
Příloha č. 1: Český překlad renunciace arcivévodkyně Eleonory. 

„My Eleonora, z boží milosti císařská princezna a arcivévodkyně rakouská, královská 

princezna uherská a česká atd. atd. Potvrzujeme a vyznáváme tímto pro Nás, Naše dědice a 

potomky: Podle článku III svatebních dohod, které byly ujednány s Naším nenuceným 

souhlasem a po zplnomocnění těchto dohod Jeho císařským a královským Apoštolským 

majestátem Františkem Josefem I. jako hlavy celého arcidomu, bylo důrazně stanoveno a 

určeno, že je Naší povinností zříci se a co nejlepší právní formou se vzdát všeho movitého i 

nemovitého jmění, všech práv, nároků a požadavků, které budou jednou patřit k pozůstalosti 

Našich osvícených příbuzných, stejně tak nástupnických práv v královstvích, zemích a 

oblastech, které za daných poměrů vlastní Jeho nyní vládnoucí císařský a královský 

apoštolský Majestát, nebo bude v budoucnu dle nějakého právního nároku vlastnit. 

Tímto prohlašujeme, že zároveň se zřeknutím se podpory a státních prostředků 

náležejících císařským princeznám a arcivévodkyním rakouským, královským princeznám 

uherským, českým atd. při provdání, uposlechneme zákony o nástupnictví platné 

v nejjasnějším arcidomě a zejména zákona zvaného Pragmatická sankce, zavedeného 19. 

dubna 1713 Naším nejúctyhodnějším předkem císařem Karlem VI., stejně tak rodinného 

zákona, ustaveného a schváleného 3. února 1839 Jeho Majestátem císařem Ferdinandem I., 

že ze svobodné vůle, beze strachu a nátlaku, poučeni též o všech právních následcích, se 

souhlasem Našeho nejmilovanějšího budoucího chotě, námořního důstojníka Alfonse von 

Kloss, odjímámeme Nám, Našim potomkům, zákonným dědicům a dědicům povolaným ze 

závěti mužského i ženského pohlaví, bez omezení, všechna práva a nároky na nynější a 

budoucí movitý a nemovitý majetek všech osvícených členů rodiny, které nám náleží či by 

mohly podle příbuznosti, narození a observance náležet, o nic méně všechna práva a nároky 

na nástupnictví v královstvích, zemích a oblastech Jeho přeslavně vládnoucího císařského a 

královského Apoštolského Majestátu Františka Josefa prvního. 

Podle tohoto se vzdáváme všech těchto práv a nároků a co nejslavnostněji 

a nejvýslovněji se jich zříkáme, takže ani My, ani Naši potomci, zákonní dědici a dědici 

povolaní ze závěti, ani nikdo jejich jménem a v žádné době nemá moci či chtít vznést ani 

nejmenší nárok na zmíněné dědictví a nástupnictví. 

Tato renunciace se nevztahuje na ty případy, kdy by Nám měl od Našich osvícených 

příbuzných připadnout darováním od žijících osob či podle platné závěti nebo od jiných stran 



majetek a dědictví, jehož vlastnictvím by v žádném případě nebyla poškozena práva 

nejjasnějšího arcidomu. 

K potvrzení Naší renunciace, týkající se Nás, Našich dědiců a potomků, ji chceme 

posílit podpisem následujícího písemného přísežného prohlášení, a před Bohem a Jeho 

Svatými přísežníky, naplnit upřímně, věrně a přesně všechno to, co je v tomto instrumentu, 

jeho článcích a klauzulích obsaženo, a z žádného důvodu a žádným způsobem, ani nepřímo 

ani přímo proti tomuto jednat, ani nedopustit, aby proti tomu někdo pod nějakou záminkou 

jakkoli jednal. 

(…) 

Slibujeme, a tudíž zaručujeme tímto přísežným prohlášením pro Nás, Naše dědice a 

potomky, že chceme a máme povinnost tuto renunciační listinu, o jejímž obsahu a následcích 

jsme byli zcela vyrozuměni a jež jsme také vlastnoručně podepsali, ve všech jejích 

ustanoveních, bodech a klausulích věrně a bez jakéhokoliv porušení naplnit. K tomu Nám 

dopomáhej Bůh! 

Od naplnění tohoto Našeho přísežného prohlášení Nás nemá osvobodit žádná výhrada 

ani žádné duchovní rozhřešení, po kterém se nepoohlížíme, ani ho kdy nechceme přijmout, ani 

nechceme jakoukoli faktickou či zákonně odůvodněnou námitkou, jakýmkoliv právním 

prostředkem či výhodou
1
, který ženskému pohlaví dle občanského a kanonického práva 

přísluší, vytvořit proti tomuto zvyk, o jehož následcích jsme byli zcela poučeni a jehož jsme se 

s nejlepším vědomím a promyšlenou vůlí slavnostně úplně zřekli a vzdáváme se jeho vytvoření 

 přítomnou silou právě odevzdaného přísežného prohlášení.“
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1
 Z německého „Rechtswohltat“, v češtine se používá latinský výraz „beneficium iuris“. „V právu civilním a v 

řízení soudním označuje výraz b. [beneficium] či b. [beneficium] iuris vůbec výjimečný předpis, kterým se buď 

pro určitou osobu (…) neb určitou věc (…) neb určitý právní poměr (…) jakási výhoda stanoví.“ Ottův slovník 

naučný. 3. díl. Praha 1890. s. 745–746. 

2
 OeStA, HHStA, Vermählung der Erzherzogin Eleonore. Přesné datum zde bohužel chybí, pravděpodobně se 

tedy jedná o výtisk, který zůstal nevyužitý. Část „…zároveň se zřeknutím se podpory a státních prostředků 

náležejících císařským princeznám a arcivévodkyním rakouským, královským princeznám uherským, českým atd. 

při provdání…“ byla k textu připojena až později. Původně byla do archu určeného k opravám textu 

(„Korrekturbogen“) dopsána rukou, v konečné podobě renunciační listiny se již objevila v tištěné podobě jako 

součást textu. Podle vzhledu písma se dá usuzovat, že autorem vpisku byl hrabě Berchtold. 



Příloha č. 2: Arcivévodkyně Eleonora.
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3
 Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/wiki/Archduchess_Eleonora_of_Austria>. 



Příloha č. 3: Arcivévoda Rainer, arcivévodkyně Marie, arcivévoda Karel Štěpán a jeho 

dcery Eleonora a Renata.
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 Sport und Salon, 4. dubna 1908. 



Příloha č. 4: Arcivévoda Karel Štěpán s rodinou.
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5
 Dostupné z: <http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Stephan_von_%C3%96sterreich>. 



Příloha č. 5: Arcivévodkyně Mechtilda.
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 Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/wiki/Archduchess_Mechthildis_of_Austria>. 

 



Příloha č. 6: Arcivévoda Vilém v ukrajinské vyšívané košili.
7
 

 

  

                                                           
7
 Dostupné z: < http://en.wikipedia.org/wiki/Archduke_Wilhelm_of_Austria>. 



Příloha č. 7: První strana dopisu císaře Františka Josefa hraběti Berchtoldovi z 8. ledna 

1913.
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8
 OeStA, HHStA, Vermählung der Erzherzogin Eleonore. 



Příloha č. 8: První strana telegramu Karla Štěpána ministerstvu zahraničí z 25. prosince 

1912.
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 OeStA, HHStA, Vermählung der Erzherzogin Eleonore. 



Příloha č. 9: Porovnání manželských smluv arcivévodkyň Eleonory a Mechtildy. Vlevo 

konečná verze manželské smlouvy Eleonořiny, vpravo manželská smlouva Mechtildina 

upravená pro Eleonoru.
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 OeStA, HHStA, Vermählung der Erzherzogin Eleonore. 


