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Záměr práce 

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 

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

není stupeň jejich urozenosti, nýbrţ jejich hospodářská síla. Urozenost a prestiţ 



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. 

Na základě podrobné prohlídky fondů centrálních hospodářských orgánů 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. 

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. 

 

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. 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 

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 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. 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 

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 a velkostatku Dobříš. 

Rozsahem nejmenší je pak fond centrální správy colloredo-mannsfeldských 

statků. Rozhodující práci na zpracování těchto fondů vykonali Josef Štěpánek, 

Tomáš a Libuše Bednaříkovi. Východočeský colloredo-mannsfeldský velkostatek 

Opočno 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, 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 

rodu Clary-Aldringenů, tak i fondy jednotlivých velkostatků byly odborně 

zpracovány v posledních pěti letech a jsou vybaveny vskutku vyčerpávajícími a 

fundovanými inventáři. Taktéţ rodinný fond této šlechtické rodiny obsahuje část 

písemností vhodných pro téma této práce. Velmi rozsáhlý je 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, 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 velkostatek Bynovec. Přesto dochovaný spisový materiál poskytuje 

komplexní pohled na organizaci a styl řízení rodových statků, včetně všech 

pokusů o jejich udrţení. 

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 nebo Příliš uzavřená společnost. Orličtí 

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

počátku 20. století, 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, podstatně rozšířené v následující studii Nová šlechta rakouského 

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

Comparatlive perspectives from the sixteenth to the twentieth century.  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,  Eduarda Märze, který napsal monografii Österreichische 

Industrie-und Bankpolitik in der Zeit Franz Joseph I. či případně Alfreda 

Hoffmanna s monografií  Grundlangen der Agrarstruktur in der 

Donaumonarchie. Z českých prací se zmiňme o studiích Jany Pšeničkové 



Pronájem půdy na velkostatku v Čechách v období vleklé agrární krize a Názory 

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

velkostatku a o nejnovějším syntetickém zpracování českých agrárních dějin 

z pera Magdaleny Baranové a Antonína Kubačáka Dějiny zemědělství v Čechách 

a na Moravě.  Tuto syntézu doplňují v jednotlivých oblastech práce Milana 

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

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

19. století, Františka Dudka Vývoj cukrovarnického průmyslu v českých zemích do 

roku 1872 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. Z prací jeţ 

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

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

novější práce Jiřího Georgieva Až do těch hrdel a statků?,  případně Luboše Velka 

Politische Organisation der Grossgrundbesitzes in der böhmischen Ländern 

1860-1914 am Beispiel des sog. Konservativen Grossgrundbesitzes in Böhmen. Z 

prací německy píšících autorů připomeňme díla Ute Hofmanna Aristokraten als 

Politiker: Der böhmische Adel in der frühkonstitulionellen Zeit (1860-1871), nebo 

Lothara Höbelta  Der Adel und die Kurie des Grossgrundbesutzes 1861 – 1918, 

případně Hannese Stekla  Adel und Bürgertum in der Habsburgermonarchie 18. 

bis 20. Jahrhundert. Diplomová práce Tomáše W. Pavlíčka Zákonodárcem na 

doživotí! Čeští členové Panské sněmovny Říšské rady mezi politikou a 

reprezentací (1879-1918) 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, nebo starší práce 

Karla Adámka Z dějin okresních zastupitelstev v království Českém, případně 

práce Jiřího Klaboucha Die Gemeinde Selbstverwaltung in Österreich 1848-1918. 



Ţelezniční podnikání šlechty zachycují práce Milana Hlavačky Dějiny dopravy 

v českých zemích v období průmyslové revoluce, Stanislava Pavlíčka Naše 

lokálky: místní dráhy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, nebo Martina Kvizdy 

Ekonomické dějiny železniční sítě České republiky, mýty, omyly a iluze 

v hospodářské politice. Z rakouských prací jmenujme například, dílo Josefa 

Dultigera Leben und Werk grosser Persönlichkeiten der österreichischen 

Eisenbahngeschichte. Z autorů početných prací o pozemkové reformě uveďme 

alespoň dva reprezentanty opačných táborů: za obhájce reformy Milana Otáhala 

Zápas o pozemkovou reformu v ČSR a za její odpůrce Josefa Pekaře Omyly a 

nebezpečí pozemkové reformy. 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 

a Die obersten Hofbeamten unter Kaiser Franz Joseph, nebo z českých autorů 

Radmily Švaříčkové-Slabákové  Rodinné strategie šlechy. Nezastupitelnou úlohu 

hrají v této práci i schematismy počínaje Josephem Jechlem,
1
 Josephem 

Procházkou,
2
 přes Ignaze Tittla

3
 aţ po Rudolfa Lustiga a Františka Světničku.

4
 

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 a Hany Slavíčkové Velkostatek 

Česká Kamenice ve 20. století a jeho poslední majitel Ulrich Kinsky. 
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Rod Chotků získal prací Ivo Cermana Chotkové. Příběh úřednické šlechty, 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 o rodu Chotků 

mají spíše charakter vlastivědných studii, například publikace vlastivědného 

pracovníka Ondřeje Špecingera, který se Chotkům a Veltrusem věnuje celý ţivot 

Veltrusy, perla dolního Povltaví. Většina studií si všímá úměleckohistorických 

reálii rodu Chotků, více neţ jejich hospodářského zázemí, zámků Veltrusy
5
 a 

Kačina.
6
 Ţivot vedlejší větve rodu zachycuje práce dlouholetého kastelána zámku 

Velké Březno Stanislava Talaváni  Velké Březno. Základními pracemi pro 

hospodářskou problematiku rodu Chotků jsou knihy archiváře, který zpracovával 

chotkovský spisový materiál, Jiřího Tywoniaka Ústřední správa chotkovských 

velkostatků a jejich archiv a Cukrovar Užice. 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 
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zpracování dějin tohoto rodu. Vţdyť jedinými českými moderními pracemi jsou 

studie Miloše Hořejše Podnikatel z donucení? Podnikatelské aktivity Josefa 

Jeronýma knížete Colloredo-Mannsfelda (1866-1957), popisující osudy 

posledního majitele rodových velkostatků kníţete Josefa Colloredo-Mannsfelda, 

na objednávku Grossova ministerstva vnitra psaná studie Jaroslava Šůly 

Colloredové a opočenští Colloredové a studie Josefa Bendy Restituce majetku 

bývalých šlechtických rodů po roce 1989, 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. 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 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., 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, nebo Josefa Colloredo-Mannsfelda Vom Grossvater. 

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

platí ještě ve větší míře o kníţecím rodu Clary-Aldringenů. Jestliţe Colloredo-

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, 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. 

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 

sborník Minulosti Českého Švýcarska. 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, 

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

salónu Evropy. K dějinám Teplic přispívají svou publikační činností i původní 

němečtí obyvatelé města, na vzpomínky svého předka navazuje rozsáhlým 

sborníkem Stadt und Kreis Teplitz-Schönau jeho editor kníţe Hyeronymus Clary-

Aldringen. Na závěr nemůţeme pominout vzpomínky posledního majitele Teplic 

Alfonse Clary-Aldringena Geschichten eines alten Österreichers, které vyšly i 

v českém překladu, jako Vůně vzpomínek. Zde je potřeba podotknout, ţe německá 

mutace má dvojnásobný rozsah, a snad jenom ekonomické důvody donutily 

autora k této redukci. 

 

 

 

  



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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