clary-Aldringen 

první hlubinný důl na těţbu hnědého uhlí, jehoţ naleziště zde bylo objeveno. Zde 

provedeme krátký historický exkurs do dějin těţby v severočeské hnědouhelné 

pánvi, jehoţ byl teplický revír součástí. „První písemný doklad o 

pravděpodobném dobývání uhlí v severočeském hnědouhelném revíru pochází ze 

začátku 15. století. V duchcovské kronice je k datu 21. května roku 1403 uveden 

zápis o prodeji důlních měr. Na Mostecku se první zmínka o těţbě uhlí váţe 

k roku 1613. V tomto roce udělil císař Matyáš privilegium na těţbu uhlí u 
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Havraně a Hrobu mosteckému občanu
485

 Janu Wedlichovi. První zpráva o těţbě 

uhlí z období po třicetileté válce pochází aţ z roku 1740 z okolí Varvaţova a 

Otovic na Ústecku. K roku 1756 se připomíná těţba uhlí u Vysokého Března a u 

Teplic
486

 ve zprávě komorního rady Loscaniho pro rakouskou finanční komoru. 

Protoţe se začal projevovat nedostatek dřeva, vyplácela z jeho podnětu císařská 

kancelář odměny za objevení uhelných loţisek a zprostila dolování daní. Roku 

1803 dosáhla těţba v tehdejším Litoměřickém kraji (kam spadalo Ústecko a 

Teplicko) a v Ţateckém kraji (vč. Mostecka a Chomutovska) jiţ téměř 20 tisíc 

tun. Do roku 1848 stoupla těţba hnědého uhlí na 123 tisíc tun, protoţe značná část 

vytěţeného uhlí se po labské vodní cestě vyváţela do Saska. Skutečně 

průmyslový rozvoj těţby uhlí v severočeské uhelné pánvi je však spojen aţ 

s výstavbou ţelezniční sítě v oblasti pod Krušnými horami v období let 1850 aţ 

1870.“
487

 A právě cena dopravy má rozhodující podíl na celkové ceně uhlí. Jsou 

to právě šlechtičtí majitelé těchto dolů, kteří si uvědomují nutnost výstavby 

ţeleznice z oblasti dolů k labským přístavům, aby právě největší zisk z prodeje 

uhlí, tj. zisk z jeho přepravy zůstal v jejich rukách. Jsou to oni, kdo iniciují 

výstavbu obou uhelných podkrušnohorských drah, úspěšné Ústecko-teplické, a 

méně úspěšné Duchcovsko-podmokelské. Vţdyť výnosy ze dvou dolů, jeţ byly 

v reţii Clary-Aldringenů v roce 1901, vykazovaly pouhých 19 539 korun, avšak 

výnos z akcií Ústecko-teplické dráhy, které byly v drţení rodu, dosáhl v témţe 

roce částky 668 568 korun.
488

 V roce 1858 byl otevřen nový důl Svatý Václav 

v Trnovanech, který správa clary-aldringenského velkostatku provozovala aţ do 

roku 1945. Posledním hnědouhelným dolem rodu byl důl Clary otevřený roku 

1913 v Malhosticích, ale jiţ roku 1925 prodaný Adolfu Eisnerovi, neboť správa 

velkostatku se snaţila získat peníze pro uhrazení dávky z majetku. S výstavbou 

ţeleznic pak došlo k prudkému rozvoji těţby Jestliţe to bylo v šedesátých letech 

19. století kolem 500 tisíc tun ročně, tak v sedmdesátých letech je to jiţ desetkrát 
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více. „V období před 1. světovou válkou bylo nejvyšší těţby dosaţeno v roce 

1913, a to 18 453 tisíc tun, z toho jiţ 4 272 tisíc tun povrchovou těţbou. Za 

existence 1. republiky se těţba pohybovala většinou mezi 11 aţ 15 miliony tun 

ročně. Výjimku tvoří rok 1919 s těţbou 17,5 milionu tun, na níţ se podílela 

povrchová těţba jiţ téměř 40 %.“
489

 O významu Teplic pro těţbu hnědého uhlí 

svědčí, ţe roku 1871 byl zřízen kromě Chomutova a Mostu revírní báňský úřad 

také v Teplicích.  

A které společnosti byly kromě Clary-Aldringenů v těţebním průmyslu na 

Teplicku zapojeny? „V souvislosti s rozvojem ţelezniční sítě v oblasti 

severočeské hnědouhelné pánve rostla ve 2. polovině 19. století těţba hnědého 

uhlí a začalo docházet k postupnému slučování těţařských podniků do větších 

důlních provozů a připojování malých uhelných dolů k větším, takţe vznikaly 

větší těţební celky, disponující většími finančními prostředky. Umoţňovalo to 

rychlejší provádění investic, potřebných k rozšiřování stávajícího provozu a k 

hospodárnějšímu dobývání hnědého uhlí.“
490

 Jiţ v roce 1871 byly zaloţeny 

Mostecká společnost pro dobývání uhlí (Brüxer Kohlenbergbau Gesellschaft), 

jejíţ těţba dosahovala koncem 19. století výše 3,5 milionu tun, a Duchcovsko-

podmokelská dráha (Dux-Bodebacher Eisenbahn), kterou později spolu 

s majetkem Duchcovsko-mostecko-chomutovské hnědouhelné, a.s. převzala 

v roce 1876 zaloţená státní společnost Císařsko-královské státní hnědouhelné 

doly v Mostě (Braunkohlenbergbau des k. k. Ärars in Brüx). Roční těţba činila 

kolem 0,5 milionu tun uhlí. V roce 1889 bylo zaloţeno Těţařstvo lomských 

uhelných dolů s roční těţbou kolem 0,6 milionu tun uhlí a v roce 1890 

Severočeská společnost uhelných dolů, později přejmenovaná na Severočeské 

uhelné doly, akciová společnost (Nordböhmische Kohlenwerke A.G.) s roční 

těţbou kolem 0,5 milionu uhlí. V roce 1910 pak byla zaloţena poslední významná 

společnost, jeţ podnikala v severočeské uhelné pánvi, Česká obchodní společnost 

(Böhmische Handelsgesellschaft). Vedle těchto dominantních společností ještě 
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existovaly doly několika menších společností či jednotlivců. Jejich těţba 

představovala na konci 19. století pouhá 4 % celkové těţby v severočeské uhelné 

pánvi, tj. roční těţba byla kolem 0,5 milionu tun.  Tato 4 % pak připadala zhruba 

30 důlním podnikům (v tomto segmentu docházelo k výrazným a rychlým 

majetkovým přesunům). Zároveň se v této skupině objevují i dva šlechtičtí 

majitelé dolů, Clary-Aldringenové a Lobkowiczové (Bílina). Další šlechtický 

těţař, duchcovský Valdštejn, svoje doly prodává roku 1872 Mostecké společnosti 

pro dobývání uhlí. Závěřem lze říci, ţe důlní podnikání nemělo na hospodářské 

výsledky clary-aldringenovských statků významný vliv, daleko  důleţitější 

poloţkou příjmů byly výnosy ze ţelezničního podnikání a z podnikání v oblasti 

lázeňství. 

.Lázeňské podnikání Clary-Aldringenů 

Jedním z oborů podnikatelské činnosti rodu Clary-Aldringenů, bylo lázeňství. 

Vţdyť sídelní město rodu Teplice byly významným lázeňským sídlem jiţ od 

středověku, jak napovídá jiţ samotný název města. Vrcholným obdobím Teplic, 

jako lázeňského místa par excelance byla doba první poloviny 19. století, kdy se 

v těchto lázních střetávala společenská i politická elita. Vţdyť teplický zámek se 

stával místem setkání evropských panovníků, za nimiţ  přijíţděly další osobnosti. 

Nesmíme zapomenout na nejslavnější návštěvníky této doby, Beethovena a 

Goetha. 

 Základním léčebným účinkem teplických lázní bylo pití termální vody. Tu 

ordinovali lékaři k doplňování vodních ztrát způsobených pocením, při druhé 

z procedur a to potních koupelích a masáţích. Termální voda se pila neředěná 

nebo smíchaná s bílinskou kyselkou.  Přidávala se do ní také citronová šťáva, 

cukr, mléko, syrovátka nebo  sůl. Stejně jako v Mariánských Lázních byla od roku 

1835 pouţívána při léčbě i rašelina. Základní choroby, pro které byly určeny 

teplické lázně, byly poruchy pohybové soustavy. Lázeňský provoz zajišťovala ve 

své reţii jednak patrimoniální, jednak město Teplice i jednotliví měšťané ve svých 

domech. 
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Základním problémem, který musely lázně řešit, byl vznikající průmysl v okolí 

města. Před stejným problémem stála po roce 1848 i vlastní správa velkostatku. 

Po zrušení patrimoniální správy přešla zodpovědnost za lázeňství výhradně na 

obecní výbor. Na něm stálo rozhodnutí, na kterou stranu se přikloní. Rozvoj 

průmyslu pokračoval postupně, ještě v padesátých letech nic nenasvědčovalo 

změnám, jeţ měly následovat. Vţdyť v letech 1849 a 1850 se Teplice staly opět 

místem setkání korunovaných hlav -  Františka Josefa I., pruského krále 

Friedricha Viléma IV. a saského krále Fridricha Augusta II. Přestoţe toto setkání 

nedoprovázelo takové mnoţství společenských událostí, jako kongresy panovníků 

v třicátých letech, potvrzovaly Teplice svou pozici místa setkávání nejvyšších 

společenských kruhů. V roce 1848 byla pro správu lázeňství ustanovena lázeňská 

komise tvořená zástupci měst Teplic a Šanova, lázeňským lékařem jmenovaným 

místodrţitelstvím, zástupcem velkostatku a zástupcem státu v podobě policejního 

komisaře.
491

 

Po prvotním zájmu města na zachování výlučně lázeňského charakteru dochází po 

úmrtí starosty Teplic Ludwiga Johna v roce 1855 ke změně ve stanoviska a 

k otvírání průmyslových podniků. Přes nesouhlas lázeňského lékaře dr. Michaela 

Höringa, dochází následkem uvolnění politických omezení po roce 1859 

k prudkému průmyslovému rozvoji Teplic, včetně rozšíření důlní činnosti. Tento 

rozvoj by byl nemyslitelný bez existence Ústecko-teplické dráhy, která na jedné 

straně způsobila rozvoj průmyslu, na druhé usnadnila dopravu lázeňských hostí. 

Vţdyť v roce 1860 překročil počet návštěvníků číslo 9000.
492

Mezi nimi  navštívili 

v roce 1860 lázně císař František Josef I. a pruský princ regent Vilém. Vrcholem 

tohoto období byly slavnosti spojené 1100. výročím objevení pramenů, jejichţ 

hlavní část proběhla dne 31. srpna 1862.  

Osudově do návštěvnosti lázní zasáhla prusko-rakouská válka v roce 1866, kdy 

počet návštěvníků poklesl na 2 000. Předválečného stavu bylo dosaţeno aţ v roce 

1868,  mj. také zásluhou vyšší návštěvnosti vojenských invalidů. Zemský zákon 

z 27. října 1868 číslo 38/1868 z. z. o lázních, zrušil lázeňské komise a veškeré 
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pravomoce přenesl přímo na obce. Město vytvořilo místo zrušené lázeňské 

komise výbor sloţený ze zástupců měst Teplic a Šanova a ze zástupce 

velkostatku, který spravoval výnosy z lázeňského poplatku. Z tohoto poplatku 

byly hrazeny náklady spojené se společenským provozem města (orchestr, 

divadlo, čítárna). 

Kníţe Edmund Clary-Aldringen také inicioval výstavbu nového divadla, neboť 

staré zámecké divadlo z poloviny 18. století s kapacitou pouhých 149 míst 

společenskému provozu lázní nevyhovovalo.  Návrhem nového divadla byli 

v roce 1870 pověřeni architekt praţského Národního divadla Josef Zítek 

a  dráţďanský architekt Bernhard Schreiber, kteří jej pojali v tehdy moderním 

novorenesančním slohu. Kapacita divadla otevřeného v roce 1872 dosahovala 

počtu 990 diváků a správa teplického velkostatku podpořila jeho výstavbu částkou 

145 000 zlatých.   Dne 1. září 1919 však tato budova vyhořela. 

Přestoţe panovala obava, ţe důlní činnost v okolí města bude mít významný vliv 

na provoz lázní, byla tato nadále významně rozšiřována i ze strany velkostatku. 

Na počátku sedmdesátých let přesáhl počet návštěvníků lázní 13000. Město i 

velkostatek ukončily na počátku sedmdesátých let pronájmy svých lázeňských 

objektů a oba tyto subjekty začaly v lázeňství podnikat ve vlastní reţii. Město 

Teplice v roce 1871 vystavělo nový lázeňský objekt Císařských lázní, na coţ 

reagovala správa clary-aldringenského velkostatku výstavbou Zahradního domu 

v roce 1877. Od šedesátých let však Teplice jiţ nebyly schopny konkurovat 

Karlovým Varům, kvůli  bouřilivému rozvoji těchto lázní. Přesto patřily 

k nejnavštěvovanějším lázním v Rakousku. Dochází k odlivu těch 

nejvýznamnějších hostů z řady korunovaných hlav, které začínají vyhledávat jiţ 

dříve zmíněné Karlovy Vary nebo Mariánské Lázně, případně lázně v Německu. 

V průběhu sedmdesátých let navštíví Teplice pouze císař František Josef I., v roce 

1875 švédský a norský král Oskar II. a v roce 1878 si zde léčí následky atentátu 

německý císař Vilém I. Vlastní úpadek lázní přinesla především důlní činnost 

v okolí města. „Narušení pánevních vrstev těţbou uhlí způsobilo koncem června 

1878 postupné zapadnutí Obřího pramene v Lahošti u Duchcova, ale snad nikdo 

tehdy nepředpokládal, ţe by něco podobného mohlo postihnout teplické prameny. 
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Tím větší bylo zděšení, kdyţ k tomu došlo. Při raţení směrné chodby v dole 

Döllinger u Duchcova 10. února 1879 se utrhla uhelná stěna kryjící puklinu 

v ryolitu, z ní vyrazila voda a během deseti minut zatopila šachtu. Zahynulo v ní 

21 havířů. Průval postupně zaplavil okolní doly a narušením hydraulické 

rovnováhy v podzemí začala klesat hladina Pravřídla, aţ 13. února zapadla úplně, 

zmizely také další prameny v Teplicích.“
493

 Rakouská vláda vyslala do Teplic 

zástupce Říšského geologického ústavu,  na jejich popud bylo ukončeno čerpání 

vody ze zatopených dolů a zároveň došlo k hloubení šachty v místě Pravřídla. Zde 

byla voda zachycena dne 3. března 1879 v hloubce 13 metrů. Nadále však musela 

být čerpána jiţ jen z pomocí parních čerpadel. Průvaly vody však neustávaly. 

Došlo k nim např. v roce 1879 a 1892 v dole Viktoria a v roce 1897 na dole 

Gisela. Následkem došlo opět k poklesu hladiny vody. Vzhledem ke sporům mezi 

majiteli lázní a majiteli dolů. Město dohodlo s oběma stranami vybudování 

systému reparativní ochrany. „Systém reparativní ochrany byl velmi náročným 

inţenýrským dílem, který stabilizoval hydrogeologickou rovnováhu mezi důlními 

a termálními vodami a měl zabránit vzniku náhlých průvalů, ale ve své podstatě 

znamenal více ochranu dolování neţ pramenů. Povlovné narušování původního 

reţimu zřídel těţbou uhlí pokračovalo nadále, i kdyţ v kvalitě termální vody se 

bezprostředně neobjevilo. Čerpání z jímacích studní přineslo lázním zdánlivou 

výhodu, neboť na rozdíl od dřívějška umoţňovalo dosáhnout větší vydatnost a 

zvyšovat odběr podle potřeby. Teplota Pravřídla zůstávala přibliţně na 46 

stupních Celsia jako před rokem 1879 a ani na chemismu pramenů podle měření 

z roku 1879 a 1897 se průval neprojevil, dokonce se zjistila vyšší mineralizace a 

z toho byla vyvozována větší léčebná účinnost.“
494

 

Přestoţe se ztrátě léčivých vod podařilo zabránit, došlo následkem této události 

k poklesu lázeňských hostů.  Abychom byli objektivní, nemůţeme tento úbytek 

svádět pouze na negativní reklamu v tisku, příčinou bylo také i stále se zhoršující 

ţivotní prostředí v lázních a jejich okolí. Teplice přestaly být módní záleţitostí a 

to také zejména z toho důvodu, ţe kromě Zahradního domu a Císařských lázní 
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pamatovali ostatní lázeňské domy počátky 19. století. Pokles návštěvníků, 

zejména z Německa, byl také způsoben podporou německého lázeňství ze strany 

pruské a saské vlády, která vedla k zakládání nových, zejména tehdy módních 

klimatických lázní. Ale i ve vlastních Čechách narůstala konkurence, třebaţe 

vzdálená, která stahovala hosty, kteří ţili v jejich spádové oblasti a dříve 

navštěvovali Teplice. Zároveň začali hosté z jazykově českých oblastí, kteří dříve 

jezdili do Teplic a jiných lázní v jazykově německých oblastech, v důsledku 

národnostních sporů navštěvovat nově vzniklé lázně v českém jazykovém 

území.
495

 V bezprostředním sousedství Teplic vznikaly nové lázně v Bílině, v 

Dubí i v Šanově. Na provozu lázní v Dubí i v Šanově byl zainteresován také 

clary-aldringenský velkostatek, který v Dubí staví vodní Tereziny lázně a zároveň 

výrazně investuje do výstavby nové lázeňské budovy v Šanově.  

Co konečně zachránilo lázně před absolutním úpadkem? Byl to objev 

radioaktivity místních termálních pramenů. Teplice vyuţily obliby tohoto nového 

prvku a na základě informací z lázní Bad Gastein i z nedalekého Jáchymova 

začaly nabízet radonové koupele. Jednalo se o léčba radonovými koupelemi i 

inhalací radonových par. Nové lázeňské technologie si však ţádaly i nových 

lázeňských zařízení, proto správa clary-aldringenských lázní přistoupila 

k výstavbě nového lázeňského sanatoria, kterým byly přepychově vybavené 

Lázně císařovny Alţběty otevřené v roce 1911 za účasti arcivévody Karla. 

V samotných Teplicích došlo k rekonstrukci městských Císařských lázní. Nové 

lázeňské procedury a nově postavené lázeňské budovy opět zvýšily návštěvnost 

lázní, přestoţe z korunovaných hlav navštívila lázně v roce 1885 pouze 

nizozemská královna Emma a v roce 1913 arcivévoda Karel s manţelkou 

arcivévodkyní Zitou. Lázně navštěvovali i prominentní návštěvníci z oblasti vědy 

(Rudolf Virchow) a umění (Henryk Sienkiewicz, Hermann Bahr). Přesto v této 

době tvořili většinu návštěvníků střední vrstvy, které byly k návštěvě lázní 

motivovány i různými finančními pobídkami. „Správa clary-aldringenských lázní 

poskytovala slevy zaměstnancům velkostatku, kněţím a řeholníkům, členům 

Spolku důlních úředníků a kladně vyřizovala většinu ţádostí lidí, kteří nemohli 
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hradit pobyt v plné výši.“
496

 „V Teplicích měly pronajaté nebo vlastnily budovy 

odborové, zaměstnanecké a spolkové organizace, jejichţ členové tam bydleli 

zdarma nebo za malý poplatek a na procedury docházeli do lázeňských domů. 

Revírní bratrská pokladna v Mostě postavila ve vilové čtvrti v Šanově v roce 1906 

ubytovnu pro horníky, Svaz německých hasičů měl od roku 1908 vlastní dům Bílý 

orel.“
497

 

Úspěšný nový rozvoj lázní skončil v roce 1914, kdy byly ve většině lázeňských 

domů otevřeny vojenské lazarety. V novém státě, Československé republice došlo 

hned na počátku její existence ke katastrofě, která především ovlivnila 

společenský ţivot města. Bylo jí vyhoření městského divadla dne 1. září 1919. 

Jelikoţ při poţáru došlo ke statickému narušení konstrukce, musela být  strţena. 

Tehdejší teplická společnost pojala výstavbu nové divadelní budovy jako určitou 

formu protestu proti novému státu. Ten se totiţ odmítl podílet na spolufinancování 

její výstavby. Stavba byla pojata jako největší německá divadelní scéna 

v Československu,
498

 kromě příspěvku města Teplic se jeho výstavba financovala 

z výtěţku městské půjčky a úpisu divadelních akcií. Clary-aldringenský 

velkostatek upsal akcie v hodnotě 200 tisíc korun, přestoţe měl váţné finanční 

problémy způsobené pozemkovou reformou a dávkou z majetku. Divadlo bylo 

otevřeno slavnostním představením opery Richarda Wagnera - Pěvci mistři 

norimberští, za účasti nového majitele teplického velkostatku Alfonse Clary-

Aldringena dne 20. dubna 1924. Určitou zajímavostí je, ţe přestoţe stavba divadla 

byla čistě německou záleţitostí. Jeden den v týdnu byl  vyhraţen,  pro česká 

představení, a to od otevření do roku 1938. 

 

Turistické podnikání Clary-Aldringenů 

Bynovecký velkostatek tvořil spolu s českokamenickým velkostatkem Kinských a 

s částí thunovského děčínskéhovelkostatku turistickou oblast, která je dnes 

Národním parkem Česko-saské Švýcarsko. Historie turistického objevování 
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tohoto koutu země je nedílně spojena se sousední saskou oblastí. Prvním, koho 

zaujaly romantické výhledy ze zdejších skal, byl kníţe František Karel Clary-

Aldringen, který v souladu s dobovou módou vybudoval na svém bynoveckém 

panství první vyhlídku nad údolím Labe nazvanou Belveder. Tato stavba však 

byla určena především pro něho a jeho aristokratické přátele.  Potomci kníţete 

však neměli na zušlechťování bynoveckého panství zájem, protoţe se plně 

zaměřili na lázeňský provoz v Teplicích, které se v té době staly místem setkávání 

špiček tehdejší společnosti. Otěţe v rozšiřování turistických lákadel v oblasti 

českého Švýcarska převzal sousední velkostatek Česká Kamenice. Jiţ roku 1832 

vydal hospodářský adjunkt českokamenického panství František Náhlík prvního 

turistického průvodce.
499

 Zároveň správa panství vybudovala uţ ve třicátých 

letech na svém území tři vyhlídky (Rudolfův kámen, Mariina vyhlídka a 

Vilemínina vyhlídka). V roce 1881 navštívil území bynoveckého a 

českokamenického panství, budoucí následník trůnu František Ferdinand d´Este, 

který se při té příleţitosti svezl v lodičce po českokamenické části řeky Kamenice. 

V té době zde správa velkostatkuprovozovala na třech lodích tuto turistickou 

atrakci. Součástí návštěvy byla i prohlídka Pravčické brány, v jejímţ předpolí 

vybudoval Edmund Clary-Aldringen zámeček, později přeměněný na restauraci 

Sokolí hnízdo. Velkostatek a jeho majitel si začali uvědomovat ekonomický 

potenciál této oblasti, a proto nechali vybudovat novou cestu (Pelagiensteig) od 

Hřenska k Pravčické bráně, kterou však jiţ nechali zpoplatnit. Na vrcholu 

Pravčické skály pak byly vyvěšovány dvě rakouské vlajky. Dle nařízení kníţete 

Edmunda Clary-Aldringena,
500

 bylo zakázáno vyvěšovat jiné, neţ tyto vlajky, 

důrazně bylo zakázáno vyvěšování německých nebo slovanských trikolor. I touto 

formou se projevovala kníţecí loajalita Rakousku a jeho dynastii. 

Největšího rozvoje se turistický ruch na bynoveckém velkostatku dočkal od 

devadesátých let 19. století, kdy clary-aldringenovská správa do turistických 

zařízení začala investovat. Vybudovala v roce 1892 hotel Mezní louka, v témţe 

roce přeměnila zámeček Sokolí hnízdo na veřejnou restauraci. V květnu roku 
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1890 byla otevřena Edmundova soutěska a v roce 1898 i Divoká soutěska. Jen 

v roce 1901 zaplatilo vstupné do těchto soutěsek 160 000 turistů a správa 

velkostatku provozovala v Edmundově soutěsce 14 lodí a na Divoké soutěsce 7 

lodí. Koncem devadesátých let byla jako poslední turistická atrakce vybudována 

rozhledna na Růţovém vrchu. Vrcholu dosáhla návštěvnost oblasti v předvečer 

první světové války.  

Po ukončení války došlo k výraznému zlomu, odpadla německá klientela, 

vzhledem k hospodářskému kolapsu Německa, postupný nárůst návštěvníku začal 

aţ v druhé polovině dvacátých let. Přesto ale nebylo předválečné návštěvnosti 

dosaţeno. Další narušením turistického ruchu bylo provedení pozemkové reformy 

na bynoveckém velkostatku kdy původním majitelům zůstalo pouhých 73 ha 

půdy. Jednalo se o pozemky, na nichţ byly postaveny turistické objekty a o okolí 

obou soutěsek a Pravčické skály. Ředitelství státních lesů  v Bynovci se snaţilo o 

podporu turistického rozvoje této oblasti, ale jeho vztahy s bývalými majiteli a 

s německým okolím byly  napjaté. Překáţkou v rozvoji turistiky byla i jazyková 

bariera mezi německým obyvatelstvem a případnými českými turisty. Proto byla 

turistická zařízení odkázána pouze na turisty z německy hovořících oblastí 

československého státu. Poslední ranou pomalu se znovu rozvíjejícího se 

turistického ruchu byla nastupující krize třicátých let, která zasáhla především 

německé oblasti státu. Zároveň  omezila také turistiku z Německa, kvůli   opatření 

v devizové oblasti ze strany německé říše. Československý stát se snaţil v rámci 

veřejných prací  v této oblasti investovat, proto v roce 1932 vykoupil od správy 

velkostatku hřenský hotel Panský dům, který bránil výstavbě strategické silnice 

z Hřenska k německým hranicím. Stavbu realizovala aţ Německá říše v roce 

1942.  Definitivním koncem turistického ruchu, bylo zahájení druhé světové 

války, kdy většina ubytovacích zařízení slouţila dětem z bombardovaných 

německých měst. V roce 1945 byl zůstatek clary-aldringenského majetku zabaven 

a převeden pod národní správu. Tím skončilo clary-aldringenské podnikání 

v turistickém průmyslu. 

 

 



209 
 

5.7. Ţelezniční podnikání Clary-Aldringenů 

Zvláštní kapitolou při podnikání v ţelezniční dopravě jsou uhelné dráhy. Přeprava 

uhlí představovala zcela, zásadní strategickou část ţelezniční přepravy. Po 

dopravních sluţbách byl mezi ţelezničními společnostmi v tomto segmentu trvalý 

konkurenční boj. „Situaci také komplikoval fakt, ţe uhlí jako lokomotivní palivo 

bylo strategické i pro ţelezniční společnosti samotné (jeho přeprava po vlastních 

tratích tedy umoţňovala zvyšovat celkový provozní zisk) a současně ţelezniční 

společnosti často uhelné doly i vlastnily (typicky severní dráha císaře Ferdinanda 

vlastnící důlní a hutní komplex na Ostravsku nebo Společnost státní dráhy 

vlastnící doly na Kladensku či Ústecko-teplická dráha vlastnící některé 

severočeské doly)“
501

 a v oblasti severočeské uhelné oblasti nelze vynechat 

Duchcovsko-podmokelskou dráhu a její doly. Je to především Ústecko-teplická 

ţeleznice, která přináší do rodového rozpočtu Clary-Aldringenů vyšší příjmy neţ 

podnikání vlastního velkostatku. Cílem společnosti je doprava uhlí z oblasti 

severočeské uhelné pánve do Německa. „Dne 26. července 1856 se narodila 

Oustecko-Teplická společnost k vystavení ţelezné dráhy a k dělání hor
502

 

s Albertem Františkem hrabětem Nosticem v čele.“
503

 Akcionáři Ústecko-teplické 

dráhy jsou skupinou vlastníků dolů v duchcovské pánvi rekrutovanou 

z aristokratických majitelů velkostatků, jeţ provozují důlní činnost (Nostic, 

Valdštejn, Clary-Aldringen, Lobkowicz) a tito zakládají dne 26. července 1856 

akciovou společnost Ústecko-teplické dráhy se základním kapitálem 2 000 tisíce 

zlatých. Akciový podíl Clary-Aldringenů dosahoval po celou dobu existence 

společnosti 10 %. Dne 2. srpna 1856 spoleřnost zahajuje výstavbu trati z Ústí do 

Teplic a jiţ 20. května 1858 můţe tento úsek otevřít pro dopravu zboţí i osob.  

Společnost tedy zahájila přepravu 20. května 1858 a jiţ za první měsíce své 

existence, přepravila 107 tisíc tun uhlí. Kromě toho zajišťovala přepravu hostů do 

lázeňských Teplic. Dne 10. května 1866 získává privilegium pro prodlouţení tratě 
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z Teplic do Chomutova a tuto část tratě je dokončuje 8. září 1870.  Dne 8. října 

1870 tak byla vybudována celá dráha z Chomutova do Ústí nad Labem. „Na 

počátku 20. století patřilo této společnosti v přepravě uhlí bezkonkurenčně první 

místo v monarchii, kdyţ s 87 000 tunami odsunula na druhé místo i Severní dráhu 

císaře Ferdinanda.“
504

 V oblasti přepravy severočeského uhlí se podařilo 

společnosti udrţet monopolní postavení a všechny pokusy o stavbu 

konkurenčních ţeleznic se jí podařilo odrazit. Tomu také odpovídají výnosy 

společnosti, neboť vyplácená dividenda jiţ v prvním roce provozu představuje 5,2 

%, ale na konci šedesátých let dosahuje hodnot v rozmezí 21-25 %.
505

 Po poklesu 

následkem krize sedmdesátých let 19. století, je její výše i nadále stále exkluzivní 

a aţ do konce monarchie neklesne pod 15 % ročně. A aby nemusela z takových 

zisků platit daně rakouskému eráru, má společnost v plánu rozšířit svoje působiště 

i na Liberecko tak, aby mohla po vlastní ose dopravovat uhlí libereckým 

továrnám. Proto jiţ 13. července 1896 získává privilegium pro výstavbu 

Severočeské transverzální dráhy z Teplic do Liberce. Trať s nákladem 50 000 tisíc 

korun je 29. prosince 1898 otevřena v celém úseku. Ještě téhoţ roku odkoupí za 

2.600 tisíc korun od Rakouské společnosti místních drah trať z České Lípy do 

Mimoně. Společnost v roce 1910 vlastní 331 km tratí, kdy celkové náklady na 

jejich výstavbu dosáhly 138 017 tisíc korun. Zároveň jiţ v témţe roce vykazuje 

společnost přebytek 2 159 tisíc korun. Dceřiná společnost Severočeské 

transverzálky v témţe roce vykazuje zisk 468 tisíc korun. Od svého vzniku v roce 

1858 do roku 1910 společnost přepravila více neţ 10 mil. tun zboţí, z toho 

přeprava uhlí představovala celých 87 %. Zároveň za stejnou dobu přepraví více 

neţ 5 milionů osob, z čehoţ Ústecko-teplická dráha přepraví 43 %. Společnost má 

prostřednictvím závodních vleček napojení na 114 závodů a vlastní přístav.  

V roce 1900 vydává v Německé říši emisi obligací ve výši 11 milionů marek, za 

které nakupuje 1000 vagonů. Koncese na Ústecko–teplickou dráhu platí do roku 

1950 a na Severočeskou transverzálku do roku 1986. Jiţ 25. června 1900 si 
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rakouský stát vyhrazuje předkupní právo na zestátnění dráhy. Cena tratě je 

stanovena trţbami za posledních sedm let. Toho však vyuţívá aţ v roce 1923 

československý stát, kdy je cena  stanovena vzhledem k poválečné krizi 

v Německu, které bylo hlavním odbytištěm uhlí přepravovaného společností, 

krajně nevýhodně a společnost, jejíţ cena je odhadována na 200 milionů korun, 

zestátňuje za pouhých 80 milionů.  

Hlavním konkurentem Ústecko-teplické dráhy je potom Duchcovsko–

podmokelská ţeleznice, zaloţená roku 1868 majiteli uhelných dolů, která severně, 

od Ústecko–teplické dráhy spojuje Chomutov s labským přístavištěm 

v Podmoklech. V celém rozsahu je pak dráha otevřena 16. června 1872, vzhledem 

k nevhodnosti terénu pro výstavbu ţeleznice se její stavba neúměrně prodraţuje. 

Jiţ roku 1876 je ustanoven kurátor společnosti. Této příleţitosti vyuţívá 

konkurent a dne 1. ledna 1877 se Ústecko-teplická dráha zavazuje ke koupi 

Duchcovsko-podmokelské dráhy a také okamţitě na ní začne provozovat dopravu. 

Rakouská říšská rada však fúzi neschvaluje a proto musí hledat Duchcovsko-

podmokelská dráha nového majitele v zahraničí.  Tím se stává belgická společnost 

Société des chemins de fer za částku 4,5 milionů marek. Roku 1879 je odvolán 

kurátor a společnost začne vykazovat zisk to ji však po spojení s Duchcovsko–

praţskou drahou v roce 1884 neuchrání před zestátněním v roce 1892. Za 

celkovou částku 24 385 tisíc zlatých, která bude v ročních splátkách vyplácena aţ 

do roku 1962, je společnost postátněna. Ústecko–teplické dráze tak odpadá 

největší konkurent, neboť Rakouské státní dráhy nejsou schopny v dopravních 

tarifech soukromé Ústecko–teplické dráze konkurovat. Z původních 2 milionů 

zlatých navyšuje společnost kapitál v roce 1869 o 3 miliony zlatých a v roce 1871 

o 6 900 tisíc zlatých, poslední navýšení pak bylo v roce 1891 o 15 milionů 

zlatých. Celkový základní kapitál společnosti byl v roce 1910 53 800 tisíc korun. 

A jaké výnosy plynou Clary-Aldringenům? Například v roce 1860 je výše 

vyplácené dividendy 16 tisíc zlatých, ale v roce 1870 uţ je to 125 tisíc zlatých a v 

roce úmrtí kníţete Edmunda roku 1894 je vykázána částkou 498 tisíc zlatých.
506

 

Jiţ na konci šedesátých let 19. století byla po pouhých deseti letech provozu 
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počáteční investice do výstavby Ústecko-teplické dráhy umořena. Společnosti 

Ústecko-teplické dráhy se stejně jako Buštěhradské dráze podařilo uhájit 

soukromé vlastnictví a zabránit znárodnění. Aţ po první světové válce v nových 

podmínkách Československé republiky nebylaschopna zabránit svému zestátnění. 

Zestátněna byla k 1. lednu 1923 a akcionářům bylo vyplaceno 80 milionů korun. 

Z  toho získali Clary-Aldringenové 8 milionů korun. Při schvalování 

zákona  v poslanecké sněmovně se odehrávaly stejné poslanecké nacionální 

souboje, na které jiţ byly zvyklí poslanci ze starého Rakouska. Němečtí poslanci 

viděli v postátnění ryze německé firmy pokus o její „čechizaci“ a tím i o posílení 

českého vlivu v Podkrušnohoří. Vzhledem k tomu, ţe úředním jazykem Ústecko-

teplické dráhy byla němčina, ale úředním jazykem přebírajících 

Československých státních drah čeština, byl to pro většinu zaměstnanců 

nepřekonatelný problém.  Ekonomický přínos ze ţelezničního podnikání rodu byl 

v období II. poloviny 19. století pro ekonomickou stabilitu Clary-Aldringenů 

rozhodující. Vţdyť na konci století výnosy z kapitálu vloţeného do Ústecko-

teplické dráhy, dosahují stejné výše jako výnosy ze všech ostatních ekonomických 

aktivit rodu. 

  

5.8. Společenské rituály Clary-Aldringenů 

 Ani poslední námi sledovaný rod neplní všechny povinnosti řádné aristokratické 

rodiny, protoţe hlava rodu obyčejně vynechává oba dvorní plesy. Hlavou rodu je 

kníţe Carlos Clary-Aldringen, kteý se v roce 1873 ţení s vlastní sestřenicí 

kněţnou Felicií Radziwillovou, dcerou sestry svého otce, kněţny Leontine 

Radziwillowé, a kníţete Boguslava Radziwilla. Dětmi kníţecího páru jsou Marie, 

provdaná Windischgraetzová, a Johannes, který ztrácí nárok na rodové dědictví, 

kvůli mesaliančnímu sňatku. Dále rodinu doplňují bratři kníţete, hrabata Siegfried 

a Manfred, s manţelkami a dětmi. Kníţe Carlos Clary-Aldringen se jako c. a k. 

tajný rada a c. a k. komoří zúčastňuje všech společenských událostí císařského 

dvora (kromě obou plesů) a rodinu plně reprezentuje. Společensky se více setkává 

se svým bratrem Manfredem, který jako jeden z nejvyšších státních úředníků má  
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v rodinném paláci kníţete Carlose i trvalý osobní byt. V tomto paláci spolu také 

obě rodiny tráví Vánoce a zahájení společenské sezony. V únoru však kníţe 

Carlos odjíţdí do rodového paláce v Benátkách, kde stejně jako jeho rodiče tráví 

zimu. Zde pobývá i v době mezi ukončením lovecké sezony a dobou vánoční. Jiná 

oblíbená letoviska rakousko-uherské aristokracie nenavštěvuje. S rodinou svého 

druhého bratra Siegfrieda se vzhledem k jeho vyslaneckým postům setkává 

převáţně v letních měsících. Častými hosty podzimních honů v Dubí a Bynovci 

(po roce 1930 pořádá nový majitel statků Alfons Clary-Aldringen podzimní hony 

místo na zámku v Bynovci, který odevzdal československému státu, na nově 

vybudovaném zámečku ve Vysoké Lípě) jsou příbuzní z řad rakouské i polské 

aristokracie a majitelé sousedních velkostatků (Valdštejnové, Thunové, Chotkové, 

Ledebourové a především Kinští). S většinou z těchto rodů jsou Clary-

Aldringenové spřízněni. Pozvánky na podzimní hony jsou směřovány i 

k belgickým příbuzným.
507

 Několika honů se účastní i následník trůnu, který je 

skrze svoji manţelku v příbuzenském poměru s rodinou Clary-Aldringenů. Matka 

Ţofie Chotkové je sestrou matky Terezie Clary-Aldringenové, manţelky hraběte 

Siegfrieda Clary-Aldringena. Zde si můţeme připomenout, jak na svoji tetu 

vzpomíná syn Siegfrieda Clary-Aldringena, Alfons: „Teta Ţofie byla stejně stará 

jako maminka a byla její nejlepší přítelkyně. Měly jsme ji rády uţ jako děti, 

protoţe nám dobře rozuměla, byla pořád hodná a veselá a vyzařoval z ní šarm a 

srdečnost. V devadesátých letech, kdyţ jsme bydleli ve Vídni, jsme ji často vídali 

v domě Claryů v Herrengasse, i z této strany byla s námi spřízněná. Pochopitelně 

jsme byli velice pyšní a rádi, kdyţ jsme slyšeli, ţe si bude brát následníka trůnu. 

Potíţím, které sebou takové nerovné manţelství přinášelo, jsme ještě nerozuměli a 

jen nás pobuřovalo, kdyţ jsme na adresu plánovaného spojení slyšeli kritické nebo 

dokonce odsuzující poznámky. V době svatby byl otec c. a k. vyslancem 

v Dráţďanech, dvě sestry tety Ţofie, která teď dostala od císaře titul kněţna 

z Hohenbergu, byly provdané v Sasku, jejich manţelé slouţili v saském vojsku, 

Adam von Wuthenau u gardové jízdy v Dráţďanech, hrabě Joachim Schönburg u 
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husarů. Arcivévoda s kněţnou tak přijíţděli, někdy inkognito, do Dráţďan. Při 

takových příleţitostech zvával arcivévoda příbuzné své choti k jídlu do hotelu 

Bellevue, přijít směli i mí rodiče a dokonce má sestra Elisalex a já. My děti jsme 

byly velice hrdé, kdyţ nás představili arcivévodovi, a bylo nám příjemné, kdyţ 

jsme teď tetu viděli v novém postavení jako manţelku následníka trůnu. 

V pozdějších letech, kdyţ jsem jezdil ke gymnaziálním zkouškám ke „Skotům“ ve 

Vídni, směl jsem ji v Belvederu navštěvovat. Poslední rok gymnázia jsem 

absolvoval u Skotů jako veřejný student a bydlel jsem v claryovském domě 

v Herrengasse. Během toho roku jsem tetu často vídal, občas se pro mne zastavila, 

abych ji doprovodil do divadla.(…)Následník trůnu směl například ve dvorní 

opeře nebo v Burgtheatru pouţívat jen dvorní lóţi, jeho choť však ne, ta měla 

k dispozici jinou lóţi, coţ arcivévodu tak rozčilovalo, ţe do divadla chodil jen 

zřídka. Kdyţ právě nebyl ve Vídni, chodila kněţna velice ráda do opery a brávala 

mne sebou“
508

Kníţe Carlos jako vysoce věřící člověk nikdy po dobu trvání 

monarchie nevynechá slavnost Boţího těla ve Vídni. Ze všech tří rodů, tak pouze 

Clary-Aldringenové ještě i na přelomu století plní všechny společenské 

poţadavky, jeţ jsou v Rakousku-Uhersku na aristikracii kladeny. 
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Závěr 

Na začátku práce jsme si poloţili otázku, jak reagoval šlechtický velostatek na 

změny probíhající v II. polovině 19. století. Nejvýznamější změnou, která zasáhla 

formu hospodaření, bylo zrušení roboty a z ní vyplívajících povinností. Byla to 

natolik velká změna, jejíţ nutnou podmínkou musely být revoluční události roku 

1848 a tím vyvozený enormní tlak na vládnoucí vrstvy monarchie. Právě zrušení 

roboty a následné uspokojení základního poţadavku venkovského obyvatelstva 

umoţnilo později potlačení revoluce, neboť venkov jiţ na jejím pokračování 

neměl zájem. Šlechtický velkostatek jiţ v osobách námi sledovaných šlechticů, 

Jindřicha hraběte Chotka, později Rudolfa hraběte Chotka, Edmunda kníţete 

Clary-Aldringena, následně Carlose kníţete Clary-Aldringena a Josefů kníţat 

Colloredo-Mannsfeldů, reagoval tím způsobem, ţe po zrušení roboty, změnil 

formu hospodaření na svých velkostatcích, a to ještě v roce 1848. Nadále je jiţ 

velkostatek, bývalé panství, veden jako hospodářská, nikoliv politická jednotka 

přestoţe, ještě několik let trvá, neţ si stát převezme politickou a soudní agendu 

bývalých panství. 

 Ekonomické problémy provázejí hospodaření nových velkostatků jiţ od počátku 

19. století. Jedním z důvodů je nepřiměřená výše daní (stát potřebuje peníze pro 

vedení válek s revoluční Francií), následný státní bankrot, nízká efektivita robotní 

práce, vysoká reţie správy panství a nepřiměřené náklady na provoz domácnosti 

majitele panství. Reakcí ze strany šlechtický majitelů, je několik opatření, která 

většinou probíhají postupně na všech panstvích. Vlastníci vekostatků se aktivně 

zapojují do správy svého majetku. Majitelé panství najímají do jejich řízení 

zemědělské odborníky (Komers, Horský, Puteani) s tím, aby provedli nutné 

reformy hospodaření. Ty lze shrnout do následujících opatření: jednotná forma 

správy a řízení jednotlivých statků (místo jednotlivě řízených velkostatků zavádějí 

všechny námi sledované rody centrální ředitelství), důsledná kontrola 

jednotlivých účtů ze strany majitele či jeho zástupce, zavádění nových plodin 

především cukrovky (Chotkové - Nové Dvory, Veltrusy, Colloredo-Mannsfeldové 

- Opočno), rozšiřování chovu dobytka a dovoz nových plemen z alpských oblastí, 
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omezení mzdových nákladů (provázání výkonu jednotlivých velkostatků 

s odměnami pro zaměstnance (zejména Chotkové, v II. polovině 19. Století 

zavádějí tři mzdové reformy). Tato nově zaváděná opatření mají však omezený 

účinek a nepřinášejí očekávaný výsledek, tj. zvýšení výnosů jednotlivých panství. 

Nová opatření sice na jedné straně zavádějí pořádek do účetních výkazů (přechod 

od merkantilistického účetnictví na podvojné účetnictví) a do hospodaření panství, 

na druhé straně znamenají růst byrokratického aparátu a mzdových nákladů. 

Do zavádění těchto reforem přichází rok 1848, který přináší nová pravidla do 

fungování nyní jiţ bývalých panství. Konečně se patrimoniální panství mění 

v ekonomické jednotky, které jiţ nemají jiný cíl své existence neţ zajistit 

dostatečný příjem svému majiteli. Výkupem robotních povinností získává nyní 

šlechtický velkostatek tolik potřebný kapitál k investování do značně provozně 

podfinancovaných velkostatků. Nyní záleţí na majiteli velkostatku, jakou formu 

investování nových kapitálových prostředků zvolí. Je zde také jistě determinován 

několika omezeními. Prvním omezením je geografické umístění a rozloha 

velkostatků. Změny II. poloviny 19. století a počátku 20. století ustojí lépe 

velkostatky, které mohou nabídnout jiné zdroje příjmů, neţ je zemědělská a lesní 

výroba, např. naleziště uhlí (Clary-Aldringenové) a minerální prameny (Clary-

Aldringenové). Druhým omezením je forma vlastnictví velkostatků, neboť 

fideikomis je v současném podnikatelském prostředí uţ přeţitou právní formou 

pozemkového vlastnictví. Fideikomisní vlastník hledá jinou, z hlediska podnikání 

vhodnější formu vlastnictví buď jeho alodializací a následným převedením na 

akciovou společnost (chotkovská sekundogenitura převádí na akciovou formu 

vlastnictví, část svého alodiálního majetku, totéţ činí i Colloredo-

Mannsfeldové).
509

 Třetím omezením je míra zadluţení a břemen váznoucích na 

velkostatcích (např. v 80. letech 19. století přesahuje zadluţení chotkovské 

primogenitury 1,5krát hodnotu jejího majetku) a především je zde podmínka 

ochoty majitele velkostatku k zavádění těchto nových změn a přizpůsobení svého 
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ţivotního stylu výnosům svých velkostatků (Rudolf Chotek dovedl, právě svými 

vysokými ţivotními náklady majetek aţ k sekvestraci).  

Investování do vlastního velkostatku a s ním spojeného zpracovatelského 

průmyslu. Právě rod Chotků získává v osobě hraběte Rudolfa Chotka investora, 

který svůj kapitál investuje především do rodových velkostatků. Se svým 

hospodářským radou E. A. Kommersem neváhá zaloţit hned dva zpracovatelské 

podniky, cukrovary v Uţici a Ovčárech. Obratně tím vyuţívá geografické danosti 

svých velkostatků, Veltrus a Nových Dvorů, které oba leţí v hlavních 

cukrovarnických oblastech. Kromě lihovarů, které zpracovávají odpad z provozu 

cukrovarů, jiţ do jiných zemědělských závodů neinvestuje. Nevyuţívá ani 

mohutného rozvoje  pivovarnického průmyslu (chotkovské pivovary v Ovčárech a 

Miřejovicích jsou propachtovány). Naprosto opačná je politika „chudé“ 

chotkovské sekundogenitury, která veškerý svůj kapitál investuje do pivovarnictví 

(Velké Březno). Zde vyuţívá i nových forem vlastnictví (akciová společnost). 

Josef Colloredo-Mannsfeld pouţije volný kapitál především do investice 

k rozšíření rodových velkostatků (zakoupení velkostatku Zbiroh). Tato finanční 

investice je v měřítku Čech naprosto neobvyklá, velkou většinu  tohoto období 

aristokracie své majetky prodává, nikoliv kupuje. Část zároveň investuje do 

výstavby vídeňského paláce (část se pronajímá). Z hospodářských podniků 

investuje pouze do výstavby cukrovaru v Podzámčí (velkostatek Opočno) a do 

výstavby pivovaru v Dobříši. 

Velkostatek zároveň investuje i nabytý kapitál mimo vlastní agrární podnikání. 

Jedním z oborů, kteý nabízí investování s vysokou mírou rentability, je oblast 

výstavby a provozu ţeleznic. Zde je však nutno zdůraznit, ţe záleţí především na 

tom, do které ţeleznice je kapitál investován. To uţ je však věcí podnikatelského 

rizika. Vedle úspěšné Ústecko-teplické dráhy s kapitálem rodu Clary-Aldringenů 

je zde i neúspěšná Praţsko-duchcovská dráha s kapitálem rodu Chotků. Zde je 

potřeba podoknout, ţe v případě úspěšnosti jsou výnosy vysoké a mohou 

přesahovat i výnosy ze zemědělského podnikání rodu (Clary-Aldringenové). Rod 

Colloredo-Mannsfeldů výrazně investuje do svých ţelezáren v Obecnici a Staré 

Huti, které představují nemalý přínos do rodového rozpočtu. Clary-Aldringenové 
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investují také do lázeňského podnikání (Teplice), nebo turistického podnikání 

(Bynovec). 

Významným činitelem, který zasahuje do hospodaření šlechtického velkostatku, 

jsou krize v sedmdesátých a osmdesátých letech 19. století, které postihnou 

nejvíce dříve výnosné odvětví cukrovarnictví, ale i dosud reţijně 

obhospodařované dvory.  Zde se nejvíce projeví investiční strategie rodu: Clary-

Aldringenové, díky výnosů z neagrární oblasti svého majetku a  propojení 

zemědělského podnikání s vlastním lázeňským provozem nepociťují dopady krize 

tak výrazně jako ostatní námi sledované rody. Proto ani nemusí zavádět změny 

v hospodaření na svých velkostatcích. Colloredo-Mannsfeldové i Chotkové 

důsledkem krize a sníţené rentability svých dvorů, přistupují k hromadnému 

zavedení pachtu. Stejně tak dochází k propachtování zpracovatelských závodů 

(cukrovary, pivovary), část průmyslu však i nadále zůstává v reţii velkostaku 

(cihelny a vápenky) na jednotlivých dominiich. Tímto přístupem, kdy v reţii 

velkostatku zůstává především lesní hospodářství, dochází jiţ na konci 19. století 

k postupné přeměně zemědělských velkostatků na velkostatky lesní (Chotkové, 

Colloredo-Mannsfeldové). Zde se však také uţ projevuje geografická dannost 

velkostatku a jeho rozloha. Velké lesní komplexy Dobříš, Zbiroha Opočno 

generují dostatečný výnos, postačující, i kdyţ roční výnos z lesního hospodaření 

tvoří 1% jeho hodnoty.
510

 Naproti tomu, omezené lesní hospodářství rodu Chotků 

negeneruje dostatečný výnos a jenom prohlubuje jeho zadluţenost. 

Na základě podbrobného srovnání vývoje hospodaření námi sledovaných rodů lze 

i na takto malém vzorku, definovat určité zobecňující podmínky udrţení 

rentability šlechtického velkostatku v II. polovině 19. století a na počátku 20. 

století. Je to především: 

 diverzifikace kapitálu do různých odvětví pouhé setrvání v zemědělském nebo 

lesním hospodářsví nejsou zárukami úspěchu. Přestoţe i investice do průmyslu a 

dopravy jsou rizikové, dochází diverzifikací investic k rozloţení rizik.  Po roce 

                                                           
510

Fond ÚŘCM, sign. 140 
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1918 se vyplácí i územní diverzifikace majetku, tedy jeho rozdělení do několika 

států (Colloredo-Mannsfeldové - Rakousko, Francie), 

investice do zaměstnanců, kdy rozhodující je odborná schopnost zaměstnace a 

propojení výkonů zaměstnanců s rentabilitou velkostatku (zavádění penzijních 

systémů na všech třech dominiích, zavádění nových systémů odměňován í-

zejména Chotkové), 

omezení osobních výdajů, osobní výdaje je nutno omezit na úroveň odpovídající 

výnosům velkostatku, včetně omezení nákladů na výstavbu nehospodářských 

objektů, 

odpovídající velikost pozemkového vlastnictví. Pouhá zemědělská nebo lesní 

výroba je moţná aţ na rozloze velkostatku kolem 2 tisíc ha zemědělské půdy nebo 

10 tisíc ha lesní půdy. Tuto podmínku splňovali pouze Colloredo-Mannsfeldové, 

proto se také zdárně vyrovnali s krizovými otřesy konce 19. století, přestoţe 

neinvestovali v takové míře jako Chotkové, nebo Clary-Aldringenové, 

zadluţení velkostatku pouze investicemi do průmyslových závodů, protoţe jenom 

tyto generují zisk, který je nutný k umořování dluhu. Naproti tomu půjčky do 

spotřeby zatěţují svými náklady jiţ stávající reţii. Nedodrţení této podmínky 

způsobilo ekonomický pád rodu Chotků.
511

 

V případě, ţe majitel velkostatku uplatňoval tyto podmínky při jeho správě v, 

potom velkostatek s vysokou pravděpodobností přeţil i otřes způsobený 

československou pozemkovou reformou. Je logické, ţe kaţdodenní praxe byla 

určitým kompromisem mezi těmito podmínkami. Chotkovská primogenitura byla 

nejvíce postiţena krizemi v 70. a 80. letech 19. století (především v 

cukrovarnickém průmyslu) a nerentabilností investic mimo zemědělské podnikání 

(Duchcovsko-praţská dráha).  Vysoké půčky do osobní spotřeby a psychická 

nevyrovnanost majitele velkostatků způsobily jejich ekonomický pád. Chotkovská 

sekundogenitura rozkolísala neuváţenými osobními náklady (vysoké prohry 

                                                           
511

Srovnej Hlavačka, Milan: Modernizace velkostatků Jiřího Kristiána kníţete Lobkowicze v druhé 

polovině 19. století, in: Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem: šlechta a podnikání 

v českých zemích v 18. a 19. století, výstup z mezinárodní konference pořádané 8.-9. 11. 2007 

Ostravskou univerzitou a statutární městem Ostrava, red.: Brňovjak, Jiří - Zářecký, Aleš, Ostrava 

2008, s. 121-128. 
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v hernách Monaka),  svůj velkostatek natolik, ţe část musela prodat, čímţ ho ale 

oddluţila a výhodně investovala do zpracovatelského průmyslu (pivovar), který jí 

zajistil dostatečnou finanční stabilitu. Zároveň změnila i formu vlastnictví 

(akciová společnost) a tím, aniţ by to mohla předpokládat ochránila, svůj majetek 

před zásahy pozemkové reformy. Colloredo-Mannsfeldové měli natolik rozsáhlý 

majetek, ţe i pouhá zemědělská a lesní výroba byla schopna udrţet hospodářskou 

stabilitu rodu.  Clary-Aldringenové vyuţili všech moţností, které jim jejich 

velkostatky nabízely: lázeňství, důlní a ţelezniční podnikání, zemědělské a lesní 

hospodaření i turistický ruch. Přestoţe neváhali zadluţit své velkostatky loterijní 

půjčkou, ani se neomezovali v neproduktivní výstavbě (rodová hrobka v Dubí), 

byli díky vysokému stupni diverzifikace hospodaření schopni udrţet hospodářství 

rodu v rovnováze. Pozemkové reformě odolal lépe právě velkostatek, který měl 

jiţ část svého kapitálu uloţenou v nezemědělské činnosti. Zaměření pozemkové 

reformy také umoţňovalo propouštění lesního majetku ze záboru, protoţe o tento 

majetek byl menší zájem ze strany nabyvatelů neţ o majetek zemědělský. Stát si 

zároveň uvědomoval nutnost lesního hospodaření ve větších celcích. Lesní 

majetek byl ve velkém rozsahu zabírán především z vojenských a 

státněpolitických důvodů (Velkostatek Bynovec, Dobříš). Reforma zároveň 

umoţnila šlechtickému velkostatku zbavit se staré zátěţe ve formě břemen a 

závazků leţících na zabíraném velkostatku, které musely být před přidělováním 

půdy vyrovnány. Zároveň bylo moţno sníţit reţijní náklady, především mzdové, 

ale i penzijní, na minimum, protoţe lesní hospodářství nevyţadovalo velké 

mnoţství zaměstnanců.  

Závěrem lze říci, ţe uţ koncem 19. století byla nastoupena cesta od zemědělského 

k lesnímu šlechtickému velkostatku a ţe pozdější zásah pozemkové reformy tuto 

cestu prohloubil, nikoliv však zahájil. Je otázkou zda lze povaţovat za úspěch 

udrţení zemědělského majetku v rozsahu 40 % u Chotků (hrabě Arnošt Chotek 

nedpodniká vzhledem k svému věku i vzhledem k tomu, ţe jím vymírá rodová 

linie, ţádná opatření pro záchranu majetku), 58 % u Colloredo-Mannsfeldů (kníţe 

Josef II. Colloredo-Mannsfeld podporuje nový stát a spolupracuje s agrární 

stranou) nebo 46 % u Clary-Aldringenů (kníţe Alfons Clary-Aldringen, spojuje 



221 
 

boj o záchranu svého majetku s národnostním německým bojem i na mezinárodní 

úrovni).
512

 

Vliv hospodářských výkonů šlechtických velkostatků na sociální postavení, jejich 

majitelů 

Změna politického postavení majitelů šlechtických velkostatků je po roce 1848 

provázena i ekonomickými proměnami společnosti, jejichţ je šlechtický majitel 

součástí. Hospodářské výkony velkostatku neumoţňují vzhledem ke chronickému 

nedostatku kapitálu na šlechtických velkostatcích finančně zajišťovat odpovídající 

ţivotní úroveň příbuzných majitele. Jejich pohledávky jsou pouzeupisovány ve 

formě váznoucích břemen na velkostatcích, z těch pak jsou vypláceny renty. Ty 

však bohuţel odčerpávají u některých velkostatků takové částky, ţe se velkostatek 

nachází trvale ve ztrátě. Jedinou moţností pro mladší sourozence majitele 

velkostatku potom je odpovídající zajištění ve státní správě. Ve II. polovině 19. 

století opouští aristokracie trvalou sluţbu v armádě, a jak ji velí rodová povinnost, 

vykonává pouze krátkodobou vojenskou sluţbu, nejčastěji u jezdectva, pro kterou 

má díky výchově a provozování jezdeckého sportu předpoklady. Sluţba u jiných 

sloţek armády je potom vzhledem k zvyšujícím se nárokům, na důstojnický 

armádní sbor, ve kterém aristokracie koná vojenskou sluţbu naprosto 

výjimečná.
513

 Moţnost nošení uniformy důstojníka c. a k. armády, kterou získává 

i důstojník mimo sluţbu, je tak prestiţní, ţe i tak významný aristokrat, jako byl 

František kníţe Thun-Hohenstein, dával při oficiálních příleţitostech často 

přednost této uniformě před uniformou c. a k. tajného rady.
514

 Stále více 

aristokratů pak hledá východisko z nouze ve státní sluţbě, protoţe v II. polovině 

19. století převáţná část absolvuje právnická studia, nutnou podmínku pro vyšší 

post ve státní správě (Manfred Clary-Aldringen, Jeroným Colloredo-Mannsfeld, 
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 Srovnej Jelínková, Dita: Transformace ţivotní reality Alfonse Clary-Aldringena v 

postimperiálním světě: postoje, strategie, konsekvence, in: Šlechta střední Evropy v konfrontaci 

s totalitními reţimy 20. století, red. Hazdra, Zdeněk - Horčička, Václav - Ţupanič, Jan, Praha 

2011, s.107-130. 
513

 Jeroným Colloredo-Mannsfeld, vystudovaný lesní inţenýr slouţí, jako korvetní kapitán u 

rakousko-uherského námořnictva v Pule. 
514

 František kníţe Thun-Hohenstein byl oprávněn nosit uniformu c. a k. rytmistra dragounů a 

zároveň mohl nosit nesrovnatelně nejprestiţnější civilni uniformu c. a k. tajného rady (I. hodnostní 

třída, jejímţ protějškem v c. a k. armádě byla hodnost c. a k. polního maršálka). 
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ale i Josef II. Colloredo-Mannsfeld). Výlučnou doménou šlechtické společnostije 

kromě císařského dvora (zde je např. hofmistrem arcivévodkyně Alţběty Arnošt 

Chotek) rakousko-uherský diplomatický sbor, kde i na krátkou dobu pracují 

budoucí majitelé velkostatků (Josef II. Colloredo-Mannsfeld, atašé v Paříţi, 

Jeroným Colloredo-Mannsfeld, námořní atašé v Berlíně, Siegfried Clary-

Aldringen, vyslanec v Bruselu, Dráţďanech, Stuttgartu), kteří mohou nabídnout 

monarchii své vysoké společenské kontakty a odpovídající jazykové vybavení. 

Příjmy z rodového majetku potom slouţí jako poţadované kauce potřebné pro 

získání těchto úředních postů, nikoliv však pro zajištění ţivotních podmínek. 

Převzetí rodového majetku potom znamená většinou opuštění státní sluţby (Josef 

II. Colloredo-Mannsfeld), protoţe náročnost řízení rodových majetků je v této 

době neslučitelná s výkonem státní sluţby. 

V souvislosti se zavedením ústavnosti v Rakousku však velkostatek a jeho 

majitelé získávají pozice v samosprávných a zákonodárných orgánech monarchie. 

Zvláště v obecní a okresní samosprávě přetrvávají hluboko do 19. století staré 

paternalistické pozice velkostatku. Na jedné straně jsou bývalí poddaní 

velkostatku jako občané postaveni na roveň jejich majitelům, na druhé straně  jsou 

v šlechtických rodových archivech zaznamenány projevy pokory a obdivu. 

Šlechta si je vědoma svých povinností v charitativním úsilí a ještě na počátku 20. 

století zakládá charitativní ústavy.
515

 Ekonomický výkon velkostatků potom 

zajišťuje jejich vliv v samosprávě (výše placených daní), virilní hlasy 

v samosprávě jsou právě od této daně odvozovány. Jestliţe ještě v šedesátých 

letech aristokracie osobně zasedá v těchto orgánech, tak v souvislosti s rozvojem 

občanské společnosti opouští tyto pozice a velkostatek je zastupován v orgánech 

samosprávy především zmocněnci, jmenovanými z úředníků velkostatků. Jiná 

situace je však v českém zemském sněmu a v obou komorách říšské rady, kde 

především pro svůj deskový statekobsazuje aristokracie vyhrazená místa v těchto 

institucích. Zde je nutno podotknout, ţe pozice v zákonodárných sborech je  

(kromě panské sněmovny) vyhrazena drţitelům deskových statků, které však jiţ 
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 Josef Colloredo-Mannsfed zakládá v roce 1907 sanatorium pro léčbu TBC na Pleši, jemuţ 

věnuje pozemek na svém dobříšském velkostatku, VSD, inv. číslo 487, kar. 250 
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nejsou výhradní doménou aristokracie. Pro výkon práva volby poslance 

do českého zemského sněmu a poslanecké sněmovny říšské rady (do roku 1907) 

za velkostatek je nutná podmínka pozemkové drţby zvláštního charakteru 

(deskového statku). Výhradně aristokracii jsou potom určena dědičná místa členů 

panské sněmovny říšské rady, zde je však prvotní podmínkou, podmínka drţba 

rodového majetku.  Bez drţby rodového majetku nelze zaujmout místo dědičného 

říšského rady v panské sněmovně. 

 Jestliţe je k politické činnosti na poli samosprávy a v zákonodárných orgánech 

monarchie nutnou podmínkou existence rodového pozemkového vlastnictví, tak 

není nutnou podmínkou pro moţnost osobní realizace u císařského dvora. Zde je 

jedinou a nepřekročitelnou podmínkou příslušnost k aristokracii. Vzhledem 

k omezenému počtu úředníků císařského dvora získává česká šlechta příslušnost 

k němu většinou pouze aristokraticky výlučným titulem c. a k. komořího. Jestliţe 

v oblasti politické a hospodářské je šlechta stále více vytlačována z dosud 

zabíraných pozic, tak ve společenské oblasti k ţádným změnám nedochází. Svůj 

výlučný charakter si šlechta zachovává, brány první společnosti jsou i nadále 

uzavřeny. Porušení pravidel první společnosti má potom za následek vyobcování 

z této společnosti a s tím spojenou společenskou degradaci. Nejen následník trůnu 

František Ferdinand d´Este porušil tato pravidla, i v námi sledovaných rodech jsou 

porušena hned dvakrát, v osobě Josefa II. Colloredo-Mannsfelda (nerovnorodý 

sňatek, uzavřený aţ po nabití rodových velkostatků) i v osobě Johannese Clary-

Aldringena, jediného syna kníţete Carlose Clary-Aldringena (nerovnorodý sňatek 

a tím vyloučení z fideikomisního dědictví). Rudolf Chotekpřivádí neuváţenou 

ekonomickou politikou při správě rodových statků rodový majetek ke krachu a 

místo řešení dané situace utíká před věřiteli. Důsledkem je společenské 

vyobcování z první společnosti. Jednou z podmínek příslušnosti k ní je i 

podmínka drţby alespoň malého statku, aby jeho majitel mohl na  pozemcích 

provozovat honitbu.
516

 Účast a moţnost pozvání na kaţdoroční podzimní hony 

byly jednou z premis první společnosti. Velkostatek proto nikdy právo honitby 
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 Bohuslav Chotek, c. a. k. vyslanec, zakupuje statek Čivice právě pro moţnost získání práva 

honitby. Fond RACH sig. 495. 
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nepronajímal (jak musela být těţká hospodářská situace chotkovských statků, 

kdyţ v sekvestrační správě byla pronajata i tato). 

Pro uplatnění majitele šlechtického velkostatku v politické oblasti, bylo nutné 

splnit následující hospodářské podmínky: 

vlastnictví deskového velkostatku, podmínka byla nutná k zaujetí pozic vyhrazené 

tomuto hospodářskému subjektu v českém zemském sněmu a dočasně i 

v poslanecké sněmovně říšské rady. Politické postoje aristokrata neovlivňovalo 

v období monarchie ani jazykové ani společenské prostředí jeho velkostatků, a 

dokonce se preference jednotlivých rodin se změnou majitele měnily Clary-

Aldringenové mění své politické preference následujícím způsobem: kníţe 

Edmund Clary-Aldringen -  ústavověrný velkostatek, kníţe Carlos Clary-

Aldringen -  konzervativní velkostatek, Alfons Clary-Aldringen -  v jiných 

politických podmínkách SPD a následně NSDAP. Naproti tomu Colloredo-

Mannsfeldové: kníţe Josef I. Colloredo-Mannsfeld -  konzervativní velkostatek, 

dědic rodových statků Jeroným hrabě Mannsfeld -  ústavověrný velkostatek, kníţe 

Josef II. Colloredo-Mannsfeld se  však neúčastnil společenského, ani politického 

ţivota monarchie, přesto v době ohroţení záladních morálních principů neváhal 

v roce 1938 a v roce 1939 podepsat prohlášení věrnosti českému národu. Rod 

Chotků zůstal výhradně věren konzervativnímu velkostatku v obou svých větvích, 

o to překvapivější bylo přichýlení posledního člena tohoto starého českého rodu, 

Karla Chotka, k idejim německého fašismu a jeho vstupu do NSDAP. Jestliţe se 

v období první republiky nacionálně vyhrocují postoje majitelů velkostatků, tak to 

nemá vliv na jejich osobní postoje k národnosti vlastních zaměstnanců. 

Aristokraté z obou táborů zaměstnávají i po roce 1938, příslušníky obou 

národností i v oblastech, které byly v roce 1938 připojeny k Německu, 

dostatečná výše přímých daní hrazených v rámci obvodu samosprávných orgánů 

byla nutnou podmínkou k získání virilního hlasu v těchto orgánech, 

vlastnictví rodového majetkubylo jednou z rozhodujících podmínek pro získání 

místa dědičného člena panské sněmovny říšské rady. 
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Pro udrţení sociálního statutu majitele velkostatku bylo nutné, aby jeho majetek 

splňoval následující podmínky: 

vlastnictví honitby. Honitba patří k jedné z nejaristokratičtějších společenských 

událostí. Právě tuto společenskou událost se snaţí druhá společnost napodobovat i 

v období první republiky, 

vlastnictví natolik rozsáhlého majetku, nejenom pozemkového, umoţňujícího 

alespoň minimální moţnost udrţení rodinného standardu. V tomto případě jiţ není 

nutnou podmínkou vlastní drţba pozemkového majetku, ţivotní standart udrţují i 

jiné zdroje (výnosy z akciového trhu, mzdy či renty z břemen upsaných na 

majetku jiného vlastníka). Nejčastější formou příjmů aristokratické společnosti je 

potom vyplácení renty z nevypořádaných dědických podílů z majetku vlastního 

rodu, které však neúměrně zatěţují rentabilitu velkostatku. 

Vlastnictví pozemkového majetku nebylo nutnou podmínkou pro zachování 

společenského postavení českého aristokrata, bylo však nutnou podmínkou pro 

zachování jeho vlivu v samosprávných a zákonodárných orgánech monarchie. 

II. polovina 19. století je dobou posledního politického a společenského vzepětí 

české šlechty. Její dosud neztenčený ekonomický potenciál jí ještě nad hranicí 

propasti dovoluje naposledy hrát svou roli společenského, sociálního a méně však 

jiţ ekonomického sjednotitele monarchie a její pozici nad probíhajícím 

národnostním bojem. Změny, které proběhly po roce 1918 uţ jenom deklarují 

vyklizení jejích pozic v oblasti politické.  V oblasti ekonomické zůstává nový 

občanský (dříve) šlechtický podnikatel i přes prováděná omezení významnou 

silou. Stejně tak i ve společenské oblasti je bývalá aristokracie nedostiţným 

ideálem nových republikánských elit. Po roce 1945 a zejména po roce 1948 

nastává totální likvidace nyní jiţ opět feudálů a nově i nepřátel pracujícího lidu. 
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Archivní prameny 

Národní archiv 

Fond: Svaz československých velkostatkářů (SVČ) 

 

Státní oblastní archiv Praha 

Fond: Rodinný archiv Chotků (RACH) 

           Ústřední správa chotkovských velkostatků (ÚSCHV) 

           Velkostatek Nové Dvory (VND) 

            Velkostatek Veltrusy (VV) 

            Ústřední správa colloredo-mannsfeldských velkostatků (ÚŘCM) 

            Velkostatek Dobříš (VD) 

            Velkostatek Zbiroh (VZ) 

Státní oblastní archiv Zámrsk 

Fond: Velkostatek Opočno (VO) 

            Rodinný archiv Colloredo-Mannsfeldů (RACM) 

Státní oblastní archiv Litoměřice - pobočka Děčín 

Fond: Rodinný archív Clary-Aldringenů (RACA) 

           Ústřední účtárna Clary-Aldringenů (ÚÚCA) 

           Ústřední správa Clary-Aldringenů (ÚSCA) 

           Velkostatek Velké Březno (VVB) 

           Velkostatek Teplice (VT) 

            Velkostatek Bynovec (VB)          
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Abstrakt: Česká šlechta v II. polovině 19. století. Šlechtický velkostatek 

v Čechách na přelomu věků: Analýza ekonomických poměrů tří aristokratických 

rodů. 

Druhá polovina 19. století a počátek 20. století je dobou plnou změn, v Rakousku 

končí v roce 1848 jedna etapa hospodářských, sociálních a společenských dějin. 

S nastupujícím světem plných změn se musí vypořádat i česká šlechta, která je 

také jednou ze skupin, kterou tyto změny zasáhly. Zrušení robotních povinností a 

jejich následný výkup, uvolňuje nebývalé mnoţství volného kapitálu. Česká 

šlechta hledá podnikatelské obory, do kterých investuje tento volný kapitál, ale 

zároveň se musí vypořádat s převodem svého pozemkového majetku 

z patrimoniální správy na hospodářský velkostatek. Aristokracie je proto nucena 

zavádět nové postupy do zemědělské výroby, lesní výroby a do zlepšení řízení 

svých velkostatků. Volný kapitál investuje nejen do zpracovatelského průmyslu, 

ale i do průmyslových odvětví nesouvisejících s vlastním zemědělským provozem 

rodových velkostatků, zároveň investuje i do výstavby ţeleznic. Šlechta řeší své 

postavení v nových zastupitelských a samosprávných strukturách monarchie. Před 

tyto problémy jsou také postaveny hraběcí rod Chotků a kníţecí rody Colloredo-

Mannsfeldů a Clary-Aldringenů a kaţdý se svým osobitým způsobem snaţí 

vyřešit problémy v hospodářské, společenské i sociální oblasti.  Do těchto řešení 

zasahují i vnější vlivy, krize, konec monarchie, pozemková reforma. V postupech 

řešení, které sledované rody volí, lze odhalit určité zákonitosti a principy, jejichţ 

překročení znamená výrazné omezení nebo úplný zánik rodového majetku. 
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Abstract: The Bohemian nobility in the second half of the 19th century. 

Noble estate in the Bohemia at the turn of the ages: The analysis of economic 

conditions of three aristocratic families. 

The second half of the 19th century and early 20th century is a time of 

transformation, with one phase of economic, social and societal history ending in 

Austria in 1848. This newly emerging world full of changes must also be 

addressed by the Bohemian nobility, which is also one of the groups affected by 

these changes. Abolition of forced labor and the subsequent purchase of land lead 

to the release of an unprecedented amount of free capital. The Bohemian nobility 

look for business disciplines in which they invest this free capital, but at the same 

time they must deal with the transfer of their landed property from patrimonial 

management to economic estate. The nobility is therefore forced to innovate their 

agricultural production, forest production and to improve the management of their 

estates; they invest their free capital not only in manufacturing, but also in 

industries unrelated to the agricultural operation of their ancestral estates, while 

also investing in the construction of railways. The nobility address their position 

in the new local governmental and self-governing structures of the monarchy. 

Count Chotek family and prince Colloredo-Mannsfeld and Clary-Aldringen 

families must also face these issues, and each of these families has a unique way 

of trying to solve these problems in the economic, social and societal fields. 

External influences such as crises, the end of the monarchy, the land reform, etc. 

intervene with these solutions. In the solutions chosen by the individual families 

we can reveal certain patterns and principles, the breaking of which means a 

significant reduction or complete disappearance of the family propert. 
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Pivovar Švabín 
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Popluţní dvůr Podzámčí 
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Pivovar Trnovany 

Nádraţí Teplice – sídlo Ústecko-Teplické dráhy 
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Kostel Dubí 
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