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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce pojednává o morganatickém sňatku 

arcivévodkyně Eleonory a námořního důstojníka Alfonse von Kloss roku 1913, jenž 

byl vůbec prvním sňatkem habsburské arcivévodkyně s příslušníkem druhé 

společnosti. Práce se nejprve zabývá Císařským rakouským rodinným řádem 

a nerovnými sňatky v habsbursko-lotrinském rodě, dále těšínskými Habsburky 

a následně uzavřením manželství arcivévodkyně Eleonory. Cílem práce je představit 

okolnosti a důsledky tohoto nerovného sňatku. 

Klíčová slova: Habsburkové, Rakousko-Uhersko, morganatické sňatky, František 

Josef I. 

  



 

Abstract 

 This thesis deals with the morganatic marriage of archdukess Eleonora and 

naval officer Alfons von Kloss in 1913, which was the first marriage of a Habsburg 

archdukess with a member of lower nobility. It focuses mainly on the analysis of the 

Imperial Austrian Family Statute and moganatic marriages of the Habsburg-Lorraine 

family. Furthermore, it deals with the Habsburgs of Austria-Teschen and the analysis 

of the Eleonora’s marriage. The aim of the thesis is to present the circumstances and 

the consequences of this morganatic marriage. 

Key words: Habsburg Dynasty, Austria-Hungary, morganatic marriage, Francis 

Joseph I   
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Úvod 

Předkládaná práce pojednává o morganatickém sňatku arcivévodkyně 

Eleonory a námořního důstojníka Alfonse von Kloss. Snaží se vystihnout především 

pozadí svatebních příprav, resp. proč zrovna Eleonora získala bez větších obtíží 

souhlas hlavy rodiny, císaře Františka Josefa I., k uzavření nerovného manželství. 

Tento sňatek je považován za první svého druhu po vydání Císařského rakouského 

rodinného řádu, bylo by tedy snad možné ho označit za přelomový, jelikož získat 

svolení císaře k uzavření morganatického manželství nebylo obvykle příliš 

jednoduché, natož, jednalo-li se o sňatek s někým, kdo se neřadil k první společnosti. 

Práce je členěna do jednotlivých kapitol: první si klade za cíl představit 

ustanovení, které přinesl rodinný řád z roku 1839. Tento soukromý rodinný kodex 

vůbec poprvé kodifikoval práva a povinnosti habsburských arcivévodů 

a arcivévodkyň, které byly do té doby založeny více méně na tradici. Císaři jako 

hlavě rodiny svěřoval naprostou suverenitu v otázkách soudnictví a dohledu nad 

rodinnými příslušníky a každému členovi habsburského domu uděloval celou řadu 

práv a nároků, např. právo na nástupnictví, nárok na dědictví, apanáž atd. Tyto 

nároky byly však spíše teoretické, neboť splnit všechny podmínky, aby mohly být 

nároky skutečně uplatněny, bylo často velice obtížné. Ve druhé polovině 19. století 

se stále častějšími stávaly tzv. mesalianční (či také morganatické, nerovnorodé) 

sňatky. Společnost se modernizovala, stavovské bariéry byly se vznikem nové 

šlechty (původně neprivilegovaná vrstva obyvatelstva, která získala šlechtický titul 

např. díky pracovním úspěchům) postupně odbourávány a někteří šlechtici či 

habsburští arcivévodové začínali ve „starém systému“ vidět jen nepřeberné množství 

pravidel a nařízení, kterým museli často spíše přinášet oběti, např. co se uzavírání 

sňatků týče, než aby jimi získali. 

Arcivévodkyně Eleonora byla však jednou z těch, již „krutá nařízení“ 

rodinného řádu příliš nezasáhla – ke svému morganatickému sňatku získala poměrně 

bez problémů císařův souhlas. Aby bylo možné její sňatek porovnat s jinými 

nerovnými sňatky, jsou ve druhé kapitole alespoň stručně popsány mesaliance, které 

uzavřeli další členové habsburské dynastie. Zde se nabízí otázka, podle jakého klíče 

František Josef I. rozhodoval, zdali udělí či neudělí k nerovnému sňatku svůj souhlas. 
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Jistě zde hrálo roli vždy více různých faktorů najednou, pravděpodobně ale do jisté 

míry i císařovy osobní sympatie k některým členům rodiny. U arcivévodkyň pak 

nepředstavovaly mesaliance až takový problém jako u mužských příslušníků rodu, 

jelikož okamžikem sňatku přestávaly být automaticky členkami arcidomu, ať už se 

provdaly rovnorodě či nerovnorodě. Zřejmě i z tohoto důvodu býval císař u ženských 

příslušnic rodu při rozhodování v otázce uzavírání sňatků shovívavější. 

Následující kapitola začíná narozením arcivévody Karla Štěpána, Eleonořina 

otce, zabývá se jeho dětstvím a mládím, vzděláním, charakterovými rysy 

a především pak důležitými životními mezníky, jakými byl např. vstup do manželství 

či kariéra u rakousko-uherského námořnictva. Karel Štěpán se roku 1886 oženil 

s arcivévodkyní Marií Terezií z toskánské linie Habsburků. Měli spolu šest dětí – tři 

chlapce a tři dívky. Eleonora byla nejstarší a podle vzpomínek vychovatelky v rodině 

Karla Štěpána, Nellie Ryanové, také arcivévodovou ze všech dětí nejoblíbenější. 

Roku 1896 vystoupil Karel Štěpán z aktivní služby, aby se mohl věnovat svým 

statkům v Haliči. Zde tedy děti strávily velkou část svého mládí, zde byly 

vychovávány a vzdělávány. 

Z těšínské větve habsburského rodu vzešlo hned několik zajímavých 

osobností. Ať už to byl arcivévoda Karel Štěpán, jeho nejmladší syn arcivévoda 

Vilém či arcivévodkyně Eleonora, všichni si s sebou nesli „něco neobvyklého“. Tak 

např. Karel Štěpán se stal v době první světové války vážným kandidátem na polský 

trůn. To by samo o sobě nemuselo být až tak zvláštní, ale je zajímavé, že sami Poláci 

o něj jako o krále, resp. regenta Polského království velmi stáli. V Polsku žil, ovládal 

zdejší jazyk a snažil se udržovat kontakty s místní aristokracií, konec konců provdal 

za polské šlechtice dvě své dcery. Choval tedy k polskému národu nějaký zvláštní 

vztah? Podobnou otázku bychom si mohli položit i u jeho syna Viléma, který, na 

rozdíl od svého otce, v Haliči také vyrůstal a toto prostředí ho bezpochyby ovlivnilo 

již v mládí. Už jako malý chlapec si všiml, že v Haliči žijí kromě Poláků lidé, kteří 

mluví řečí, jež se podobá polštině, ale přesto je jiná, živí se především zemědělstvím 

a lovem a polská aristokracie jimi opovrhuje. To byly první momenty, které zasáhly 

malého zvědavého chlapce, jenž se rozhodl dozvědět se o tomto „tajemném národu“ 

více. Co k tomu arcivévoda Viléma vedlo? Cítil se být později spíše Ukrajincem? Na 

to se snaží najít odpověď čtvrtá kapitola, jež pojednává o polské a ukrajinské otázce 

v období první světové války. Nakonec se zde střetly územní požadavky Poláků 

a Ukrajinců, čímž nezbytně došlo ke konfliktu mezi Vilémem a jeho otcem. 
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Karel Štěpán trávil většinu času na svých haličských statcích, na léto ale 

odjížděl s rodinou na jih, do slunečné Puly, a bral děti na vyjížďky po moři, 

poznávali jiné země, jiné kontinenty. Při dlouhých plavbách po vodách 

Středozemního moře se Eleonora zamilovala do Alfonse von Kloss. Tajný vztah se jí 

podařilo dlouho skrývat. Teprve když se svěřila své sestřenici z Vídně, že se nehodlá 

provdat za nikoho jiného než za svého vyvoleného, námořního důstojníka, bylo celé 

tajemství odhaleno. Nyní tedy záleželo na Eleonořiných rodičích a především 

samozřejmě na hlavě rodu, císaři Františku Josefu I., jak se k celé záležitosti postaví, 

zdali dá Eleonoře „své požehnání“ či ne. Toto je tedy stěžejní otázka celé práce, 

která je podrobněji rozebrána v páté kapitole. Aby bylo zřetelněji vidět, čím byl 

sňatek arcivévodkyně Eleonory s Alfonsem von Kloss specifický, snažila jsem se ho 

porovnat se sňatkem její mladší sestry Mechtildy. Arcivévodkyně Mechtilda uzavřela 

taktéž morganatické manželství, provdala se za polského šlechtice Olgierda 

Czartoryského. Oba sňatky proběhly v lednu roku 1913, pouhé dva dny po sobě, 

přesto se však ten Eleonořin podstatně lišil od sňatku její sestry, a to jak z hlediska 

renunciací a manželských smluv arcivévodkyň, tak z hlediska obřadu samotného. 

Byl tedy Mechtildin sňatek „rovnějším ze dvou nerovných“? 

Okolnosti a důsledky Eleonořina sňatku nebyly dosud podrobněji zpracovány 

a probádány. V životopisné encyklopedii Habsburkové
1
 od Brigitte Hammanové či 

v publikaci
2
 stejného názvu od Karla Vocelky a Waltera Pohla, lze najít základní 

informace o Eleonořině sňatku. Podrobnosti se mi podařilo dohledat v Domácím, 

dvorském a státním archivu Rakouského státního archivu ve Vídni ve fondech 

Neuere Zeremonialakten
3
, Habsburg-Lothringische Familienurkunden

4
 a Administrative 

                                                           
1
 HAMMANOVÁ, Brigitte. Habsburkové. Životopisná encyklopedie. Praha 2010. 

2
 POHL, Walter – VOCELKA, Karl. Habsburkové. Historie jednoho evropského rodu. Praha 1996. 

3
 Österreichisches Staatsarchiv Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Obersthofmeisteramt, Neuere 

Zeremonialakten Karton 275–6, Vermählung der Erzherzogin Eleonore Maria Immaculata mit dem 

Linienschiffsleutnant Alphons von Kloss, sg. HHStA OMeA NZA 275-6 (dále jen OeStA, HHStA, 

Vermählung der Erzherzogin Eleonore); Neuere Zeremonialakten Karton 275–7, Vermählung der 

Erzherzogin Mechtildis mit Prinz Alexander Olgierd Czartoryski, sg. AT-OeStA/HHStA OMeA NZA 

275-7 (dále jen OeStA, HHStA, Vermählung der Erzherzogin Mechtildis). 

4
 Österreichisches Staatsarchiv Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Habsburg-Lothringische 

Familienurkunden Nr. 2976 Ehepakten der Erzherzogin Eleonore mit dem Linienschiffsleutnant 

Alfons Kloss, sg. AT-OeStA/HHStA UR FUK 2976; Habsburg-Lothringische Familienurkunden Nr. 

2977, Erklärung der Erzherzogin Eleonore, anlässlich ihrer bevorstehenden Vermählung mit dem 
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Registratur
5
. K pochopení toho, jak arcivévodkyně Eleonora vyrůstala, jaké měla 

rodinné zázemí, jak vypadala její výchova a vzdělávání, se velmi nápomocnými 

ukázaly být vzpomínky vychovatelky v rodině Karla Štěpána, Nellie Ryanové, která 

je roku 1915 publikovala pod názvem My Years at the Austrian court
6
 a věnovala je 

nejmladší dceři císařovny Alžběty, Marii Valerii. O sňatku samotném se zde 

podrobněji nezmiňuje, uvádí však, jak bylo „Eleonořino tajemství“ odhaleno a také 

přikládá dopis, který jí v té době již bývalá arcivévodkyně poslala krátce po svatbě. 

Ten je, dle mého názoru, možné považovat za jeden z mála spontánních projevů 

skutečných pocitů Eleonory ze vstupu do manželství s námořním důstojníkem. 

Jak vypadal samotný svatební obřad je detailně popsáno v monografii Jakuba 

Morysona Książę Olgierd Czartoryski
7
. Ta je sice primárně věnována životu prince 

Olgierda Czartoryského a jeho politické činnosti, ale jelikož jeho svatba s princeznou 

Mechtildou proběhla jen dva dny po svatbě Eleonořině, rozebírá zde Jakub Moryson, 

patrně pro porovnání obou svatebních obřadů, opravdu zevrubně oba dva. 

Krátké oficiální oznámení o tom, že se arcivévodkyně Eleonora chystá uzavřít 

nerovné manželství, se mohli obyvatelé Rakousko-Uherska dočíst ve vídeňském listu 

Wiener Zeitung. Velmi zajímavé zprávy si oproti tomu mohl přečíst americký čtenář 

                                                                                                                                                                     
Linienschiffsleutnant Alfons von Kloss, auf alle ihr als Erzherzogin zustehenden Titel, Rechte, Ehren 

und Vorzüge verzichten zu wollen - abgegeben in einem Schreiben an Kaiser Fanz Joseph I., sg. AT-

OeStA/HHStA UR FUK 2977; Habsburg-Lothringische Familienurkunden Nr. 2978, 

Renunziationsinstrument seitens der Erzherzogin Eleonore anlässlich ihrer bevorstehenden 

Vermählung mit dem Linienschiffsleutnant Alfons von Kloss. Mit Beilage der Erklärung des Grafen 

Ceschi, dto. Zywiec, 1913 Januar 7 in einem Schreiben an den Minister des Äußern, Graf Berchtold, 

dass sämtliche Unterschriften und Siegel auf dem Renunziationsinstrument in seinem Beisein 

abgegeben bzw. aufgedrückt worden sind, sg. AT-OeStA/HHStA UR FUK 2978; Habsburg-

Lothringische Familienurkunden Nr. 2979, Trauung der Erzherzogin Eleonore, Tochter des 

Erzherzogs Carl Stephan mit k. u. k. Linienschiffsleutnant Alfons Ludwig von Kloss, sg. AT-

OeStA/HHStA UR FUK 2979. 

5
 Österreichisches Staatsarchiv Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ministerium des Äußern, 

Administrative Registratur Fach 1, Karton 203, Konvolut 79, Vermählungen: Erzherzogin Eleonore 

mit Linienschiffsleutnant von Kloss (dále jen OeStA, HHStA, Erzherzogin Eleonore mit 

Linienschiffsleutnant von Kloss). 

6
 RYAN, Nellie. My years at the austrian Court. London 1915 (dále jen RYAN, Nellie. My years at 

the austrian Court). 

7
 MORYSON, Jakub. Książę Olgierd Czartoryski (1888–1977). Życie i Działalność społeczno-

polityczna. Kraków 2012 (dále jen MORYSON, Jakub. Książę Olgierd Czartoryski). 



12 
 

v deníku The New York Times
8
. Nenašel zde zdaleka jen „suché oznámení“ 

o plánovaném sňatku, ale poměrně obsáhlé články o tom, kde se Eleonora 

s Alfonsem von Kloss poznala, jak bylo jejich tajemství vyzrazeno, z jaké pochází 

rodiny atd. Je pozoruhodné, že i v zámoří byl o tuto záležitost docela velký zájem. 

Nepochybně vyvolala „kauza Kloss“ pozdvižení i mimo evropský kontinent, není 

divu, když arcivévodkyně z jednoho z nejkonzervativnějších evropských 

panovnických rodů získala svolení k něčemu v habsburském domě dosud 

nevídanému. 

Deník The New York Times se také často vyjadřoval k úloze arcivévody Karla 

Štěpána v polské otázce. Objevovaly se však i zprávy, které nebyly tak docela 

pravdivé. Zde je třeba zamyslet se nad tím, jestli se jednalo pouze o špatnou 

interpretaci původního sdělení, způsobenou překladem či výměnou informací, či 

zdali šlo o záměrnou dezinterpretaci např. ze strany německé propagandy. Stěžejním 

dílem, co se polské otázky týče, pro mě byly publikace Jana Županiče – jednak kniha 

Rakousko-Uhersko a polská otázka za první světové války
9
 – a jednak články 

časopisu Historický obzor – Polská otázka v politice ústředních mocností za I. 

světové války (I. a II. část)
10

. 

Vilémovo „ukrajinské dobrodružství“, jak celou záležitost nazval Karel 

Štěpán při konfliktu se svým synem, jenž se rozhodl zasadit se o vznik Ukrajiny 

v rámci podunajské monarchie, rozebírá v monografii Rudý kníže
11

 dopodrobna 

                                                           
8
 V archivu The New York Times je možné dohledat jednotlivé články, bohužel ale není uvedeno, na 

které straně se původně nacházely. 

9
 ŽUPANIČ, Jan. Rakousko-Uhersko a polská otázka za první světové války. Praha 2006 (dále jen 

ŽUPANIČ, Jan. Rakousko-Uhersko a polská otázka za první světové války). 

10
 ŽUPANIČ, Jan. Polská otázka v politice ústředních mocností za I. světové války. (I. část). Cesta 

k vyhlášení Polského království (1914–1916). in: Historický obzor, 1997, roč. 5–6 (dále jen 

ŽUPANIČ, Jan. Polská otázka v politice ústředních mocností za I. světové války. I. část); ŽUPANIČ, 

Jan. Polská otázka v politice ústředních mocností za I. světové války. (II. část). Politika hraběte 

Czernina. in: Historický obzor, 1997, roč. 9–10 (dále jen ŽUPANIČ, Jan. Polská otázka v politice 

ústředních mocností za I. světové války. II. část). 

11
 SNYDER, Timothy. Rudý kníže. Utajený život habsburského arcivévody. Praha 2010 (dále jen 

SNYDER, Timothy. Rudý kníže). 
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Timothy Snyder a ve svém příspěvku do sborníku Karl I. (IV.)
12

 také ukrajinský 

historik Vasyl’ Rasevyč. 

 Za velice důležitý pramen k utvoření uceleného obrazu o rodině Karla 

Štěpána pak považuji paměti
13

 Marie Kristiny von Habsburg, dcery Eleonořina bratra 

Karla Albrechta, které uspořádali a vydali Adam Tracz a Krzysztof Błecha. 

Samozřejmě, že mnoho informací získala Marie Kristina již zprostředkovaně od 

svých rodičů, přesto jsem zde však nalezla její vlastní prožitky s „babičkou, 

dědečkem, strýčky či tetičkami“, a tyto vzpomínky považuji za obzvlášť cenné. 

Co se první a druhé kapitoly týče, zde je pramenná základna mnohem širší. 

V Domácím, dvorském a státním archivu Rakouského státního archivu ve Vídni ve 

fondu Habsburg-Lothringische Familienurkunden se nachází Císařský rakouský 

rodinný řád
14

, o nějž se celá první kapitola opírá. Rodinný řád byl už několikrát 

zpracován, podrobně o něm ve svém článku Habsburkové ve 20. století
15

, který vyšel 

v roce 2006 v Historickém obzoru, pojednává Jan Županič, dále se objevuje 

např. v dílech Karla Vocelky Die Familien Habsburg und Habsburg-Lothringen
16

 či 

Otto Urbana František Josef I.
17

 Prací zabývajících se morganatickými sňatky či 

„jinými skandály“ v habsburském rodě existuje celá řada, pro příklad bych uvedla 

alespoň Černé ovce mezi Habsburky
18

 Christiana Dickingera, Republikaner und 

                                                           
12

 RASEVYČ, Vasyl’. Ein habsburgischer König für die Ukraine? Wilhelm von Habsburg und Kaiser 

Karl I. in: GOTTSMANN, Andreas. Karl I. (IV.) Der erste Weltkrieg und das Ende der 

Donaumonarchie. Wien 2007 (dále jen RASEVYČ, Vasyl’. Ein habsburgischer König für die 

Ukraine?). 

13
 TRACZ, Adam – BŁECHA, Krzysztof. Ksieżna. Wspomnienia o polskich Habsburgach. Żywiec 

2009 (dále jen TRACZ, A. – BŁECHA, K. Ksieżna). 

14
 Österreichisches Staatsarchiv Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Habsburg-Lothringische 

Familienurkunden, Kaiserliches Familienstatut des Erzhauses, von Kaiser Ferdinand I. erlassen, 

Familienurkunden 2362, sg. AT-OeSTA/HHStA UR FUK 2362 (dále jen OeStA, HHStA, 

Kaiserliches Familienstatut). 

15
 ŽUPANIČ, Jan. Habsburkové ve 20. století. in: Historický obzor, 2006, roč. 17, č. 1–2 (dále jen 

ŽUPANIČ, Jan. Habsburkové ve 20. století). 

16
 VOCELKA, Karl. Die Familien Habsburg und Habsburg-Lothringen. Politik, Kultur, Mentalität. 

Wien 2010 (dále jen VOCELKA, Karl. Die Familien Habsburg und Habsburg-Lothringen). 

17
 URBAN, Otto. František Josef I. Praha 1991 (dále jen URBAN, Otto. František Josef I.). 

18
 DICKINGER, Christian. Černé ovce mezi Habsburky. Vyvrženci a prostopášníci slavného 

panovnického rodu. Praha 2001 (dále jen DICKINGER, Christian. Černé ovce mezi Habsburky). 
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Rebellen
19

 Friedricha Weissensteinera či diplomovou práci Petera Wiesfleckera 

z vídeňské univerzity Studien zur habsburgischen Heirats- und Familienpolitik
20

. 

Komplexní pohled na rakousko-uherskou šlechtu přináší Quarterings and Kinship: 

The Social Composition of the Habsburg Aristocracy in the Dualist Era
21

, rozsáhlou 

práci zabývající se tématem novošlechtictví
22

 vydal Jan Županič. Významnou 

publikací, která nám nechává nahlédnout do „zákulisí“ habsburského arcidomu je 

Soukromý svět Habsburků
23

 od Karla Vocelky a Lynne Hellerové a proniknout do 

dvorského života v období vlády Františka Josefa I. můžeme v knize Martiny 

Winkelhoferové Viribus unitis
24

.  

                                                           
19

 WEISSENSTEINER, Friedrich. Republikaner und Rebellen. Das andere Haus Habsburg-Lotringen. 

München 1995 (dále jen WEISSENSTEINER, Friedrich. Republikaner und Rebellen). 

20
 WIESFLECKER, Peter. Studien zur habsburgischen Heirats- und Familienpolitik im Zeitalter 

Kaiser Franz Josephs I. Austritte aud dem Kaiserhaus und Ehen mit Bürgerlichen. Diplomarbeit zur 

Erlangung des Magistergrades an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Wien 

1989 (dále jen WIESFLECKER, Peter. Studien zur habsburgischen Heirats- und Familienpolitik). 

21
 GODSEY, Jr. – WILLIAM D., Quarterings and Kinship. The Social Composition of the Habsburg 

Aristocracy in the Dualist Era. in: The Journal of Modern History 71, March 1999, s. 56-104. 

22
 ŽUPANIČ, Jan. Nová šlechta Rakouského císařství. Praha 2006 (dále jen ŽUPANIČ, Jan. Nová 

šlechta Rakouského císařství). 

23
 VOCELKA, Karl – HELLER, Lynne. Soukromý svět Habsburků. Život a všední dny jednoho rodu. 

Plzeň 2011 (dále jen VOCELKA, K. – HELLER, L. Soukromý svět Habsburků). 

24
 WINKELHOFEROVÁ, Martina. Viribus unitis. Císař a jeho dvůr. Nový pohled na Františka Josefa. 

Praha 2011 (dále jen WINKELHOFEROVÁ, Martina. Viribus unitis). 
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1. Habsbursko-lotrinský rod a rodinný řád 

1. 1 Císařský rakouský rodinný řád 

 Za zhruba 570 let habsburské rodové historie až do počátku období vlády 

Františka Josefa I. se vyskytly pouze dva případy, kdy uzavřeli členové 

habsburského rodu sňatek s osobou z měšťanského stavu. Prvním z nich byl 

arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský, jenž se roku 1557 oženil s Filipínou Welserovou. 

Druhým byl arcivévoda Jan, jenž se roku 1823 oženil s dcerou poštmistra Annou 

Plochlovou ze štýrského Aussee.
25

 V žádném ze zmíněných případů to jejich 

účastníkům nepřineslo negativní důsledky, ani Ferdinand Tyrolský, ani arcivévoda 

Jan nemuseli vystoupit z arcidomu. Něco takového by bylo ovšem po vydání 

rodinného řádu – tedy pouhých šestnáct let po Janově sňatku – zcela nemožné. 

 Po dlouhou dobu bylo pro habsburský, od poloviny 18. století habsbursko-

lotrinský rod určujícím pouze právo zvykové, podle kterého se Habsburkové řídili. 

Zvykové právo se však zakládalo více méně na tradici. Jeho legitimní základnou byla 

Pragmatická sankce z roku 1713.
26

 Tou byla uzákoněna nedělitelnost říše 

a panovnické moci a byly zde přesně definovány zásady nástupnictví, z nějž nebyly 

popřípadě vyloučeny ani ženy. Zákon nazvaný Pragmatická sankce upravoval také 

hierarchické uspořádání habsburské dynastie, jež určovalo každému jejímu členovi 

postavení uvnitř rodu a jímž také následně pominuly jakékoli spory o přednost.
27

 

 Ke kodifikaci práv a povinností členů habsburského rodu však došlo až 

3. února 1839, kdy byl sepsán Císařský rakouský rodinný řád. Tento soukromý 

rodinný kodex obdrželi po připojení císařova podpisu a pečeti v kopii všichni 

členové habsburského domu a poté byl uložen do Domácího, dvorského a státního 

archivu ve Vídni, a zůstal, až do rozpadu habsburské monarchie, i přes požadavky 

poslanců Říšské rady na jeho zveřejnění, tajný.
28

 Jednalo se o dílo především 

                                                           
25

 K morganatickému sňatku Ferdinanda Tyrolského a arcivévody Jana podrobněji v kapitole 

Morganatické sňatky v habsburském rodě. 

26
 ŽUPANIČ, Jan. Habsburkové ve 20. století, s. 2. 

27
 URFUS, Valentin. 19. 4. 1713. Pragmatická sankce. Rodný list podunajské monarchie. Praha 2002. 

28
 OeStA, HHStA, Kaiserliches Familienstatut. 
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rakouského kancléře Klemense knížete Metternicha
29

, který shledal, že integrita 

habsburského rodu by mohla být po smrti císaře Františka II./I.
30

 roku 1835 

ohrožena. Bylo třeba shrnout a kodifikovat stávající zvyklosti a ustanovení.
31

 Syn 

císaře Františka I., Ferdinand I., byl slabým panovníkem, což bylo z velké části 

způsobeno jeho duševní chorobou. Trpěl epilepsií, nemocí, která se projevila již u 

jeho strýce arcivévody Karla. To byl také důvod, proč jeho otec, císař František I., 

uvažoval již delší dobu o změnách v uspořádání následnictví.
32

 Ale jak císař 

František I., tak kancléř Metternich nedokázali, provázeni obavami o porušení 

legitimity, překonat lpění na tradičním následnictví, a tak nakonec k žádným 

změnám nedošlo.
33

 Ještě za svého života zřídil František I. tzv. státní konferenci, 

která měla za „neschopného“ Ferdinanda
34

 po jeho nástupu na trůn roku 1835 

                                                           
29

 Klemens hrabě von Metternich-Winneburg (1773–1859), 1813 povýšen do knížecího stavu, 1809–

 1848 rakouský ministr zahraničí, 1813–1848 rakouský státní kancléř. Österreichisches 

Biographisches Lexikon 1815–1950. Band 6. Wien 1975, s. 249 [cit. 2014-07-10]. Dostupné 

z: <http://www.biographien.ac.at/oebl?frames=yes>. 

30
 František II./I. (1768–1835), nejstarší syn císaře Leopolda II. a španělsko-bourbonské princezny 

Marie Ludoviky. Od roku 1792 římsko-německý císař jako František II., od roku 1804 císař rakouský 

jako František I. (Dále jen František I.) HAMMANOVÁ, Brigitte. Habsburkové, s. 128–132. 

31
 OeStA, HHStA, Kaiserliches Familienstatut. 

32
 Svého času uvažoval císař o tom, že by mohl místo nemocného Ferdinanda nastoupit vládu jeho 

mladší bratr František Karel, který sice netrpěl epilepsií, ale bohužel nebyl příliš inteligentní. Zřejmě 

i to byl jeden z důvodů, proč zůstal princip legitimity nakonec zachován. „Rodina [bavorské 

princezny Žofie] tímto ženichem z Vídně nebyla právě nadšená a budoucí nevěstu šokoval. Ale někde 

v pozadí kynula rakouská koruna a dovolovala leccos přehlédnout (…), přinejmenším fyzicky bude 

arcivévoda zdravý a Žofie by tedy mohla starému císaři ve Vídni porodit korunního prince, protože ze 

strany jejího budoucího švagra bylo sotva možné očekávat dědice. (…) „Žofiini rodiče soudili, že přes 

všechny nedostatky by František Karel byl „dobrou partií“.“ HOLLER, Gerd. Žofie. Matka Františka 

Josefa I. Tajná císařovna. Praha 1997, s. 16 (dále jen HOLLER, Gerd. Žofie). Eva Demmerleová 

uvádí, že případnými kandidáty na trůn mohli být také arcivévoda Karel či arcivévoda Jan, jenž byl 

mezi lidmi velmi populární. DEMMERLEOVÁ, Eva. Habsburkové. Dějiny jedné dynastie. Praha 

2012, s. 188 (dále jen DEMMERLEOVÁ, Eva. Habsburkové). 

33
 DEMMERLEOVÁ, Eva. Habsburkové, s. 188. 

34
 Přes své onemocnění byl císař velice inteligentní, hovořil plynně pěti jazyky, (což mu bylo později 

ku prospěchu, neboť jeho choť Marie Anna nepronesla za svůj život jediné německé slovo), hrál na 

klavír a trubku, zajímal se o přírodní vědy, především botaniku, a techniku, rád navštěvoval operu, 

naučil se šermovat, tančit, střílet, chodil lovit, dokázal dojet na koni z Vídně do Paříže a podle 

habsburské tradice naučit se nějakému řemeslu se vyučil zahradníkem. Arcivévodkyně Žofie však na 
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vykovávat vládní záležitosti. Předsedou konference se stal mladší bratr císaře 

Františka arcivévoda Ludvík (1784–1864), členové byli kancléř Metternich, hrabě 

Kolovrat-Libštejnský
35

 a arcivévoda František Karel (1802–1878).
36

 Jestliže 

František I. kancléři Metternichovi bezvýhradně důvěřoval, nový císař však otcovu 

náklonnost k jeho osobě příliš nesdílel. Později prohlásil: „Předsednictví státní 

konference si ponechám sám a Mým zástupcem bude Můj strýc arcivévoda 

Ludvík.“
37

 Tím byly Metternichovy kompetence do jisté míry omezeny.
38

 

Skutečnost, že byl Ferdinand, trpící epileptickými záchvaty, kvůli nimž byl 

často indisponován, slabým panovníkem, se nemuselo nutně projevit pouze 

v souvislosti s vládou samotnou, ale odráželo se to také přímo uvnitř habsburského 

rodu. V této době totiž existovalo několik vedlejších větví habsburského rodu. Druhý 

přeživší syn
39

 Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského,
 
Petr Leopold

40
, měl 

celkem šestnáct dětí, z toho dvanáct synů, z nichž šest mělo legitimní potomky. 

Nejstarší z Leopoldových synů, František, nastoupil po svém otci vládu. Vedle této 

hlavní linie však vznikly další, vedlejší linie, sekundogenitury či terciogenitury, které 

založili a jejichž hlavami se stali bratři císaře Františka. Byla to toskánská větev, jíž 

                                                                                                                                                                     
jeho osobnost nahlížela poněkud jinak, když se o něm vyjádřila slovy „idiot jako reprezentant 

koruny.“ HOLLER, Gerd. Ferdinand I. Poslední Habsburk na Pražském hradě. Spravedlnost pro 

císaře. Praha 1998, s. 17–18 (dále jen HOLLER, Gerd. Ferdinand I.). 

35
 František Antonín hrabě von Kolovrat-Libštejnský (1778–1861), 1809–1826 nejvyšší pražský 

purkrabí, 1826 jmenován státním ministrem, 1835–1848 člen Státní konference, v březnu 1848 

jmenován prvním konstitučním ministerským předsedou habsburské monarchie, po měsíci podal ze 

zdravotních důvodů demisi a stáhl se z politiky. Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950. 

Band 4. Wien 1969, s. 97 [cit. 2014-07-10]. Dostupné 

z: <http://www.biographien.ac.at/oebl?frames=yes>. 

36
 DEMMERLEOVÁ, Eva. Habsburkové, s. 189. 

37
 HOLLER, Gerd. Ferdinand I., s. 104–106. 

38
 Tamtéž, s. 105. 

39
 Prvorozený syn Marie Terezie a Františka Štěpána, Josef II., měl pouze dvě dcery, které zemřely 

v dětském věku, druhorozený Karel Josef se nedožil ani šestnácti let. Ferdinand Karel Antonín založil 

vedlejší větev rodu Habsburk-Este (viz níže) a nejmladší syn, Maxmilián František, byl určen pro 

církevní dráhu. HAMMANOVÁ, Brigitte. Habsburkové. Životopisná encyklopedie. Praha 2010. s.  

104–105, 182–186, 209, 307, 340–342 (dále jen HAMMANOVÁ, Brigitte. Habsburkové). 

40
 Arcivévoda Petr Leopold (1747–1792), od roku 1765 toskánský velkovévoda („Pietro Leopoldo“), 

1790 – 1792 císař Svaté říše římské jako Leopold II. HAMMANOVÁ, Brigitte. Habsburkové, s. 244–

247. 
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vládl od roku 1791 Leopoldův druhorozený syn Ferdinand III.
41

, dále větev 

arcivévody Karla
42

, uherská větev arcivévody Josefa Antonína
43

 a větev arcivévody 

Rainera
44

. Zvláštní linii tvořila hrabata von Meran
45

, která však k habsburskému 

domu nepatřila. Vedle těchto sekundogenitur vznikla ještě terciogenitura, již založil 

čtvrtý syn Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského Ferdinand Karel Antonín
46

. 

Roku 1771 se oženil s Marií Beatrix d’Este, čímž získal vládu v modenském 

vévodství. 

Tyto sekundo- a terciogenitury, především pak modenští a toskánští 

panovníci a stejně tak uherská linie habsburského rodu, pomalu přestávali autoritu 

                                                           
41

 Arcivévoda Ferdinand III. (1769–1824), druhý syn císaře Leopolda II. a Marie Ludoviky. Když se 

jeho otec stal roku 1791 císařem, získal Ferdinand jako druhý syn velkovévodství Toskánské. Za 

napoleonských válek byl Francouzi vyhnán a žil v exilu ve Vídni, v Salcburku a ve Würzburgu. Zpět 

do Florencie se mohl vrátit až rozhodnutím vídeňského kongresu. Ferdinand se dvakrát oženil, poprvé 

s Marií Luisou Neapolsko-sicilskou, s níž měl šest dětí a podruhé s Marií Saskou, toto manželství 

však zůstalo bezdětné. HAMMANOVÁ, Brigitte. Habsburkové, s. 105–106. 

42
 Arcivévoda Karel (1771–1847), třetí syn Leopolda II. a Marie Ludoviky. Od dětských let byl 

churavý, jeho rodiče k němu neprojevovali zvláštní náklonnost. Leopold nakonec souhlasil, aby Karla 

adoptovala jeho teta Marie Kristina, jejíž manželství s vévodou Albertem Sasko-Těšínským (proto 

bývá větev arcivévody Karla označována také jako těšínská) zůstalo bezdětné. Karlovi se dostalo 

bezvýhradné podpory a výborného vzdělání, co se vojenství, k němuž Karel od mala tíhl, týče, a stal 

se nesmírně bohatým dědicem, jedním z nejbohatších Habsburků vůbec. Oženil se s protestantskou 

princeznou Henriettou Nasavsko-Weilburskou a měl s ní sedm dětí (k této problematice podrobněji 

v podkapitole Uzavírání sňatků). HAMMANOVÁ, Brigitte. Habsburkové, s. 209–211. 

43
 Arcivévoda Josef Antonín (1776–1847), syn Leopolda II. a Marie Ludoviky. Po smrti svého 

staršího bratra, palatina Alexandra Leopolda, se stal roku 1795 místodržícím v Uhrách a o rok později 

byl zvolen palatinem. Snažil se najít „modus vivendi“ mezi politikou vídeňského dvora a požadavky 

uherských stavů, zasloužil se o hospodářský a kulturní rozvoj Uher. Josef Antonín se třikrát oženil 

(k této problematice podrobněji v podkapitole Uzavírání sňatků). HAMMANOVÁ, Brigitte. 

Habsburkové, s. 186–187. 

44
 Arcivévoda Rainer (1783–1853), syn Leopolda II. a Marie Ludoviky. Roku 1817 ho císař jmenoval 

vicekrálem Lombardsko-benátského království. Rainer si vzal Alžbětu Savojsko-Carignanskou a měl 

s ní osm dětí. HAMMANOVÁ, Brigitte. Habsburkové, s. 355–357. 

45
 K morganatickému sňatku arcivévody Jana a linii hrabat von Meran podrobněji v kapitole 

Morganatické sňatky v habsburském rodě. 

46
 Ferdinand Karel Antonín (1754–1806) měl s Marií Beatrix d’Este devět dětí. Nejstarší přeživší syn 

František IV. získal po smrti svého otce roku 1806 titul modenského vévody, po smrti matky navíc 

Massu a Carraru a také rozsáhlý majetek rodu Este. HAMMANOVÁ, Brigitte. Habsburkové, s. 104, 

132, 283–284. 
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slabého císaře uznávat. Rodinným řádem měla být tedy pozvednuta prestiž císaře 

a hlavně posílena a upevněna jeho pozice a autorita jako hlavy císařského domu. 

„Císaři jako hlavě rodiny nepřísluší jen suverenita a soudní pravomoc nad 

veškerými příslušníky rodiny, ale i právo zvláštního dozoru, který se vztahuje 

obzvlášť na poručnictví, kuratelu a vstupování do manželství, zejména však na 

veškeré činy a vztahy nejvyšších rodinných příslušníků, jež by mohly mít vliv na čest, 

vážnost, klid, pořádek a blahobyt nejjasnějšího arcidomu.“
47

 

 Rodinným řádem byla celá rodina uspořádána do tzv. habsburského domu, 

který tvořil pevnou a vnitřně hierarchizovanou sociální skupinu, v jejímž čele stál 

panovník, tedy rakouský císař. Až do roku 1839 se vztahy mezi panovníkem a členy 

rodiny odvíjely pouze od různých dohod či zvyklostí. Uzákonění habsburského domu 

a stanovení jeho struktur by se tedy dalo označit za přelomové, jelikož císař měl nyní 

dohled nad každým jednotlivým členem arcidomu, čímž mohl silně ovlivňovat jeho 

soukromý život, disponoval také naprostou suverenitou v otázkách soudnictví nad 

všemi arcivévody a arcivévodkyněmi a jedině on mohl s konečnou platností 

rozhodnout o budoucím povolání arcivévodů, proto také ve 2. polovině 19. století 

sloužila většina z nich v armádě. Nejenže si arcivévodové nemohli svobodně, bez 

císařova vědomí, zvolit povolání, ale bez jeho souhlasu nemohli ani studovat či 

cestovat. Císařovi příbuzní byli důkladně kontrolováni, především pak ty jejich 

aktivity, které by mohly být považovány na nevhodné a uškodit tak pověsti 

habsburského rodu.
48

 

Císařským rakouským rodinným řádem z 3. února 1839 byly tedy úplně 

poprvé písemně upraveny a především pevně stanoveny právní vztahy jednotlivých 

členů císařského domu k jeho hlavě, právní vztahy mezi nimi samotnými a také ke 

třetím stranám. Do té doby byly vztahy mezi členy habsburského rodu založeny 

„na pouhých zvycích či na roztržitých opatřeních“.
49

 Rodinný řád obsahuje celkem 

61 paragrafů uspořádaných do šesti částí: 

1) O osobách nejjasnějšího arcidomu, obecně o jejich právech a povinnostech 

mezi nimi vzájemně 

2) O plnoletosti, poručenství a kuratele 

3) O sňatcích princů a princezen císařského domu 
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4) Dohled hlavy rodu nad některými dalšími činy členů rodu 

5) O soudní moci nad osobami náležejícími k císařskému domu 

6) O apanážích, výbavě a věnu a vůbec o majetku a příjmu členů rodu 

V šesté části jsou pak ještě tři oddíly, z nichž první blíže určuje, co je soukromý 

majetek arcivévodů a arcivévodkyň, druhý specifikuje, co je rodinný majetek a třetí 

stanovuje, na co mají arcivévodové a arcivévodkyně nárok od státu.
50

  

1. 2 Příslušnost k habsburskému domu 

Pro správné uplatňování rodinného řádu, respektive pro jeho uplatňování 

vůbec, bylo třeba znát, kdo všechno vlastně k habsburskému domu patří. Touto 

otázkou se zabýval hned § 1 rodinného řádu, podle kterého náleželi k arcidomu císař, 

jako hlava rodu, jeho manželka, popřípadě vdovy po císařových dříve vládnoucích 

předcích, dále arcivévodové a arcivévodkyně, kteří v mužské linii pocházeli buď od 

vládnoucího císaře, či od některého ze synů Marie Terezie a Františka Štěpána 

Lotrinského a byli potomky osob, které uzavřely rovnorodý sňatek. Arcivévodkyně 

patřily k arcidomu tak dlouho, dokud se neprovdaly, a pokud ovdověly, znovu se do 

něj navracely.
51

 

Již zmíněná naprostá suverenita panovníka ve věcech soudnictví a svrchovaná 

soudní moc, stejně jako právo zvláštního dohledu nad členy habsburského rodu byly 

obsaženy v § 2 rodinného řádu.
52

 Podle § 3 měli členové rodu vedle případného 

práva nástupnictví také právo, aby s nimi bylo jednáno jako s princi a princeznami 

náležejícími k císařskému domu a také právo na materiální zajištění odpovídající 

jejich postavení.
53

 Těm větvím habsburského rodu, resp. jejich hlavám, které 

disponovaly vlastní suverenitou, příslušela téže práva a závazky ohledně členů rodin 

těchto větví, které jinak patřily výhradně císaři a které byly tímto převedeny na hlavy 

rodin vedlejších větví rodu. To ovšem nemění nic na skutečnosti, že císař měl být 

informován o všech osobních a rodinných poměrech a z toho plynoucích závěrech 

                                                           
50

 Tamtéž, Kaiserliches Familienstatut. 

51
 Tamtéž, Kaiserliches Familienstatut § 1. 

52
 Tamtéž, Kaiserliches Familienstatut § 2. 

53
 Tamtéž, Kaiserliches Familienstatut § 3. 



21 
 

a usneseních, týkajících se příslušníků vedlejších větví rodu.
54

 Po ztrátě suverenity 

sekundo- a terciogenitur se stal císař jedinou hlavou všech větví císařského domu. 

Poslední toskánský velkovévoda Ferdinand IV. (1835–1908), který však vládu 

v Toskánsku nikdy nenastoupil,
55

 si uchoval alespoň zbytky suverenity, což by však 

bylo spíše vhodné označit ze strany císaře za akt zdvořilosti a noblesy.
56

 Zpráva 

ministra Goluchowského
57

 Františku Josefovi z 31. ledna 1903 o postavení 

velkovévody toskánského informovala, že od skončení samostatnosti velkovévodství 

toskánského přejímá větev habsburského rodu, která tam doposud vládla, postavení 

ostatních členů arcidomu. Hlavě této sekundogenitury však zůstává zachována určitá 

suverenita, která pomine spolu s jejím skonáním.
58

 

Poté, co byli Rakušané roku 1859 poraženi v Itálii, došlo paradoxně 

k velkému posílení pozice císaře Františka Josefa I. jako hlavy rodiny. V Itálii přišly 

o svá panství toskánská i modenská větev habsburského rodu a jejich členové 

přesídlili do Rakouska, což mělo za následek již zmíněný konec samostatnosti těchto 

větví. Pro rakouskou zahraniční politiku bylo v té době příhodnější, aby se bývalí 

panovníci italských států vzdali svých práv. Jakýmsi nevyřčeným důvodem bylo ale 

pravděpodobně také to, že František Josef si za žádných okolností nepřál, aby 

případní suverénní panovníci vedlejších linií jakkoli narušovali integritu rodu či snad 

ohrožovali téměř neomezenou moc císaře jako hlavy habsburského rodu. Na přání, či 

možná spíše naléhání, Františka Josefa se roku 1870 vzdal Ferdinand IV. vlády 

v Toskánsku. Modenský vévoda František V. (1819–1875) však toto učinit odmítl, 

což zřejmě vycházelo ze skutečnosti, že disponoval velkým bohatstvím, resp. patřil 
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k nejbohatším Habsburkům vůbec.
59

 Toskánská větev oproti tomu žádné větší 

majetky v Rakousku nevlastnila a byla tedy v podstatě závislá na císaři. Salcburský 

hrad, své nové sídlo, získala pak jen díky milosti císaře. 

1. 3 Otázka apanáže 

 Vedle práva na nástupnictví, které náleželo každému členovi arcidomu bez 

výjimky, měli také všichni právo na rentu.
60

 Roční renta byla pak odstupňována 

právě na základě přednosti v nároku na trůn, tedy na základě příbuzenské blízkosti 

k vládnoucímu císaři, a to v mužské linii.
61

 Synové a bratři panovníka dostávali 

ročně apanáž ve výši 75 000 zlatých, jeho dcerám a sestrám připadlo 42 000 zlatých 

za rok, všichni ostatní arcivévodové pak měli nárok na 45 000 a arcivévodkyně na 

24 000 zlatých ročně.
62

 Pokud však pobýval někdo z nich trvale u dvora, přicházel 

tím zhruba o třetinu své roční apanáže, jelikož zde pro něj bylo zabezpečeno bydlení, 

strava, ale např. také stáje.
63

 

 Císař měl tedy prostředky, jimiž mohl členy rodu v případě potřeby přinutit 

k poslušnosti. To byl jistě také jeden z důvodů, proč všichni členové rodu, až na pár 
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výjimek,
64

 svrchovanou autoritu císaře bezvýhradně uznávali a plnili jeho nařízení. 

Císař byl nejvyšším a vlastně také jediným soudcem členů habsburského rodu, podle 

tehdejších zákonů nesměly soudy žádného z arcivévodů stíhat, stejně tak nesměly být 

jakkoli omezovány svobody či privilegia arcivévodů. Mimo jiné měli arcivévodové 

také tzv. exteritoriální status, což se ukázalo být prospěšným v roce 1867, jelikož 

díky tomu nebyli nuceni volit mezi rakouským či uherským občanstvím, čímž by se 

museli přihlásit buď k předlitavské, či k zalitavské části habsburské říše. Držba 

obojího občanství najednou nebyla možná.
65

 

 Penězi si tedy císař mohl vynutit téměř vše, což jeho postavení bezpochyby 

jen upevňovalo. Jedině on měl naprostý dohled nad všemi financemi a měl také 

právo dle vlastního uvážení ustanovení o apanáži měnit a také vyměřit přesnou 

částku, která měla plynout každému jednotlivému členovi rodu.
66

 Do doby, kdy byl 

sepsán rodinný řád, připadala povinnost vydržování habsburského domu přirozeně 

státu. Nejednalo se však pouze o financování základních životních potřeb panovníka 

a jeho rodiny, ale také o financování zámků a zahrad, sbírek a mecenášství, slavností 

a reprezentačních událostí. Toto se rozumělo samozřejmostí, rozdíl mezi státním 

majetkem a soukromým majetkem habsburského rodu v podstatě neexistoval. Nejen 

finanční prostředky, plynoucí přímo panovníkovi, ale také ty, které byly odváděny 

princům a princeznám, byly vypláceny ze státních prostředků. Toto bylo úředně 
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zaznamenáno a také uznáno v různých dokumentech, například v závěti Ferdinanda 

II. z roku 1621 či v Pragmatické sankci.
67

 

V 19. století činily náklady dvora zhruba osm milionů zlatých, z čehož bylo 

jen pro císařskou rodinu vyplaceno asi tak 1, 4 milionu zlatých. Okolo poloviny 

století stouply výdaje císařské rodiny zhruba na dvojnásobek. Roku 1862 byla 

vydána tzv. civilní listina
68

, na jejímž základě byla pro císařskou rodinu přesně 

stanovena podpora.
69

 

V 19. století se objevila myšlenka oddělit soukromý rodinný majetek 

a majetek státní. „Toto rozlišování, odhlédneme-li od některých majetků nabytých 

především Františkem Štěpánem, bylo čistě právně fiktivní, neboť u hodnotných 

předmětů (např. uměleckých sbírek) se jednalo a transformované státní 

vlastnictví.“
70

 Otázka oddělení soukromého a státního vlastnictví se stala 

problematickou především s koncem habsburského panství v roce 1918, jelikož 

rozličné fondy a fideikomisy
71

 byly již od 18. století považovány za majetek 

arcidomu. Za první osobu císařské rodiny, která kdy nabyla soukromého majetku, 

bývá považován František Štěpán Lotrinský, neboť byl velmi schopným ekonomem 

a kupoval panství, na druhé straně ale také prováděl netransparentní obchody. Co mu 

ovšem v žádném případě nelze upřít je fakt, že se mu podařilo zajistit pro svou 

rodinu nemalý finanční obnos. Svým podnikáním nabyl bezmála 18 000 000 
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zlatých,
72

 z jejichž části pak splatili Marie Terezie a její syn Josef II. alespoň část 

dluhů a část uchovali pro budoucí zaopatření rodiny a stálé rozmnožování majetku.
73

 

Zde je tedy třeba vidět základ tzv. „rodinného zaopatřovacího fondu“,
74

 což 

byl zvláštní fond, který rok po smrti svého manžela Františka Štěpána Lotrinského 

roku 1765 vytvořila Marie Terezie. Správa a rozdělování tohoto jmění se po sepsání 

rodinného řádu řídily nadále jeho předpisy. Nejdůležitějším bylo nařízení, že 

základní kapitál celého fondu nesměl být nikdy zmenšen. Z případných zisků směla 

být uvolněna maximálně jedna třetina, a ta pak mohla být rozdělena mezi členy rodu, 

zbylé dvě třetiny však musely zůstat uchovány a měly sloužit jedině k rozmnožení 

stávajícího rodinného majetku. K osobní potřebě se směly použít jen ve výjimečných 

případech.
75

 Základ celého tohoto jmění tvořily především panství a statky, 

nacházející se z převážné části v českých zemích a na území dnešního Slovenska, 

jako např. Hodonín a Pavlovice, Holíč a Šaštín (od roku 1881 byly přikoupeny 

Bezno, Smiřice, Cerekvice, Neděliště a Světy). Roku 1916 činil čistý výnos ze všech 

                                                           
72

 Tento kapitál nově zřízeného fondu nazvaného „rodinný zaopatřovací fond“ se do pádu monarchie 

roku 1918 zmnožil až na 72 milionů korun. VOCELKA, Karl. Die Familien Habsburg und Habsburg-

Lothringen, s. 124. 

73
 VOCELKA, Karl. Die Familien Habsburg und Habsburg-Lothringen, s. 124;  URBAN, Otto. 

František Josef I., s. 71; WINKELHOFEROVÁ, Martina. Viribus unitis, s. 146. 

74
 Vedle tohoto fondu existovaly ještě tzv. „avitikální statky“, což byla panství či jiné majetky, 

podléhající uherským zákonům, spravované hlavou rodu. Tyto statky pocházely z pozůstalosti 

císařovny Alžběty, manželky císaře Karla VI. Jejich výnosy měly být rozdělovány mezi ty členy 

rodiny, kteří na ně měli ze zákona nárok. OeStA, HHStA, Kaiserliches Familienstatut § 43. Aviticita 

byla instituce uherského práva (definitivně zrušena 1861), která zakazovala zcizení šlechtického 

pozemkového vlastnictví zděděného po předcích. Velký slovník naučný, s. 119. V 19. století se 

uskutečnil pokus oddělit soukromé položky císařských sbírek a položky, které patřily státu. To dalo 

vzniknout tzv. „rodinnému fideikomisu sbírek arcidomu habsbursko-lotrinského náležejícímu 

primogenituře“. Dále byla zřízena tzv. „rodinná fideikomisní knihovna“, která také později sloužila 

pouze jako dvorská knihovna Habsburků, šlo tedy o čistě privátní záležitost. VOCELKA, Karl. Die 

Familien Habsburg und Habsburg-Lothringen, s. 124–125. 

75
 OeStA, HHStA, Kaiserliches Familienstatut § 43. Z rodinného fondu platil císař např. i za to, aby se 

na světlo světa nedostaly některé skandály. Zhruba 400 000 korun zaplatil František Josef své bývalé 

neteři Marii Larischové, aby si zajisil, že nezveřejní své „pikantní“ vzpomínky na svou zesnulou tetu, 

císařovnu Alžbětu. WINKELHOFEROVÁ, Martina. Viribus unitis, s. 147–148. 
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těchto nemovitostí 713 550 korun. Tyto peníze byly vlastnictvím celého rodu, 

přičemž císař byl jejich plnomocným správcem.
76

 

 Jakousi výjimkou, co se apanáží týče, byla císařovna Alžběta, která na 

základě manželské smlouvy, uzavřené roku 1854, dostávala dokonce 100 000 zlatých 

ročně. Tři dny před svatbou zvýšil František Josef také roční rentu své matce, a to 

z 20 000 na 50 000 zlatých.
77

 Jelikož arcivévodů a arcivévodkyň stále přibývalo, 

s čímž přirozeně narůstal také počet vyplácených rent, stanovené sumy členů 

arcidomu se téměř nezvyšovaly. Na počátku 20. století byla pak reálná hodnota 

apanáží ve srovnání s rokem 1839 zhruba poloviční.
78

 

 Na apanáž měl tedy teoreticky nárok skutečně každý plnoletý člen 

habsburského rodu. Realita byla ale zcela jiná. Než dosáhli arcivévodové 

a arcivévodkyně plnoletosti, živili a šatili je výhradně jejich rodiče, a to ať už měli 

jakýkoliv počet sourozenců.
79

 Se dnem dosažení plnoletosti
80

 vznikal pak také 

teoretický nárok na apanáž. Tu však mohli arcivévodové získat jen v případě, že byli 

sirotky
81

 z otcovy strany, a arcivévodkyně jí mohly dosáhnout, pouze pokud osiřely 
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 URBAN, Otto. František Josef I., s. 70–71. Po měnové reformě roku 1892 byla v Rakousko-

Uhersku zavedena korunová měna, byla její předchůdkyně (zlaté) používána až do roku 1900 

souběžně s novou měnou. Jeden zlatý se rovnal dvěma korunám. WINKELHOFEROVÁ, Martina. 

Viribus unitis., s. 148. 

77
 URBAN, Otto. František Josef I., s. 70. Dělník vydělával v této době maximálně 200 až 300 zlatých 

ročně, ženy jen polovinu, přičemž průměrná pracovní doba byla dvanáct až čtrnáct hodin denně. 

HAMMAN, Brigitte. Alžběta. Císařovna proti své vůli. Praha 1997, s. 36–37. 

78
 ŽUPANIČ, Jan. Habsburkové ve 20. století, s. 4. 

79
 OeStA, HHStA, Kaiserliches Familienstatut § 46. 

80
 Následník trůnu dosahoval plnoletosti již v šestnácti letech, ostatní arcivévodové a arcivévodkyně 

pak ve dvaceti letech. OeStA, HHStA, Kaiserliches Familienstatut § 5 a § 6. V naléhavých případech 

byl panovník na základě vlastního uvážení oprávněn zplnoletit kteréhokoliv člena arcidomu již před 

dosažením požadovaného věku, pokud příslušný prokázal, že je již dostatečně rozumově vyzrálý. 

OeStA, HHStA, Kaiserliches Familienstatut § 7. „Obyčejní obyvatelé“ habsburské monarchie 

nabývali plnolestosti podle všeobecného občanského zákoníku z roku 1811 až dosažením dvacátého 

čtvrtého roku věku. LENDEROVÁ, Milena – JIRÁNEK, Tomáš – MACKOVÁ, Marie. Z dějin české 

každodennosti. Život v 19. století. Praha 2009, s. 178. 

81
 V rakouských zemích upravoval postavení sirotka všeobecný občanský zákoník z roku 1811. 

Obecně bylo za sirotka považováno i dítě, které ztratilo pouze otce, protože žena nebyla plnoprávná. 

Takovému sirotkovi byl soudem přidělen poručník, ale matka se o něj samozřejmě směla starat dál. 

LENDEROVÁ, Milena – RÝDL, Karel. Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století. 

Praha, Litomyšl 2006. s. 287 (dále jen LENDEROVÁ, M. – RÝDL, K. Radostné dětství?). 
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jak z matčiny, tak z otcovy strany.
82

 Pokud tomu tak nebylo, měli arcivévodové 

i arcivévodkyně nárok pouze na výživné, tzv. sustentaci
83

, jehož výši určoval jejich 

otec a jež bylo odváděno přímo z jeho příjmu, záviselo tedy na hodnotě jeho 

majetku. Nedisponoval-li však arcivévoda velkými majetky či byla-li jeho rodina 

příliš velká, mohlo se stát, že výživné jeho dětí bylo velice nízké. Pro případ, že při 

uzavření sňatku některého z jeho synů nestačila renta, která mu byla vyměřena, na 

patřičné živobytí jeho rodiny, obdržel buď z prostředků rodinného fondu sustentaci 

v hodnotě zhruba poloviny arcivévodské apanáže. Stejné řešení měly i případy 

arcivévodkyní, jimž zemřel otec, a ony zůstaly se svou ovdovělou matkou samy. 

Pokud byly jejich příjmy příliš nízké, mohly i ony získat sustentaci od státu či 

z rodinného fondu.
84

  

 Teoreticky tedy mohl každý apanáž získat, stejně tak o ni ale mohl přijít. 

Apanáž přestala být vyplácena, pokud byl arcivévoda dostatečně zajištěn jiným 

způsobem. Například tedy v případě patřičného zaopatření katolickou církví, 

z prostředků státu či jiným způsobem, čímž mohlo být třeba dědictví či velmi 

úspěšné podnikání.
85

 Jako odpovídající zaopatření ale jistě nebyl chápán pouhý 

služební plat. Vyplácení apanáže zanikalo také smrtí toho arcivévody, jemuž apanáž 

náležela, u arcivévodkyň pak sňatkem či vstupem do kláštera.
86

 

 Jak již bylo výše zmíněno, sekundo- a terciogenitury habsburského rodu 

tvořily vlastní panovnické domy s vlastními hlavami svých rodin a nepodléhaly tudíž 

přímo rakouskému císaři. Podle §44 rodinného řádu se na ně také nevztahoval nárok 

na apanáž. Změna tohoto ustanovení připadala v úvahu pouze v případě 

mimořádných událostí, které by změnily stávající rodinné poměry.
87

 Takováto změna 

nastala s koncem habsburského panství v Itálii. Modenská větev rodu byla však 
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 OeStA, HHStA, Kaiserliches Familienstatut § 47. Každému nezletilému sirotkovi byl určen 

poručník, jehož jméno bylo obvykle uvedeno již v závěti otce osiřelého dítěte. Pakliže tomu tak 

nebylo či pokud panovník s výběrem tohoto poručníka nesouhlasil, mohl zvolit poručníka sám. Ať tak 

či tak, osobě hlavy domu bylo svěřeno nejvyšší poručnictví. OeStA, HHStA, Kaiserliches 

Familienstatut § 10, § 11, § 12 a § 13. 

83
 „Sustentace, z latinského výživa. Odtud sustentační náklady, náklady na výživu někam osoby.“ 

Ottův slovník naučný. 24. díl. Praha 1906, s. 396. 

84
 OeStA, HHStA, Kaiserliches Familienstatut § 51. 

85
 ŽUPANIČ, Jan. Habsburkové ve 20. století, s. 4. 

86
 OeStA, HHStA, Kaiserliches Familienstatut § 50. 

87
 Tamtéž, Kaiserliches Familienstatut § 44. 
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nadále díky svému velkému movitému i nemovitému majetku na císaři ekonomicky 

zcela nezávislá. Toskánská linie byla oproti tomu úplně odkázána na výplatu apanáží 

a výživného z rodinného fondu.
88

 

1. 4 uzavírání sňatků 

 Rodinným řádem pro členy arcidomu nevznikaly zdaleka jen výhody, všem 

arcivévodům a arcivévodkyním nařizoval naprostou poslušnost vůči císaři jako hlavě 

rodu. Často tedy museli rodinnému řádu, jejž byli povinni přesně dodržovat, přinášet 

spíše oběti, než aby z něj mnoho vytěžili. 

Žádný člen rodiny nesměl bez svolení hlavy rodu uzavřít sňatek.
89

 Svůj 

případný souhlas s uzavřením sňatku stvrdil císař ratifikací manželské smlouvy či 

jiným formálním prohlášením.
90

 Manželská smlouva, která by byla uzavřena, aniž by 

však obsahovala císařův souhlas a nebyla tudíž ratifikována, byla považována za 

neplatnou. Osoba uzavírající sňatek tímto způsobem, ztrácela pro sebe i pro své děti 

nárok na dědictví, apanáž, věno, postavení, titul a znak člena císařského domu, stejně 

tak na jiné právní důsledky plynoucí z uzavření manželského svazku.
91

 Pakliže by 

vznikla jakákoli pochybnost, zdali se jedná či nejedná o platný sňatek, příslušelo 

rozhodnutí jen a pouze hlavě rodiny.
92

 V případě sňatku arcivévodkyň, pokud 

k němu dostaly svolení, se musely ještě před uzavřením manželství ve slavnostním 

přísežném prohlášení vzdát ve věci práva dědického jakékoli účasti na intestátní 

dědické posloupnosti
93

 a zříci všech nástupnických práv.
94

 Podle rodinného řádu 
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 ŽUPANIČ, Jan. Habsburkové ve 20. století, s. 4. 

89
 OeStA, HHStA, Kaiserliches Familienstatut § 15. 

90
 Tamtéž, Kaiserliches Familienstatut § 16. 

91
 Tamtéž, Kaiserliches Familienstatut § 17. Jinými právními důsledky mohlo být myšleno například 

právo nástupnictví na trůn nebo třeba právo každého člena habsburského arcidomu, aby s ním bylo 

jednáno jako se členem císařské rodiny či aby nemohl být stíhána soudem atd. 

92
 OeStA, HHStA, Kaiserliches Familienstatut § 18. 

93
 Problematika intestátní neboli zákonné posloupnosti civilní je upravena již v římském právu. 

Intestátní posloupnost má dvě základní podmínky. První podmínkou je smrt zůstavitele bez závěti 

(intestatus), tedy aniž pořídil testament, popř. smrt zůstavitele s neplatnou závětí. Další nezbytnou 

podmínkou je, aby byl pozůstalý způsobilý stát se dědicem. KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. 

Římské právo. s. 269–270. Ve všeobecném občanském zákoníku z roku 1811 je otázka intestátní 
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nebyla vyloučena ani adopce, ovšem jen za předpokladu, že se uskutečnila v rámci 

arcidomu. Adoptováni směli být tedy pouze členové císařského domu a opět 

samozřejmě pouze se souhlasem hlavy rodiny.
95

 

Co se tzv. morganatických manželství
96

 týče, bylo rozhodnutí, zdali budou 

tato považována za platná, svěřeno opět jedině do rukou císaře.
97

 Zásada 

rovnorodého sňatku
98

 byla jistě jedním z hlavních předpokladů pro naplnění 

ostatních ustanovení týkajících se uzavírání sňatků. Princip rovnosti při uzavírání 

sňatků byl detailně definován dodatkem k rodinnému řádu z 12. června 1900.  

„Stále veden přáním zachovat Našemu vznešenému arcidomu až do 

nejvzdálenějších dob nezakalený lesk a vzhled… rozhodli jsme se jasně, po poradě 

s Naším milovaným panem synovcem, nejjasnějším arcivévodou Františkem 

Fendinandem rakouským-Este, a po jeho souhlasu, stejně jako po poradě se všemi 

ostatními agnáty Našeho nejjasnějšího arcidomu, a také u příležitosti opětovného 

                                                                                                                                                                     
dědické posloupnosti probírána v rámci dědického práva, které je zde řazeno ve druhém díle 

„Z věcného práva“. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer 

der Österreichischen Monarchie § 531 an [cit. 2014-07-10]. Dostupné 

z: <http://www.literature.at/viewer.alo?objid=11585&viewmode=fullscreen&scale=3.33&rotate=&pa

ge=223>.  

94
 OeStA, HHStA, Kaiserliches Familienstatut § 20. 

95
 Tamtéž, Kaiserliches Familienstatut § 21. Takováto adopce se uskutečnila například roku 1874 po 

smrti arcivévody Karla Ferdinanda. Jeho bratr, arcivévoda Albrecht, tehdy adoptoval tři syny 

zemřelého arcivévody – Fridricha, Karla Štěpána a Evžena. HAMMANOVÁ, Brigitte. Habsburkové, 

s. 149; PERNES, Jiří. Habsburkové bez trůnu. Praha 1995, s. 170 (dále jen PERNES, Jiří. 

Habsburkové bez trůnu). 

96
 Morganatické manželství (matrimonium ad morganaticam, ad legem Salicam, Morganatische Ehe, 

Morgendingsehe, Ehe zur linken Hand), výraz bývá odvozován od gótského morgjan, – zkrátit, 

omezit, či od Morgengabe – jitřní dar. „(…) jest manželství, při jehož uzavření se ujednává, že 

manželka a děti se vylučují ze stavovských práv manžela, resp. otce, a děti mimo to i z nástupnictví na 

trůn a z dědictví kmenových statků rodinných. Jest to právní ústav germánského původu, praktický 

dnes jen pro členy panujících rodů a založený na názoru, že manželský svazek spojen býti může se 

všemi právními účinky pouze tenkráte, jsou-li oba manželé rovného urození.“ Ottův slovník 

naučný. 17. díl. Praha 1901, s. 733–734. 

97
 OeStA, HHStA, Kaiserliches Familienstatut § 19. 

98
 „Otázka stejnorodosti neznamenala pouze společenské ohraničení oproti šlechtě zemského stavu, 

s níž nebylo možné uzavírat sňatky již z politických důvodů, protože proti ní bylo nutné vystupovat 

v pozici výše postavených a také udržovat sociální odstup i z genealogického hlediska.“ VOCELKA, 

K. – HELLER, L. Soukromý svět Habsburků, s. 119. 



30 
 

potvrzení shora uvedeného rodinného řádu, vyhlásit a ustanovit…“
99

 Těmito slovy 

začínal dodatek císaře Františka Josefa I. k nejvyššímu císařskému rodinnému řádu. 

Byl vydán pouhých čtrnáct dní před uzavřením sňatku Františka Ferdinanda d’Este 

s Žofií Chotkovou. 

Podle tohoto dodatku se pod rovnorodým sňatkem rozuměl pouze takový, 

jenž byl uzavřen se členem císařského domu, se členem jiného křesťanského, nyní 

nebo v minulosti vládnoucího rodu, či se členem onoho knížecího rodu, kterému 

podle článku XIV německých spolkových akt a podle listiny vlastnoručně sepsané 

císařem Františkem I. 17. září 1825 příslušelo právo rovnosti.
100

 Jako tyto knížecí 

rody byly chápány takové, které dříve panovaly nad nějakým, byť třeba jen malým, 

územím zaniklé Svaté říše římské.
101

 Byly vyhotoveny jmenné seznamy rodů, které 

byly určeny jako vhodné pro sňatek, tedy rovnorodé.
102

 U osob z těchto rodů, se 
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 OeStA, HHStA, Kaiserliches Familienstatut, Dodatek k Císařskému rakouskému rodinnému řádu 

z 12. června 1900 (dále jen OeStA, HHStA, Kaiserliches Familienstatut, Dodatek z 12. června 1900). 

100
 Tamtéž. 

101
 ŽUPANIČ, Jan. Habsburkové ve 20. století, s. 5. 

102
 Jednalo se o mediatizované knížecí rody usazené na území habsburské monarchie – Auersperg, 

Colloredo-Mannsfeld, Esterházy, Kaunitz-Rietberg, Khevenhüller, Lobkowicz, Metternich, 

Rosenberg, Salm-Reifferscheid-Krautheim, Schwarzenberg, Schönburg-Waldenburg, Schönburg-

Hartenstein, Starhemberg, Trauttmansdorff a Windisch-Graetz – a o mediatizované knížecí rody 

usazené mimo území monarchie – Arenberg (vévodové), Bentheim-Steinfurt, Bentheim-Tecklenburg 

či Bentheim-Rheda, Croÿ (vévodové), Fugger-Babenhausen, Fürstenberg, Hohenlohe-Langenburg-

Langenburg, Hohenlohe-Langenburg-Oehringen, Hohenlohe-Langenburg-Kirchberg, Hohenlohe-

Waldenburg-Bartenstein, Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein-Jagstberg, Hohenlohe-Waldenburg-

Schillingfürst, Isenburg-Offenbach-Birstein, Leyen, Leiningen, Looz-Coswarem (vévodové), 

Loewenstein-Wertheim-Rosenbrg, Loewenstein-Wertheim-Freudenberg, Oettingen-Spielberg, 

Oettingen-Wallerstein, Salm-Salm, Salm-Kyrburg, Salm-Reifferscheidt-Krautheim, Salm-Horstmar, 

Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, Solms-Braunfels, Solms-Lich und 

Hohensolms Waldburg-Wolfegg-Waldsee, Waldburg-Zeil-Trauchburg, Waldburg-Zeil-Wurzach, 

Wied a Thurn-Taxis. OeStA, HHStA, Kaiserliches Familienstatut, Dodatek z 12. června 1900. Na 

základě těchto ustanovení se mohl mladší bratr posledního císaře Karla I., arcivévoda Maxmilián, 

roku 1917 oženit s Franziskou princeznou von Hohenlohe-Waldenburg-Schillingfürst, jejíž rodina 

kdysi vládla malé části jižního Německa, která byla roku 1806 mediatizována ve prospěch Bavorska 

a Würtenbeska. HAMMANOVÁ, Brigitte. Habsburkové, s. 167–168; ŽUPANIČ, Jan. Habsburkové 

ve 20. století, s. 5. Arcivévoda Fridrich z těšínské větve habsburského rodu měl oproti tomu velké 

problémy svůj sňatek s Isabelllou princeznou von Croÿ-Dülmen prosadit, tento sňatek se totiž 

uskutečnil již roku 1878, tedy dříve, než byl vydán zmiňovaný dodatek k rodinnému řádu. 
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kterými by členové císařského domu uzavřeli případný sňatek, se také 

předpokládalo, že pocházely z manželského svazku, který podle domácích zákonů 

těchto aristokratických rodin platil za rovnorodý. Pokud však v jejich domácích 

zákonech žádná taková ustanovení neexistovala, měli se řídit těmi, která byla v té 

době platná pro habsburský rod. Další podmínkou bylo, že rovnorodost musela být 

předpokladem pro rovný sňatek i podle zákonů těchto knížecích rodů. Pakliže taková 

nařízení v domácích zákonech těchto rodů chyběla, musel dotyčný, jenž byl 

potencionálním nastávajícím některého ze členů císařského domu, prokázat svůj 

šlechtický původ. Podle schématu, které bylo zhotoveno k dodatku rodinného řádu, 

musel dotyčný prokázat šlechtický, minimálně však rytířský, původ u jeho osmi 

předků v otcově i v matčině linii, dále alespoň u dvou předků v pátém stupni 

v otcově i v matčině linii a nakonec musel prokázat také minimálně tři staletí setrvání 

ve šlechtickém stavu bez přerušení na straně dvou mužských předků v pátém 

stupni.
103

 

Tento tedy na první pohled vše usnadňující dodatek nemusel být v konečném 

efektu až tak jednoduchou záležitostí. Výše jmenované rody byly ustanoveny 

rovnorodými, ač na ně tak ve skutečnosti příliš pohlíženo nebylo. Přestože jistě 

existovaly obavy z následků sňatků mezi příbuznými,
104

 často byly nevyhnutelné, 

jestliže měla zůstat zachována společenská rovnost, a to třeba jen u „pouhé“ šlechty, 

natož pak u příslušníků císařského domu.
105

 

Sňatky uzavřené s osobou, která nesplňovala kritéria rovnorodosti, bývaly 

označovány jako tzv. sňatky morganatické či mesalianční, avšak i s nerovnými 

                                                                                                                                                                     
WINKELHOFEROVÁ, Martina. Šlechtictví zavazuje. Osudy žen v c. k. monarchii. Praha 2012, s. 46 

(dále jen WINKELHOFEROVÁ, Martina. Šlechtictví zavazuje); HAMMANOVÁ, Brigitte. 

Habsburkové, s. 346; ŽUPANIČ, Jan. Habsburkové ve 20. století, s. 5. 
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 OeStA, HHStA, Kaiserliches Familienstatut, Dodatek z 12. června 1900. 

104
 Manželské sňatky mezi bratranci a sestřenicemi nebyly nijak zvlášť žádoucí záležitostí, ale tabu 

nebyly. Mezi šlechtou se tradoval výrok „sňatek mezi příbuznými – hluchoněmé děti.“ Tento 

argument se však využíval hlavně v případech, kdy si rodina sňatek nepřála a nechtěla přiznat pravý 
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105
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sňatky
106

 musel císař souhlasit.
107

 K tzv. mesaliancím
108

 docházelo, ať už ve 

šlechtických rodinách či v císařském domě, častěji až od konce 19. století.
109

 

Běžnějšími byly však sňatky šlechticů s nešlechtičnami, naopak tomu bylo zcela 

výjimečně.
110

 De jure platily zásady rovnorodosti, až do vydání dodatku k rodinnému 

řádu, pouze pro habsburský rod, pro všechny ostatní obyvatele monarchie, dokonce 

i pro bývalé panující rody Svaté říše římské, platila bez rozdílu rovnost před 

zákonem. Šlechtické rody, tvořící tzv. první společnost podunajské monarchie, tento 

stav nikdy nepřijaly.
111

 Hlavními důvody jejich postoje byl pocit vlastní výlučnosti, 
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 Podle manželského práva katolické církve byly stavovsky nerovné vztahy právně platné, protože 
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snaha o zachování stávajícího společenského uspořádání či fakt, že i po roce 1848 

a 1867 přetrvala opatření, která bránila aristokratům, kteří uzavřeli morganatická 

manželství, získat dvorský úřad či zdědit fideikomis. Mesaliance zdaleka nebyly 

masovou záležitostí, většinou je uzavírali pouze mladší synové aristokratů, kteří 

neměli naději získat rodové svěřenectví či příslušníci rodin staré šlechty, které se již 

dříve samy, většinou nějakým nerovným sňatkem, vyloučily z první společnosti.
112

 

Dokazovat, že se tedy jedná o sňatek rovnorodý, že dotyčný dosahuje 

„stejného“ společenského postavení jako jakýkoliv člen císařského domu, nebylo 

vůbec snadné. Bylo-li rozhodnuto, že se nejedná o sňatek osob sobě rovných, 

následoval akt tzv. renunciace. Dotyčný, člen habsburské dynastie, jenž si bral 

osobu, která nebyla považována za rovnou osobě císařského domu, se musel zříci 

svých někdejších práv a nároků, které mu jako právoplatnému členovi arcidomu 

náležely a byly mu rodinným řádem garantovány. Pakliže se vdávala arcivévodkyně, 

musela akt renunciace podepsat, ať už se jednalo o sňatek rovný či nerovný. Jak bylo 

již výše uvedeno, arcivévodkyně ztrácela svým sňatkem příslušnost k arcidomu, jeho 

členkou se mohla stát opět až po případném ovdovění.
113

 Přesto se však nejednalo 

o „jednu a tu samou“ renunciaci. Pokud se jednalo o sňatek rovnorodý, odehrával se 

akt renunciace ve slavnostní formě obvykle v tajné radní síni Hofburgu v přítomnosti 

císaře a arcivévodů a jednalo se o renunciaci podmínečnou,
114

 kdežto jednalo-li se 

                                                                                                                                                                     
státě, v němž se tyto rodiny usadily, měly tvořit privilegovanou vrstvu osvobozenou od vojenské 

služby a měly být zvýhodněny při placení daní. Mediatizované rody, které byly usazeny v Rakousku, 
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pradávna. Žádali zejména uznání zásady rovnorodosti, potvrzení autonomie rodů, privilegované 
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řádu 12. června 1900 bylo ustanoveno, že člen některého z mediatizovaných rodů zaniklé Svaté říše 
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Jan. Nová šlechta Rakouského císařství, s. 44–45. 
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o sňatek morganatický, uskutečnil se akt renunciace pouze v jednoduché formě, aniž 

by jí byl přítomen císař či arcivévodové a v tomto případě šlo o renunciaci výhradně 

bezpodmínečnou.
115

 Takováto renunciace pak probíhala obvykle v sídle rodičů 

nevěsty.
116

 

Rovnorodost nebyla zdaleka ale jedinou podmínkou, již musel potencionální 

nastávající některého ze členů habsburského rodu splňovat. Neméně důležitým 

předpokladem pro možnost naplnění manželského svazku byla příslušnost ke 

katolické církvi. Habsburská dynastie, kterou by snad bylo možno označit za 

„ztělesnění“ či za jeden z hlavních pilířů katolické víry, pohlížela na manželství 

s osobou jiného vyznání jako na naprosto nepřípustné. Jestliže mělo dojít například 

ke sňatku s nevěstou protestantského vyznání, musela vždy konvertovat ke katolické 

víře.
117

 Z tohoto důvodu byly také sňatky s jihoněmeckými katolickými dynastiemi 

mnohem častější nežli s protestantskými rody severního Německa.
118

 Manželství 

mezi členem habsburské dynastie a pravoslavnou princeznou bylo uzavřeno pouze 

jednou. Roku 1799 se uherský palatin arcivévoda Josef Antonín oženil 
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 Arcivévodkyně musela svým podpisem renunciace stvrdit, že nebude za žádných okolností 
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 HELLER, L. Soukromý svět Habsburků, s. 118. Díky Henriettě se v Rakousku vžil původně 

protestantský zvyk mít doma o vánočních svátcích stromeček. HAMMANOVÁ, Brigitte. 

Habsburkové. s. 156. 

118
 ŽUPANIČ, Jan. Habsburkové ve 20. století, s. 5. 
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s velkokněžnou Alexandrou Pavlovnou. Manželství však nemělo dlouhého trvání, 

neboť Alexandra Pavlovna již roku 1801 zemřela.
119

 

Jaké postavení náleželo provdaným arcivévodkyním, bylo upraveno 

vlastnoručně sepsaným listem císaře Františka Josefa ze 4. prosince 1901, 

adresovaným nejvyššímu hofmistrovi knížeti Liechtensteinovi. Arcivévodkyně, která 

se provdala za člena císařského domu, získala také po sňatku automaticky postavení 

svého muže. Pokud nějaká arcivévodkyně uzavřela sňatek se členem nějakého jiného 

křesťanského v současnosti či v minulosti vládnoucího rodu, připadal jí nadále 

predikát „císařská a královská Výsost, resp. královská Výsost“,
120

 tedy jen pokud 

svým sňatkem nezískala nějaký jiný predikát vyššího stupně. Jestliže ano, přebírala 

tato arcivévodkyně stav svého muže, ale stále jí přitom náležely pocty, jako každému 

jinému členovi císařského domu, v případě její smrti měl být vyhlášen dvorský 

smutek a stále měla mít právo účastnit se dvorských slavností v císařských 

apartmánech po boku ostatních členů císařské rodiny.
121

 

Arcivévodkyně, jež se provdaly za člena některého z mediatizovaných 

knížecích rodů, směly používat predikát císařská a královská Výsost, jen pokud byl 

tento rod uveden na seznamu rodů určených jako rovnorodé, resp. pokud dotyčná 

osoba splňovala všechny náležitosti rovnorodosti a zároveň měla alespoň postavení 

prince. Pokud měla pouze titul hraběte, predikát císařská a královská výsost jí nadále 

nepříslušel. Ať už si však arcivévodkyně vzala prince nebo hraběte, neměl být 

v případě jejího úmrtí vyhlášen dvorský smutek a neměla mít ani právo účastnit se 

dvorských oslav po boku svých císařských příbuzných, resp. nemělo k ní být více 

přistupováno jako k ostatním členům arcidomu a taktéž jí neměly být vzdávány 

pocty náležející členům císařského domu. Takováto arcivévodkyně nabyla v době 

sňatku stav, který jí mělo po sňatku náležet podle domácích zákonů šlechtického 

domu svého manžela. Pakliže takováto ustanovení v domácích zákonech onoho rodu 

chyběla, připadla dotyčné arcivévodkyni titul palácové dámy.
122
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Co se svatebního věna a výbavy týče, i na toto rodinný řád pamatoval 

a stanovil peněžní obnosy, které měly arcivévodům či arcivévodkyním připadnout 

v závislosti na tom, jak blízký příbuzenský vztah mají k panovníkovi či 

k následníkovi trůnu. Byly stanoveny částky určené jako výbava arcivévodů 

a arcivévodkyň, byla však určena pouze jejich minimální hodnota, částky se tedy 

mohly podle uvážení panovníka lišit. Jako výbavu měli obdržet všichni sourozenci, 

synové a dcery panovníka či jeho nástupce peněžní obnos v minimální hodnotě 

40 000 zlatých a všichni ostatní členové rodu pak nejméně 25 000 zlatých.
123

 

Ohledně svatebního věna arcivévodkyní byly stanoveny přesné obnosy, které měly 

arcivévodkyně při sňatku obdržet. Panovníkovy dcery a sestry a stejně tak i dcery 

následníka trůnu dostaly věno v hodnotě 200 000 zlatých, všechny ostatní 

arcivévodkyně pak 100 000 zlatých.
124

 Peněžní částky určené jako svatební věno 

a výbava arcivévodkyní měly plynout výhradně ze státních prostředků.
125

 

Rodinný řád počítal i s tím, že pokud se nějaký z arcivévodů oženil, bylo 

třeba, aby jeho choť dostávala také nějaké „výživné“. Každá „nová arcivévodkyně“ 

tak obdržela při sňatku tzv. „protivěno“
126

 a následujícího dne obdržela ještě tzv. 

„jitřní dar“
127

. Pro své vlastní potřeby pak měla arcivévodkyně dostávat určité 
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„kapesné“
128

, byla tedy vyměřena částka, kterou měla arcivévodkyně pravidelně 

dostávat. Dále obdržela tzv. „vdovský podíl“
129

, majetek, jenž by ji zajistil v případě 

úmrtí jejího manžela, a měla dostávat také „vdovský důchod“
130

. Hodnota vdovského 

důchodu závisela čistě na rozhodnutí hlavy rodu, neměla být v žádném případě nižší, 

než byla apanáž arcivévodkyně, která v císařském domě zaujímala stejné postavení 

jako zemřelý manžel oné „přivdané arcivévodkyně“ a která ještě nebyla provdána.
131

 

Jestliže se arcivévoda oženil, ale nebyl příliš movitý a neměl tudíž dostatek 

prostředků, aby své nastávající ženě zabezpečil pravidelný přísun financí, měla nárok 

získat jak „jitřní dar“, tak „protivěno“, „kapesné“ a „vdovský podíl“ ze státní 

pokladny.
132

 Žádnou ze čtyř výše jmenovaných položek spolu se sustentací 

a „vdovským důchodem“ nebylo možné soudně zabavit.
133

 Pakliže se jednalo 

o morganatický sňatek, neměla žena dotyčného arcivévody žádný nárok na „vdovský 

podíl“ ani pro sebe ani pro děti pocházející z tohoto nerovného svazku. Arcivévoda 

musel v takovéto situaci zabezpečit celou rodinu z vlastních prostředků, a to 

i v případě, že nebyl dostatečně movitý.
134
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 Z německého originálu „Nadelgeld“ (či též „Spielgeld“ nebo „Taschengeld“ – „kapesné“). 

Původně se jednalo o peníze, za které si žena měla nakoupit jehly (die Nadel – jehla), postupně se 

význam přenesl, jednalo se o kapesné určené ženám na jejich osobní potřeby (šperky, líčení atd.), 

které mělo být vypláceno jednou ročně. Jeho výši si stanovil každý panovnický či šlechtický dům 

sám, pokud se arcivévodkyně provdala, byla přesná suma kapesného zanesena do manželské smlouvy. 

KRÜNITZ, Johann G. Oeconomische Encyclopädie. [cit. 2014-07-10]. Dostupné 

z: <http://www.kruenitz1.uni-trier.de/>. 

129
 Z německého originálu „Witthum“ (či též „Wittum“). Bývá odvozováno od Wittwe – vdova. Jedná 

se o majetek náležející ženě v případě ovdovění. KRÜNITZ, Johann G. Oeconomische Encyclopädie. 

[cit. 2014-07-10]. Dostupné z: <http://www.kruenitz1.uni-trier.de/>. 

130
 Z německého originálu „Witwengehalt“ (či též „Witwengeld“ nebo „Witwenunterhalt“). Vdovský 

důchod měl vdově zajistit prostředky na výživu. KRÜNITZ, Johann G. Oeconomische Encyclopädie. 

[cit. 2014-07-10]. Dostupné z: <http://www.kruenitz1.uni-trier.de/>. 

131
 OeStA, HHStA, Kaiserliches Familienstatut § 56, § 57. 

132
 Tamtéž, Kaiserliches Familienstatut § 58. 

133
 Tamtéž, Kaiserliches Familienstatut § 60. 

134
 WIESFLECKER, Peter. Studien zur habsburgischen Heirats- und Familienpolitik, s. 16. 
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1. 5 Soukromý majetek a dědictví 

Každý člen habsburského rodu měl právo vlastnit soukromý majetek, který by 

mu buď někdo odkázal či daroval nebo ho dotyčný získal sám z vlastních úspor. Toto 

právo vycházelo z všeobecného občanského zákoníku, kterým se tedy případní 

soukromí vlastníci měli řídit.
 135

 Pouze císař nebyl ve věci soukromého vlastnictví 

podřízen všeobecnému občanskému zákoníku.
136

 

V případě úmrtí osoby, jež byla soukromým vlastníkem, připadlo její někdejší 

jmění přirozeně tomu, kdo byl uveden jako dědic v poslední vůli tohoto zemřelého. 

Takovouto závěť posuzoval císař, který s ní musel souhlasit, pakliže měla být 

zveřejněna a provedena. Pokud však císař jako hlava rodiny s ustanoveními této 

závěti nesouhlasil nebo ji snad vůbec nedostal k nahlédnutí, nesměla být v žádném 

případě zveřejněna a už vůbec ne provedena.
137

 Nezanechal-li po sobě zemřelý 

žádnou poslední vůli, přecházelo se k intestátní dědické posloupnosti,
138

 a to jak 

v případě úmrtí panovníka, tak kohokoliv z arcivévodů. Majetek pak měl připadnout 

nejprve mužské linii rodu, ženské pak pouze v případě vymření linie mužské. 

Z tohoto byly vyňaty jen případy, kdy manželská smlouva určovala jiná pravidla pro 

                                                           
135

 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der 

Österreichischen Monarchie § 309 an [cit. 2014-07-10]. Dostupné 

z: <http://www.literature.at/viewer.alo?objid=11585&viewmode=fullscreen&scale=3.33&rotate=&pa

ge=140>. Až do roku 1875 neměl císař téměř žádný soukromý majetek. Až poté, co mu bývalý císař 

Ferdinand, jenž zůstal bezdětný, odkázal své jmění, stal se z něj bohatý muž. (Ferdinand I. zdědil 

jmění po svém otci Františku I. a po vévodovi Zákupském. Přestože byl považován za prostoduchého, 

vyznal se ve finančních záležitostech a dokázal dobře investovat do výnosných podniků, vlastnil např. 

akcie tří železničních společností.) Část tohoto jmění pak převedl František Josef na rodinný 

zaopatřovací fond, část si ponechal a později odkázal svým dcerám a vnoučatům. Jeho soukromý 

majetek tvořily državy v Dolních a Horních Rakousích, zámek Eckartsau, činžovní domy ve Vídni, 

obrovská panství v Čechách a na Moravě a četné akcie. WINKELHOFEROVÁ, Martina. Viribus 

unitis, s. 147. 

136
 OeStA, HHStA, Kaiserliches Familienstatut § 37. 

137
 Tamtéž, Kaiserliches Familienstatut § 29. Pouze v případě, že císař nahlédl a svolil k provedení 

obsahu závěti již za života zůstavitele, bylo možné toto nařízení obejít. 

138
 Okamžikem, kdy sekundo- a terciogenitury nabyly vlastní suverenity, ztrácely mimo jiné také 

právo na případné intestátní dědictví. OeStA, HHStA, Kaiserliches Familienstatut § 39. 
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následnost dědiců. Jestliže z manželství nevzešli žádní mužští potomci, přešel 

soukromý majetek automaticky na dcery zemřelého.
139

 

                                                           
139

 OeStA, HHStA, Kaiserliches Familienstatut § 38. 
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2. Morganatické sňatky v habsburském rodě 

Jak bylo již v úvodu této kapitoly zmíněno, až do druhé poloviny 19. století 

se objevilo mesaliancí opravdu poskromnu. K úplně prvnímu nerovnému sňatku 

v rodině Habsburků, který je nám znám, došlo již ve 14. století, když si Kateřina 

(† 1349), dcera vévody Leopolda I. (1293–1326), vzala roku 1347 magdeburského 

purkrabího Konrada z Hardeggu, aniž by k němu dostala souhlas rodiny. Byl to však 

již její druhý sňatek, z prvního, rovnorodého, manželství s Enguerrandem VI. měla 

již legitimního potomka.
140

 

Prvním případem morganatického sňatku vládnoucího arcivévody se stal roku 

1557 sňatek Ferdinanda II. Tyrolského (1529–1595) s dcerou bohatého augsburského 

kupce, Filipínou Welserovou. Ferdinandův otec Ferdinand I. se sňatkem nakonec 

souhlasil, ale jen za podmínek, že potomci vzešlí z tohoto manželství nebudou mít 

právo na trůn a celá záležitost zůstane utajena. Císař Maxmilián II. se o sňatku 

dozvěděl až roku 1559, kdy mu byla Filipína poprvé představena. Před veřejností byl 

sňatek tajen opravdu dlouhou dobu, až do Maxmiliánovy smrti roku 1576, kdy došlo 

k legalizování manželství.
141

 Roku 1578 udělil císař Rudolf II. Ferdinandovým 
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 VOCELKA, Karl – HELLER, Lynne. Soukromý svět Habsburků, s. 119; HAMMANOVÁ, 

Brigitte. Habsburkové, s. 223. 

141
 „(…) když se v roce 1572 překvapivě uvolnil polský trůn a tamější šlechta nabídla korunu 

tyrolskému arcivévodovi. (…) Polský trůn měl být arcivévodovi ovšem zpřístupněn jedině tehdy, kdyby 

souhlasil se zrušením svého tajného manželství s Filipinou Welserovou. Království potřebovalo 

stavovsky přiměřenou královnu, protože by jinak nástupnictví trůnu opět nebylo zajištěno. (…) Když 

se Ferdinand rozhodl v neprospěch polského trůnu, nedalo se nadále utajovat manželství, uzavřené 

před lety na zámku v Březnici. Vešlo ve všeobecnou známost, z jakého důvodu Ferdinand odmítl 

korunu. (…) Když Ondřej usiloval o hodnost kardinála (…), vznikl problém, jak legalizovat manželství 

jeho rodičů. Papež vyžadoval svědky březnického sňatku (…), že místopřísežně dosvědčí, že se 

všechno událo podle křesťanského řádu. Teď konečně, v roce 1576, dostali Ferdinand a Filipina do 

rukou listinu, na kterou museli tak dlouho čekat. (…) Jejich svazek byl (…) před Bohem a lidmi uznán 

a legalizován a Filipina mohla poprvé oficiálně vystupovat po boku svého muže.“ GRÖSSINGOVÁ, 

Sigrid-Maria. Kupecká dcera v domě Habsburků. Filipina Welserová a její léčitelské schopnosti. 

Praha 1993, s. 25–28. 
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synům – Ondřejovi
142

 a Karlovi
143

 – markrabství Burgau, lankrabství Nellenburg 

a hrabství Hohenberg včetně panství Feldkirch, Březnice a Hohenegg.
 144

 

Sňatek Ferdinanda Tyrolského s Filipínou Welserovou se stal téměř na tři 

století opravdu ojedinělým případem mesaliance. Další morganatický sňatek uzavřel 

až arcivévoda Jan (1782–1859), syn toskánského velkovévody Leopolda (pozdějšího 

císaře Leopolda II.), který se zamiloval do do Anny Plochlové, dcery poštmistra ze 

štýrského Aussee. Roku 1823 dostal Jan od svého bratra císaře Františka I. svolení, 

aby se mohl s Annou oženit. Císař však své svolení za krátký čas opět odvolal 

a označil bratrovu lásku k jeho vyvolené pouze za přechodné vzplanutí. Aby Jan 

dokázal, že se císař mýlí, zřídil si s Annou na zámku Brandhof společnou domácnost. 

Až roku 1829, po šesti letech společného soužití, pochopil i císař František, že nešlo 

jen o náhlé vzplanutí citů a arcivévoda Jan konečně získal definitivní souhlas ke 

sňatku s jeho vyvolenou.
145

 František I. však nepovolil veřejnou svatbu, arcivévoda 

Jan se proto oženil tajně, v 11 hodin v noci v kapli zámku Brandhof. Pro svou ženu 

i děti se musel zříci všech práv a nároků, náležejících při uzavření rovnorodého 

sňatku habsburským princům a princeznám. Manželství Jana s Annou bylo šťastné, 

deset let po svatbě se jim narodil syn František. Anna byla nejprve roku 1834 

povýšena na svobodnou paní von Brandhofen, roku 1850 jí František Josef udělil 

titul hraběnky von Meran. Jejich syn František byl do hraběcího stavu povýšen již 

roku 1845, a přestože byl jediným synem Jana a Anny, v následujících generacích se 

rod hrabat von Meran značně rozrostl.
146

 

                                                           
142

 Pro Ondřeje (1559–1600) byla zvolena duchovní dráha, roku 1580 se stal koadjutorem biskupství 

v Brixenu a roku 1589 biskupem v Kostnici. Krátce byl také místodržícím ve Španělsku. Zemřel roku 

1600 v Římě. VOCELKA, Karl – HELLER, Lynne. Soukromý svět Habsburků, s. 120. 

143
 Karel von Burgau nastoupil vojenskou dráhu, v hodnosti polního maršálka se účastnil se bojů 

v Uhrách. Oženil se se Sibylou von Jülich-Cleve-Berg, s níž ovšem nezplodil žádné potomky. Měl 

však dva nemanželské syny – Karla a Ferdinanda, kteří získali predikát „von Hohenberg“. 

VOCELKA, Karl – HELLER, Lynne. Soukromý svět Habsburků, s. 120. 

144
 Tamtéž, s. 120. Po smrti Filipíny se Ferdinand znovu oženil, tentokrát se jednalo o sňatek 

rovnorodý. Roku 1582 si vzal svou neteř Annu Kateřinu Gonzagu Mantovskou. HAMMANOVÁ, 

Brigitte. Habsburkové, s. 66. 

145
 PERNES, Jiří. Habsburkové bez trůnu, s. 61. 

146
 WEISSENSTEINER, Friedrich. Republikaner und Rebellen, s. 124–125; 

PRASCHL-BICHLEROVÁ, Gabriele. Lásky a sňatky Habsburků. Bože, dej, aby štěstí trvalo. 
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Morganatické manželství uzavřela i bývalá francouzská císařovna Marie 

Luisa
147

, a to hned dvakrát. Roku 1814 opustila se svým synem Napoleonem 

Františkem (1811–1832) Francii a usadila se opět v Rakousku. Vídeňským 

kongresem jí byla přiřčena vévodství Parma, Piacenza a Guastalla. Marie Luisa se 

snažila získat pro svého syna nástupnictví v italských vévodstvích, což se jí ovšem 

kvůli odmítnutí velmocí nepodařilo.
148

 Útěchou Napoleonovu synovi měl být titul 

vévody Zákupského, jejž obdržel roku 1818.
149

 Po Napoleonově smrti roku 1821 se 

Marie Luisa tajně provdala za Adama Adalberta hraběte Neipperga, jehož jí otec 

původně určil jako průvodce. Již v době sňatku s ním měla dvě děti – Albertinu 

a Viléma Albrechta
150

 – kteří byli jmenováni hrabaty von Montenuovo.
151

 Po smrti 

svého druhého manžela se Marie Luisa roku 1834 vdala ještě jednou, tentokrát za 

hraběte Charlese-Reného de Bombelles, kterého Metternich navrhl jako nejvyššího 

hofmistra na parmském dvoře.
152

 Jelikož však byla suverénní panovnicí italských 

vévodství, nepřinesla jí její morganatická manželství žádné vážnější následky. 

Všechny tyto případy mesaliance se tedy uskutečnily ještě před vydáním 

habsburského rodinného řádu, který přinesl ohledně uzavírání sňatků členů arcidomu 
                                                                                                                                                                     
Milostné příběhy a události kolem sňatků habsburského rodu. Praha 1997, s. 114–115 (dále jen 

PRASCHL-BICHLEROVÁ, Gabriele. Lásky a sňatky Habsburků). 

147
 Arcivévodkyně Marie Luisa (1791–1847), první dítě císaře Františka I. a jeho druhé manželky 

Marie Terezie, princezny obojí Sicílie. Roku 1810 byla provdána za Napoleona I., měla s ním 

jediného syna Napoleona Františka. HAMMANOVÁ, Brigitte. Habsburkové, s. 298–301. 

148
 Konference ministrů zahraničí v Paříži rozhodla, že Napoleonův syn nikdy nesmí usednout na 

žádný trůn, proto byl Napoleon František vyloučen i z nástupnictví v Parmě. DICKINGER, Christian. 

Černé ovce mezi Habsburky, s. 20. 

149
 „Byla navrhována řada bezvýznamných míst, která by mohla vévodovi… dát svoje jméno: Opava, 

Ratiboř a Poděbrady tu stály vedle Merana, Gradišky a Schaumburgu. Nejzábavnější návrh vyslovil 

Metternich, který předložil do diskuze významné jméno Buštěhrad. Nakonec se všichni domluvili na 

titulu Zákupský.“ DICKINGER, Christian. Černé ovce mezi Habsburky, s. 21. 

150
 František Josef povýšil pak Viléma na knížete. Jeho syn, Alfréd se stal vrchním hofmistrem císaře 

Františka Josefa a ve snaze „zastřít pochybný původ Montenuovo…“ se rozhodně postavil prosti 

sňatku Františka Ferdinanda s Žofií Chtokovou. HERRE, Franz. Marie Luisa. Napoleon byl její osud. 

Praha 2011. s. 183. 

151
 Montenuovo je italský překlad jména Neuberg, resp. Neipperg. (Neipperg bylo historické označení 

pro Neuberg.) HERRE, Franz. Marie Luisa, s. 183. 

152
 Bratr Charlese-Reného, Jindřich Bombelles, byl prvním nejvyšším hofmistrem císaře Františka 

Josefa a Jindřichův syn Karel se stal později nejvyšším hofmistrem korunního prince Rudolfa. 

URBAN, Otto. František Josef I., s. 184. 
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přísná ustanovení, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole. V žádném případě to 

ale neznamenalo, že by se morganatická manželství nadále neuzavírala. Někteří 

členové císařského domu byli kvůli nerovnému sňatku dokonce vyloučeni z rodu. 

Takovým případem byl např. arcivévoda Jindřich (1828–1821), který se roku 

1868 oženil bez císařova souhlasu v Bolzanu se zpěvačkou Leopoldinou 

Hoffmanovou. Jindřich byl vyloučen z arcidomu a musel se vzdát i své vojenské 

hodnosti. Žil pak v Lucernu pod jménem hrabě Waideck.
153

 Roku 1872 se mu 

narodila dcera Marie Raineria. Za kmotry jí byli vybráni arcivévoda Rainer 

s manželkou Marií Karolinou, jež se pak spolu s císařovnou Alžbětou přimluvila 

u císaře za arcivévodu Jindřicha. To byl zřejmě důvod, proč ještě téhož roku navrátil 

František Josef Jindřichovi jak arcivévodskou hodnost a jeho práva, tak vojenskou 

hodnost. Leopoldina byla roku 1878 povýšena na svobodnou paní von Waideck. 

Arcivévoda Jan se směl vrátit do Rakouska a získal zpět palác v Bolzanu. Roku 1891 

se manželé účastnili svatebních oslav arcivévodkyně Luisy Toskánské
154

 a saského 

korunního prince Friedricha Augusta, kde oba onemocněli zápalem plic. Zemřeli 

téměř současně, Leopoldina večer, Jindřich k ránu. Jejich dcera Marie Raineria byla 

roku 1892, před sňatkem s hrabětem Enricem Luchessi-Palli povýšena do hraběcího 

stavu.
155

 

Dalším, kdo musel kvůli nerovnému sňatku rezignovat na hodnost 

arcivévody, byl syn Karla Ludvíka a Marie Annunciaty Neapolsko-sicilské, 

arcivévoda Ferdinand Karel (1868–1915). Roku 1903 se pokoušel získat souhlas 

císaře ke sňatku s Bertou Czuberovou, dcerou profesora vídeňské techniky, bohužel 

ale neúspěšně. František Josef mu své svolení nedal, dokonce ani jeho bratr František 

Ferdinand, který před nedávnem uzavřel morganatické manželství s Žofií 

Chotkovou, ho nepodpořil. Poukazoval přitom na rozdíl v postavení obou žen, Žofie 
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 Jinřichova choť Leopoldina do šlechtického stavu povýšena nebyla. WIESFLECKER, Peter. 

Studien zur habsburgischen Heirats- und Familienpolitik, s. 27. 
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 Arcivévodkyně Luisa (1870–1947), dcera toskánského velkovévody Ferdinanda IV. a jeho druhé 

manželky Alice Parmské. S Fridrichem Augustem měla pět dětí, jejich manželství bylo však roku 

1903 rozvedeno. Roku 1902 opustila totiž Luisa rodinu s Belgičanem André Gironem, načež byla 

zbavena všech práv arcivévodkyně. Později se provdala za hudebního skladatele Toselliho a porodila 

mu syna. Nosila titul hraběnky Montignoso, po rozvodu s Tosselim hraběnky d’Ysette. Zemřela roku 

1947 v úplné chudobě v Bruselu. HAMMANOVÁ, Brigitte. Habsburkové, s. 256–257; 

WIESFLECKER, Peter. Studien zur habsburgischen Heirats- und Familienpolitik, s. 101–147. 
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 WIESFLECKER, Peter. Studien zur habsburgischen Heirats- und Familienpolitik, s. 20–38. 
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Chotková byla hraběnkou, kdežto Berta Czuberová jen obyčejnou měšťankou. Přesto 

se roku 1909 arcivévoda Ferdinand Karel s dcerou vídeňského profesora oženil, čímž 

porušil nejen nařízení rodinného řádu, ale také slib, který dal císaři Františku 

Josefovi, když se pokoušel získat jeho souhlas ke svému nerovnému sňatku.
156

 

Své tajemství přiznal Ferdinand císaři až roku 1911 a požádal ho, aby mu 

manželství dodatečně povolil. Pokud by mu však císař své svolení nedal, byl ochoten 

vzdát se svého titulu a změnit si jméno, např. na Burg.
157

 Císaře celá záležitost 

značně rozčílila, byl ale ochoten ji „přejít“, pokud by se Ferdinand Karel dobrovolně 

vzdal arcivévodské hodnosti a postavení v armádě. Arcivévoda tedy vystoupil 

z císařského domu a nadále užíval občanské jméno Ferdinand Burg (podle 

pseudonymu, pod nímž cestoval jeho otec), vrátil Řád zlatého rouna, byl vyloučen 

z armády a musel opustit monarchii. Pobýval na zámku Rosenstein a Rottenstein 

u Merana. Jeho soukromé roční příjmy tvořily pouze 16 000 korun, František Josef 

mu proto udělil doživotní apanáž 44 000 korun ročně. Do Rakouska zavítal 

Ferdinand Burg už jen jednou, když se se svolením císaře účastnil pohřbu svého 

bratra Františka Ferdinanda na zámku Artstetten. Zemřel roku 1915 v Mnichově.
158

 

Mezi mesaliance, které nikdy nenabyly právní platnosti, se řadil kupříkladu 

sňatek arcivévody Jindřicha Ferdinanda Salvátora (1878–1969), syna toskánského 

velkovévody Ferdinanda IV. a jeho druhé choti Alice Marie Parmské, který se 

morganaticky oženil s Karolinou Ludescherovou, aniž by dostal císařovo svolení. 

Měl s Karolinou tři děti – Jindřicha, Ottmara a Veroniku.
159

 

Svolení k nerovnému sňatku oproti tomu získaly Štěpánka (1864–1945), 

ovdovělá manželka korunního prince Rudolfa a její jediná dcera Alžběta Marie 

(1883–1963). Na začátku se zdálo být manželství Štěpánky s korunním princem 

poměrně šťastným, časem se sobě však oba partneři osobnostně stále více vzdalovali. 
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Štěpánka se celkově v císařské rodině netěšila velké oblibě,
160

 především císařovna 

Alžběta jí opovrhovala (vyjádřila se o ní např. jako o „škaredém velbloudovi“).
161

 Po 

Rudolfově smrti zůstala v arcidomě v naprosté izolaci. Útěkem před životem na 

vídeňském dvoře jí bylo cestování. Roku 1900 se na zámku Miramare znovu, 

tentokrát však morganaticky, provdala. S císařovým souhlasem si vzala uherského 

hraběte Eleméra Lónyaye
162

 von Nagy-Lónya und Vásáros-Namény.
163

 V lednu 1906 

koupil hrabě Lónyay panství Oroszvár, kde žil se svou chotí až téměř do konce druhé 

světové války.
164

 

Jediná dcera korunního prince Rudolfa a arcivévodkyně Štěpánky, Alžběta 

Marie, zvaná „Erzsi“,
165

 si roku 1902 vydobyla u císaře sňatek s princem Ottou 

Windisch-Graetzem. S matkou neměla příliš dobré vztahy a po Štěpánčině sňatku 

s uherským hrabětem se ještě zhoršily. Byla však císařovou milovanou vnučkou, po 

smrti jejího otce se stal František Josef sám jejím poručníkem. Císař jí dal ke sňatku 

své svolení, ponechal jí predikát císařská a královská Výsost a Ottovi udělil predikát 

„jasnost“.
166

 Obdařil ji nemalým věnem a další peníze jí plynuly z pozůstalosti po 

císařovně Alžbětě. Na nedostatku peněz tedy manželství s Ottou Windisch-Graetzem 

určitě neztroskotalo, bylo ale poměrně nešťastné a plné milostných afér obou 

manželů. Pokud však František Josef ještě žil, rozvod nepřicházel v úvahu, odmítl 
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k němu dát svůj souhlas. Ani po jeho smrti se však rozvod neuskutečnil, celá 

záležitost musela počkat na konec války. Rozvod byl navržen roku 1919, ale 

pravomocného rozsudku nabyl až roku 1924,
167

 načež nastaly léta trvající tahanice 

o čtyři děti, které z manželství vzešly. V tomto „zápase“ našla Alžběta zastání 

a pomoc u sociálních demokratů a zanedlouho sama vstoupila do sociální 

demokracie. Později začala žít se sociálním demokratem Leopoldem Petznekem, za 

nějž se roku 1948 provdala. „Rudá arcivévodkyně“, jak se Alžbětě přezdívalo, 

zemřela roku 1963.
168

 

Asi obecně nejznámějším morganatickým sňatkem byl sňatek arcivévody 

Františka Ferdinanda (1863–1914), který si u císaře prosadil nerovný sňatek s Žofií 

Chotkovou. Proti tomuto sňatku se postavila velká část rodiny. Počet těch, kteří 

následníka trůnu v jeho rozhodnutí podporovali, bylo oproti tomu opravdu 

poskromnu, bezvýhradné podpory se mu ale dostalo např. od jeho nevlastní matky 

Marie Terezie. Ani ona však nedokázala dlouhou dobu císaře obměkčit. „Trval na 

svém rozhodnutí, že se jeho synovec musí vzdát buď své lásky, nebo trůnu. František 

Ferdinand však chtěl obojí – manželství i císařskou korunu… Po nějakou dobu byl 

dokonce rozhodnut počkat, až císař… zemře. Věděl, že jakmile dosedne na trůn on, 

věci se nevyhnutelně začnou měnit v jeho prospěch.“
169

 K rozhodnému okamžiku 

došlo až ve chvíli, kdy i císař pochopil, že pokud zemře, usedne František Ferdinand 

na trůn, aniž by se musel své lásky vzdát.
170

 Nakonec tedy k manželství svolil. Dne 
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28. června 1900 se následník trůnu vzdal všech nástupnických práv pro své děti
171

. 

Žofie byla v den sňatku, 1. července 1900, povýšena na kněžnu von Hohenberg, 

později na vévodkyni, stejný titul získaly i její děti.
172

 

Zcela přelomovým se stal sňatek arcivévodkyně Eleonory (1886–1974), která 

se roku 1913, se souhlasem císaře, provdala za námořního důstojníka Alfonse von 

Kloss, který nepatřil k první společnosti.
173

 Po rozpadu monarchie se s nerovnými 

sňatky doslova „roztrhl pytel“.
174

 Dokonce ani sňatek Otty (1912–2011), nejstaršího 

syna posledního rakouského císaře Karla I. (1887–1922), nebyl dle dříve platných 

měřítek považován za rovnorodý. Jeho žena, Regina von Sachsen-Meiningen, 

nemohla prokázat šlechtický původ u všech svých předků – někteří nepocházeli 

z kdysi suverénního rodu, někteří byli dokonce měšťané.
175

 Roku 1990 rozhodl Otto 

Habsburský, že arcivévodové a arcivévodkyně, kteří uzavřou sňatek v rozporu se 

starobylými pravidly, nebudou vyobcováni z dynastie, ale získají pro sebe a své 

potomky titul hrabat von Habsburg a budou počítáni k vysoké šlechtě.
176

 „Od roku 

1918 ztratila habsbursko-lotrinská rodina přesně tolik exkluzivity, kolik získala na 

„normálnosti“.“
177
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3. Linie arcivévody Karla 

3. 1 Arcivévoda Karel Štěpán a jeho sourozenci 

Nedaleko od Brna, na židlochovickém panství, se 5. září roku 1860 narodil 

arcivévodovi Karlu Ferdinandovi (1818–1874) a arcivévodkyni Alžbětě (1831–1903) 

syn Karel Štěpán. Měl celkem čtyři sourozence, staršího Fridricha, mladší Marii 

Kristinu a Evžena. Ti všichni pocházeli z Alžbětina druhého manželství. 

Arcivévodkyně měla ještě jednu dceru, Marii Terezii, která přišla na svět během 

krátkého manželství s arcivévodou Ferdinandem Karlem Viktorem d’Este (1821–

1849). Ten však po dvou letech manželství zemřel na tyfus, kterým se nakazil při 

jedné z návštěv špitálu. Se svou nevlastní sestrou Marií Terezií, pozdější manželkou 

bavorského krále Ludvíka III., měli všichni sourozenci velmi vřelý vztah.
178

 

 Prvorozený Fridrich (1856–1936) byl jako nejstarší vnuk a zároveň 

kmotřenec arcivévody Karla, vychováván pro vojenskou kariéru a později také 

systematicky připravován na správu panství arcivévody Albrechta (1817–1895), 

který Fridricha i jeho mladší bratry Karla Štěpána a Evžena po smrti jejich otce roku 

1874 adoptoval.
179

 Do širšího povědomí se dostal především jako vrchní velitel 

armádních vojsk za první světové války, kterým se stal roku 1914, po zavraždění 

arcivévody Františka Ferdinanda d’Este, v této pozici setrval až do nástupu císaře 

Karla I. na trůn roku 1916.
180

 

Jako druhý se narodil arcivévoda Karel Štěpán (1860–1933). Byl to právě on 

a jeho mladší sestra Marie Kristina (1858–1929), na něž byla jejich matka 

arcivévodkyně Alžběta nejvíce hrdá. Navzájem se sobě podobali povahou 

a vlastnostmi, ale i vzhledem, oba byli světlí, měli modré oči a nápadný habsburský 

nos a čelist.
181

 Marie Kristina se provdala za španělského krále Alfonse XII. Po jeho 

                                                           
178

 HAMMANOVÁ, Brigitte. Habsburkové, s. 54–56, 110, 211–212; RÁC, Robert. Arcivévoda Evžen 

Habsburský (1863–1954). Sovinec 2005. s. 26 (dále jen RÁC, Robert. Arcivévoda Evžen 

Habsburský). 

179
 HAMMANOVÁ, Brigitte. Habsburkové, s. 149; PERNES, Jiří. Habsburkové bez trůnu, s. 170. 

180
 HAMMANOVÁ, Brigitte. Habsburkové, s. 149–150.  

181
 RYAN, Nellie. My years at the austrian Court, s. 76. 



49 
 

smrti v roce 1885 se stala regentkou Španělska a vládla za svého syna Alfonse XIII., 

který se narodil o rok později, až do dovršení jeho plnoletosti.
182

 

Nejmladší Evžen (1863–1954) byl podle slov jeho vychovatelky Nellie 

Ryanové „nejvyšším a nejpohlednějším mužem Vídně“.
183

 Již roku 1885 vstoupil do 

Řádu německých rytířů
184

, roku 1894 se stal velmistrem a německým mistrem 

a téhož roku, po smrti velmistra Viléma (1827–1894), převzal vedení řádu.
185

 Za 

první světové války dosáhl vojenských úspěchů, roku 1916 se stal polním 

maršálem.
186

 Téhož roku byl jmenován kurátorem akademie věd ve Vídni.
187

 

3. 2 Ve věci výchovy 

Karel Ferdinand a Alžběta byli zastánci přísné výchovy. Děti musely velmi 

časně vstávat, a to i v zimě. Po ranním umývání studenou vodou dostávaly studený 

mokrý zábal, a poté následovala krátká procházka v Burggarten, která se konala za 

každého počasí, přičemž strčit si ruce do kapes kvůli mrazu bylo naprosto 

nemyslitelné. Když děti všechno přetrpěly, dostaly k snídani studené mléko a suchý 

černý chléb. Ačkoliv nemohly být tyto metody jakkoliv příjemné, byly jistě konány 

s dobrým úmyslem, tedy aby děti nebyly změkčilé a dokázaly se ovládat za všech 

okolností. Malí arcivévodové a arcivévodkyně vyrůstali v milém rodinném prostředí 
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a i přes přísnou výchovu hodnotili své dětství jako radostné a veselé. Jako všechny 

děti rády prováděly různé divoké kousky, např. přitloukaly dvorním dámám 

a učitelům hřebíky do dveří tak, aby je nemohly otevřít. Vždy byly ale přísně 

potrestány.
188

 

 Co se vzdělávání týče, hlavní důraz byl kladen na výuku jazyků, především 

na maďarštinu, češtinu a italštinu, latina a řečtina stejně jako francouzština 

a přinejmenším základy angličtiny byly samozřejmostí. Kromě jazyků absolvovaly 

děti normální školní výuku a princové pak i vojenské předměty. Přes zimu rodina 

obvykle pobývala ve Vídni a na jaře pak odjížděla do Židlochovic, což se můžeme 

dočíst i z dětského deníku malé Marie Terezie: „Zima uběhla ve Vídni klidně 

a začátkem května jsme se přestěhovali do Židlochovic.“
189

 Na prázdniny odjížděly 

děti obvykle do Weilburgu v Badenu, kde pobývaly v domě zděděném po dědečkovi, 

arcivévodovi Karlovi, když už byly větší, trávily léto v Gmundenu. Do letních sídel 

s nimi odjížděli i učitelé. Vyučovalo se dokonce i při vycházkách, děti musely 

odpovídat na dotazy a řešit početní úlohy. Po smrti arcivévody Karla Ferdinanda 

přesídlila Alžběta s dětmi již natrvalo do Vídně.
190

 

3. 3 Vzdělání, kariéra a život v Żywieci 

V patnácti letech byl arcivévoda Karel Štěpán přijat na námořní akademii 

v Rijece, kterou úspěšně absolvoval v roce 1879. Koncem sedmdesátých let tedy 

zahájil „námořnickou kariéru“, rychle postupoval v žebříčku hodností a svými 

kolegy z posádky byl dokonce prohlášen „přirozeným vůdcem“.
191

 V hodnosti 

námořního praporčíka se účastnil na palubě bitevní lodi „Saida“ cesty do Brazílie.
192
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Velel lodím „Leopard“, „Tiger“, „Kaiser Josef“ a „Don Juan d’Austria“.
193

 Roku 

1894 byl Karel Štěpán velitelem eskadry křižníků a flotily torpédových člunů.
194

 

Vrchol jeho kariéry nastal roku 1895, když velel rakousko-uherské eskadroně při 

otevření Kielského průplavu.
195

 O rok později, ve věku třiceti šesti let, vystoupil 

arcivévoda Karel Štěpán z aktivní služby, aby se mohl věnovat svým rozsáhlým 

statkům v Haliči, které zdědil po smrti svého adoptivního otce arcivévody Albrechta. 

Od té doby vyplouval na moře jen jako jachtař, plavil se pouze v létě a pouze na 

vodách Středozemního moře.
 196

 Roku 1901 dosáhl hodnosti viceadmirála, roku 1912 

byl povýšen na admirála.
197

 

Roku 1886 se oženil s Marií Terezií z toskánské linie Habsburků, nejstarší 

dcerou arcivévody Karla Salvátora, sestřenicí korunního prince Františka 

Ferdinanda.
198

 První léta manželství strávil arcivévodský pár v Pule, kde sloužil 

Karel Štěpán u válečného námořnictva. Marie Terezie byla mezi zdejšími obyvateli 

známá svou dobrosrdečností. Velmi si oblíbila místní lidové výšivkářství, dokonce si 
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pak ve Vídni zřídila vlastní výšivkářkou dílnu.
199

 Byla to šarmantní žena, jež poté, co 

děti dospěly, věnovala hodně svého času a energie péči o chudé ve vídeňských 

špitálech pod jménem sestra Michaelis.
200

 

Poté, co roku 1896 odešel Karel Štěpán z aktivní služby, začal se věnovat 

hospodaření na svých statcích, které zdědil po smrti svého strýce arcivévody 

Albrechta. Připadly mu rozsáhlé lesní pozemky a loviště v Haliči, především pak 

panství Żywiec, nedaleko od Krakova, kde se usídlil se svou rodinou. V Żywieci 

nechal kompletně zrestaurovat „starý zámek“ a zvelebil „nový zámek“, jejž začal 

stavět jeho strýc a adoptivní otec Albrecht již roku 1885. Arcivévoda Karel Štěpán 

pokračoval v jeho díle v letech 1893–1895, poněvadž zamýšlel vytvořit ze zámku 

stálé sídlo pro svou rodinu. Roku 1898 se rozhodl prodloužit jižní křídlo zámku 

a nechal zde založit bálový sál
201

, biliardový sál, kuželkárnu a zimní zahradu.
202

 

Zdědil zde pivovar založený arcivévodou Albrechtem roku 1856. Do pivovaru hodně 

investoval, moderně ho vybavil a nechal zde zavést elektrické osvětlení. Pro svážení 

dřeva z okolních lesů zde dokonce nechal zbudovat motorový vlak. 

Výnosů ze statků využíval především ke zvelebování svého sídla. Pro Marii 

Terezii zde nechal postavit kapli ve stylu polské renesance.
203

 Zámek se rozrostl 

o několik nových křídel, aby každé z dětí mělo svou vlastní ložnici. Dále patřil Karlu 

Štěpánovi palác v Pule, na ostrově Velký Lošinj v Jaderském moři nechal pro svou 

rodinu vystavět zimní palác Podjavori. Při návštěvách Vídně pobýval arcivévoda 

s rodinou obvykle v paláci jeho staršího bratra Fridricha, později si nechal vystavět 

svůj vlastní palác na Wiedner Hauptstraße.
204
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Na začátku první světové války dohlížel Karel Štěpán na péči o válečné 

invalidy a jejich rehabilitaci,
205

 později bylo do jeho rukou svěřeno velení 

rakouského námořnictva.
206

 Již koncem roku 1914 se o něm uvažovalo jako 

o pravděpodobném kandidátovi na polský trůn, tedy samozřejmě pouze za 

předpokladu, že budou rakouské a německé síly úspěšné ve válečném tažení proti 

Rusku.
207

 Arcivévodkyně Marie Terezie si roku 1914 zřídila na zámku v Żywieci 

lazaret a pomáhala při ošetřování nemocných.
208

 

Po státním převratu v roce 1918 se Karel Štěpán vrátil na své statky v Polsku, 

které mu však byly mezitím zabaveny. Zpět je po pěti letech dostal jen díky úsilí své 

sestry, španělské královny Marie Kristiny.
209

 Roku 1924 daroval 10 000 hektarů ze 

svých pozemků krakovské Akademii věd, jejímž protektorem byl jmenován již v září 

1916.
210

 Poslední léta svého života strávil arcivévoda následkem těžkého nervového 

ochrnutí v téměř úplné nehybnosti. Jeho žena o něj oddaně pečovala, z této námahy 

pak ale sama onemocněla. Karel Štěpán zemřel 4. dubna 1933 v Żywieci, Marie 

Terezie ho následovala pět týdnů poté. 

3. 4 Osobnost arcivévody Karla Štěpána 

Arcivévoda Karel Štěpán byl po mnoha stránkách mimořádně nadaným 

mužem. Nejenže výborně rozuměl všemu, co se týkalo námořnictví, ale byl například 

také skvělým tanečníkem, rád bruslil či hrál tenis se svými dětmi. Vynikal však 
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především v malbě a ve hře na klavír.
211

 Na jednu stranu byl neklidný, rozmařilý 

a náladový, na druhou ale velmi tichý a pilný, a to především, když se věnoval právě 

svým zálibám. Když se rozhodl jít malovat, odcházel již v pět či v šest hodin ráno 

a pracoval dlouhé hodiny. Obvykle si vybral nějaké místo, kde mohl malovat 

divokou, pustou krajinu. Někdy dokonce odplul se svou jachtou pryč na několik 

týdnů, když se vrátil, přivezl obvykle několik hotových malířských děl.
 212

 Často 

s sebou na takovéto okružní jízdy bral i známé umělce. Nejednou propůjčil některé 

ze svých děl na výstavu či do uměleckého salonu. 

Hovořil plynně několika jazyky, samozřejmostí byla němčina, angličtina 

a francouzština, ale díky svému jazykovému talentu se naučil výborně také italsky, 

maďarsky, polsky a česky. Asi největší slabostí a také chloubou Karla Štěpána byly 

jeho luxusní parní jachty, které kotvily v přístavu na ostrově Velký Lošinj a byly 

vždy připraveny vyplout na vody Jaderského moře.
213

 Na svých jachtách přijímal 

arcivévoda vzácné hosty, úzké vztahy se snažil udržovat zejména s cizími 

královskými dvory, např. se španělským, pruským, řeckým či švédským. Často ho 

navštěvovali ale také jeho příbuzní, například arcivévoda Otto, arcivévoda František 

Ferdinand se svou ženou Žofií, arcivévoda Leopold aj.
214
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3. 5 Výchova a vzdělávání dětí 

 Karel Štěpán a Marie Terezie měli celkem šest dětí, tři chlapce a tři dívky. 

Nejstarší, Eleonora, se narodila roku 1886, o dva roky mladší byli Renata Marie 

a Karel Albrecht, roku 1891 se narodila Mechtilda, dva roky poté Leo Karel 

a nejmladším synem Karla Štěpána a Marie Terezie byl Vilém. 

Děti byly soustavně vzdělávány od raného dětství, již ve věku pěti až šesti let 

byly schopny poměrně dobře číst. Na vzdělávání byl kladen velký důraz, výuka byla 

vysilující, ale důkladná, děti studovaly tvrdě po celý rok. Vánoční ani velikonoční 

prázdniny nebyly příliš dlouhé, studia byly děti ušetřeny pouze o svátcích samotných 

a maximálně ještě dva následující dny. Opravdové prázdniny si užily až v létě, tedy 

v červenci a v srpnu. V  této době měly skutečné studijní volno, výjimkou byly pouze 

jazyky, které si musely procvičovat stále, i v době letních prázdnin. Již od dětských 

let mluvily a rozuměly anglicky, francouzsky, německy a italsky.
215

 

 Vstávaly obvykle okolo šesté hodiny ranní. Nejprve se účastnily mše svaté, 

která se konala v soukromé kapli. V půl osmé, či v létě dokonce v sedm hodin, se 

odebraly k lehké snídani, byl podáván pouze šálek kávy, rohlíky a koláčky. V půl 

osmé či v osm hodin již začínalo každé z dětí výuku se svým vlastním učitelem.
216

 

Celkem bylo v rodině pro veškerou učební látku osm stálých učitelů – čtyři 

muži a čtyři dámy – kteří měli na starost výhradně vzdělávání dětí a které vybíral 

sám arcivévoda Karel Štěpán, obvykle patřili k vyšší střední třídě. Vedle nich zde 

pak byli samozřejmě ještě další, kteří docházeli pouze občas. Např. učitelem 

polského jazyka byl pan Theodorovitch, dále zde byl kapitán Cohanyi, námořní 

důstojník, jenž měl na starost matematiku a maďarštinu. Výuka hudby byla svěřena 

do rukou paní Drostové, která viděla především v arcivévodkyni Renatě veliký talent 

a snažila se z ní vytvořit vynikající hudebnici. Neméně významnou úlohu hráli 

u mladých arcivévodů a arcivévodkyň jejich vychovatelé či vychovatelky. 

Vychovatelkou Mechtildy byla slečna Seifertová, vrchní vychovatelkou 

arcivévodkyň Eleonory a Renaty byla slečna von Baender. Na arcivévodu Karla 
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Albrechta dohlížel kapitán Lyst a o tehdy ještě malé arcivévody Lea Karla a Viléma 

se starala slečna Wienkeová.
217

 

V deset hodin dostaly děti svačinu a sklenku vína, po které následovala 

procházka s jedním z učitelů, jenž vyučoval mladé arcivévody a arcivévodkyně cizím 

jazykům. Během procházky, která trvala přibližně hodinu, konverzovali učitelé 

s dětmi francouzsky, anglicky či polsky. V této době směly děti mluvit výlučně jen 

v onom daném jazyce. Toto pravidlo bylo opravdu vynucováno a z obou stran 

striktně dodržováno. Od jedenácti do dvanácti hodin následovala další hodina 

vyučování, ovšem již tak pět minut před dovršením poledne utíkaly děti do svých 

převlékáren, kde je jejich služebné a komoří ustrojili k obědu.
218

 

Oběd byl velice formální a zdlouhavý proces, obvykle zabral zhruba hodinu 

či o něco více. Pozoruhodné bylo, že již velmi mladým arcivévodům 

a arcivévodkyním bylo k jídlu podáváno víno. Každý z nich stoloval u oběda 

a večeře samozřejmě i se svým vyučujícím. V případě dívek byly již kolem 

šestnáctého až sedmnáctého roku věku přirozeně přítomny i dvorní dámy. Stolování 

bylo skutečně slavnostní a majestátní záležitostí, často byli přítomni významní hosté 

a vedla se učená konverzace.
219

 

Bezprostředně po obědě se rodina odebrala do nedalekého lesa, kde 

v závislosti na ročním období děti buď bruslily, nebo hrály tenis. V půl čtvrté 

odpoledne pro ně bylo připraveno malé občerstvení.
220

 Od tři čtvrtě na čtyři do tři 

čtvrtě na sedm měly děti opět výuku. Poté následovala večerní toaleta a večeře, která 

končila zhruba kolem osmé hodiny večerní. Před spaním se děti s rodiči rozloučily, 

políbily jim ruce a odebraly se do svých pokojů.
221

 

Obědy i večeře bývaly velkolepé a všechny chody jedinečné. Avšak procesí 

probíhající před a po jídle bývala opravdu přespříliš zdlouhavá. Nejprve se čekalo, 

než se dostaví všichni arcivévodové a všechny arcivévodkyně, samozřejmě 
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v doprovodu svých vychovatelů, vychovatelek, dvorních dam a komořích. Nedlouho 

poté přišla i arcivévodkyně Marie Terezie, načež následovalo velice dlouhé čekání na 

arcivévodu Karla Štěpána.
222

 

Doba od ledna do dubna znamenala pro děti čtyři úžasné měsíce, které trávily 

se svými rodiči ve svém sídle na slunečném jihu. V červenci a v srpnu měly studijní 

volno, a tak se mohly věnovat a věcem, na které nebylo přes rok tolik času. Tak měl 

arcivévoda Karel Štěpán také příležitost zasvětit své syny do „tajů plachtění“, učil je 

kormidlovat loď a snažil se jim předat všechny své znalosti z oblasti námořnictví. 

Často bral celou rodinu pryč, někdy podnikal s dětmi opravdu dlouhé cesty, ať už 

lodí či jiným dopravním prostředkem. Děti se podívaly do Ruska, Itálie, Španělska, 

Holandska, Francie a dokonce byly i v Africe, Malé Asii a Americe.
223

 Podzim byl 

obdobím návštěv opery, divadla, koncertů a bálů, jelikož touto dobou mladí 

arcivévodové a arcivévodkyně pobývali na svém panství v Polsku. Panství Żywiec se 

však nacházelo uprostřed lesů, odkud byl krásný výhled na vrcholky Tater, proto si 

mohli užívat nejen městskou kulturu Krakowa, ale také zdejší přírodu. 

3. 6 Synové arcivévody Karla Štěpána 

Nejstarší syn arcivévody Karla Štěpána a Marie Terezie, Karel Albrecht, se 

narodil roku 1888 v Pule. Jméno dostal po habsburských válečných hrdinech 

arcivévodovi Albrechtovi a arcivévodovi Karlovi. Vystudoval c. a k. vojenskou 

technickou akademii a poté sloužil u polních houfnic. Byl velice muzikální po otci, 

hrál na klavír a zpíval.
224

 Z hodnosti důstojníka to do roku 1918 dotáhl až na 

plukovníka a roku 1919 vstoupil s touto hodností do polské armády. O rok později se 

oženil, vzal si ovdovělou hraběnku Alici Badeniovou, rozenou Ancarcrona, původem 

švédskou šlechtičnu, která po sňatku přijala jméno von Altenburg. „Ten svazek nebyl 

v souladu s právem domu habsburského považován za sňatek osob původem sobě 

rovných, proto nám (…) příbuzný [Otto Habsburský] udělil titul von Altenburg 

a vyloučil nás oficiálně z možnosti nástupnictví na císařský trůn. Podle březnové 
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ústavy přijaté v roce 1921 neuznával polský stát šlechtické tituly a od té doby 

užíváme jméno Habsburg bez druhého jména (Lotringen) vycházejícího z historie 

našeho rodu.“
225

 Měl s ní později dvě děti, syna a dceru. Po roce 1939 odešel Karel 

Albrecht se svou rodinou do Švédska, kde také roku 1951 zemřel. Otto Habsburský 

legitimizoval jejich manželský svazek až roku 1949, kdy udělil manželce arcivévody 

Karla Albrechta i jejím dětem titul princů a princezen von Altenburg.
226

 

Leo Karel byl druhorozeným synem, narodil se roku 1893 taktéž v Pule.
227

 

Chodil na Tereziánskou vojenskou akademii a za první světové války byl pak 

poručíkem a následně rytmistrem hulánů. Považoval se za Poláka a dokonce se 

zaobíral myšlenkou obnovy polského království. Roku 1922 se oženil s Marií 

Klotildou de Thuillieres, hraběnkou von Montjoye-Vaufrey und de la Roche. Měli 

spolu celkem pět dětí, tři dcery a dva syny. Jejich potomci žijí převážně ve Vídni 
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a užívají titul hrabata von Habsburg. Leo Karel zemřel roku 1939 v Běstvině 

v Polsku.
228

 

Nejmladší syn Karla Štěpána a Marie Terezie se jmenoval Vilém. Narodil se 

roku 1895 v Pule. Do dvanácti let měl, jako všichni jeho sourozenci, soukromé 

vyučování. Podle habsburské tradice se učil také řemeslu, vyučil se stolařem. Od 

čtrnácti do sedmnácti let navštěvoval vojenskou školu v Hranicích na Moravě.
229

 Od 

roku 1913 pokračoval ve studiu na vojenské akademii ve Vídeňském Novém Městě. 

Ve stejném roce nastoupil studium na téže vojenské akademii také jeho bratr Leo 

Karel. Karel Štěpán a Marie Terezie pobývali toho času většinou ve Vídni, Vilém 

a Leo tedy mohli své rodiče opět častěji vídat. Chodívali za nimi do jejich 

vídeňského paláce na Wiedner Hauptstraße 61, nedaleko Hofburgu, navštěvovali je 

obvykle v neděli, kdy mívali volno. Zde se Vilém také opět setkal se svou oblíbenou 

sestrou Eleonorou, se kterou si vždy byli velmi blízcí. Kdykoliv přijela, procházeli se 

dlouhé hodiny vídeňskými ulicemi.
230

 

3. 7 Dcery arcivévody Karla Štěpána 

Arcivévoda Karel Štěpán měl kromě tří synů ještě tři dcery - Eleonoru, 

Renatu a Mechtildu. Nejstarší dcera Karla Štěpána a Marie Terezie, arcivévodkyně 
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Eleonora, se narodila 28. listopadu 1886 v Pule. Právě ona byla arcivévodovou ze 

všech dětí nejoblíbenější.
231

 Když byla ještě malé děvče, stala se jejich 

vychovatelkou
232

 slečna Nellie Ryanová. 

Byl to ještě zimní únorový den, avšak slunce zářilo a obloha byla bez mráčků, 

když slečna Ryanová poprvé přijela do paláce v Podjavori.
233

 Krátce nato, co ji 

arcivévoda pozdravil a zeptal se, zdali cesta byla dobrá, přiběhla arcivévodkyně 

Eleonora a řekla tatínkovi: „Není to veselé, tatínku, slečna Nellie hraje tenis. Mohli 

bychom si zahrát dnes odpoledne všichni společně?“
234

 To bylo jedno z prvních 

setkání Nellie Ryanové s tehdy ještě malou arcivévodkyní. 

Avšak úplně poprvé se setkaly již v obývacím pokoji arcivévodkyní Eleonory 

a Renaty. Eleonora byla vysoké postavy, světlé pleti, měla tenkrát jen jednoduché 

černé šaty a vlasy spletené okolo hlavy. Její sestra Renata měla vlasy zapletené do 

dvou copánků sahajících až ke kolenům. Obě arcivévodkyně působily sympaticky, 

přirozeně a měly velmi pěkné způsoby. „(…) bezprostředně po našem příchodu 

přispěchaly, aby políbily ruku jejich matce. (…) plynulou angličtinou se mě zeptaly, 

jaká byla cesta.“ 
235

 

Arcivévodkyně Renata byla o dva roky mladší než její sestra Eleonora, 

narodila se roku 1888 taktéž v Pule. Velmi obdivovala císařovnu Alžbětu, ale svým 

charakterem byla podobná spíše pozdější císařovně Zitě. Byla velmi temperamentní, 

impulzivní, někdy až lehkovážná, přijít s ní do kontaktu nemuselo být vždy úplně 

jednoduché.
236

 Po svém otci zdědila hudební talent a hrála na piáno.
237

 Renata si 

později vzala prince Jeronýma Radziwiłła (1885–1945), měla s ním šest dětí – dvě 

dcery a čtyři syny. Zemřela roku 1935 v Polsku, její muž pak deset let po ní 

v sovětském koncentračním táboře Alčevskoje u Vorošilovgradu. 

Nejmladší z dcer Karla Štěpána se jmenovala Mechtilda. Narodila se 11. října 

roku 1891, tak jako všichni její sourozenci, v Pule. Mechtildino jméno bylo vybráno 
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jako pocta arcivévodovi Albrechtovi, jehož dcera Mechtilda nešťastnou náhodou 

uhořela, když se před ním snažila skrýt cigaretu.
238
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4. Polský či ukrajinský trůn? 

4. 1 Karel Štěpán, Olgierd Czartoryski a polská koruna 

Zdali se ústřední mocnosti polskou otázkou zabývaly již před první světovou 

válkou, nevíme, v přesnějších obrysech se na jednací stůl dostala pravděpodobně na 

jaře roku 1915. Rakousko-Uhersko i Německo se chtěly v Polsku nejen udržet za 

každou cenu, ale nejlépe svá panství ještě co nejvíce rozšířit. Tyto snahy nechtěla 

ruská strana nechat bez odezvy. Tak je také třeba přistupovat k manifestu velitele 

ruské armády Nikolaje Nikolajeviče ze srpna 1914, který sliboval sjednocení všech 

polských zemí pod vládou ruského cara.
239

 Rakousko-uherský manifest císaře 

Františka Josefa I. „Mým národům“ se naproti tomu o polské otázce nezmiňoval 

vůbec.
240

 Rakousko-uherský ministr zahraničí hrabě Berchtold
241

 označil Polsko za 

zájmovou oblast habsburské monarchie a již roku 1914 přišel s ideou jeho spojení se 

západní Haličí. Německé straně zdůvodnil svůj návrh obavou, že v případě 

jakéhokoliv jiného řešení by Rakousko-Uhersko ztratilo Halič.
242

 Toto tzv. austro-

polské řešení však v Německu přílišné nadšení nevzbudilo. 

Po plánovaném útoku 2. května 1915 bylo ruské Polsko obsazeno německými 

a rakousko-uherskými jednotkami. V červenci požádal říšský kancléř Theobald von 
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Bethmann-Hollweg nového ministra zahraničí Rakousko-Uherska Buriána
243

 

o zaujetí jasného stanoviska v polské otázce. Burián potvrdil, že v zájmu Rakousko-

Uherska je připojení celého Kongresového Polska k Podunajské monarchii. V reakci 

na to přišel Bethmann-Hollweg se dvěma plány, jak naložit s územím ruského 

Polska. Buď mělo být vytvořeno autonomní Polské království, které by bylo určitou 

formou spojeno s Německem či Rakousko-Uherskem, nebo mělo být rozděleno tak, 

aby jeho větší část připadla habsburské monarchii. Posléze padaly i další návrhy jako 

např. vytvoření německého nárazníkového státu či navrácení tohoto území Rusku. 

Burián všechny německé návrhy odmítl a prosazoval začlenění celého Kongresového 

Polska do Podunajské monarchie.
244

  

Po úspěšném dobytí ruského Polska ztratilo Rusko kromě Polska postupně 

celou Litvu, většinu Kuronska, část Běloruska, a byla osvobozena celá Halič. Pro 

Německo a Rakousko to znamenalo obrovské vítězství, avšak vyvstávala zde otázka, 

co s dobytým územím. Pro Rakousko připadala v úvahu jediná varianta, a sice 

připojení ruského Polska k monarchii, chtěla-li si zachovat svoji integritu. V případě 

vytvoření samostatného polského království by totiž mohlo dojít k odtržení Haliče od 

Rakousko-Uherska a tím také ke zhroucení celé monarchie. Toto tzv. austro-polské 

řešení bylo však pro Německo zcela nepřijatelné a bylo proto zavrženo. 

Roku 1916 se objevil projekt vytvoření Polského království, uvažovalo se již 

také o jeho budoucí ústavě a o státní smlouvě s Německem. Králem tohoto nově 

vytvořeného království měl být nejlépe někdo z pruského, württemberského či 

saského rodu. S ohledem na Rakousko-Uhersko byl nejlepším kandidátem Friedrich 

Christian, druhorozený syn saského krále. Na květnovém setkání obou spojenců 

v Berlíně bylo německou stranou již kategoricky odmítnuto austro-polské řešení 

a předloženo řešení německo-polské, podle nějž měl vzniknout německý 

nárazníkový stát na základě již dříve navržených projektů ústavy a státní smlouvy. 
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Burián opět rozhodně odmítl.
245

 V červenci ohlásil generál Beseler oslabení 

austrofilských tendencí v Polsku a znovu definoval německé požadavky. 

Samostatnost Polska byla dle jeho mínění nutná, měla být ale značně omezená. 

Polské království mělo být politicky, vojensky a hospodářsky přičleněno k jednomu 

ze středoevropských států, jímž mohlo být podle Beselera jedině Německo. 

Jako „ústupek“ Rakousko-Uhersku navrhlo Německo arcivévodu Karla 

Štěpána jako regenta samostatného polského státu, ale pouze za přijetí německých 

podmínek. Nabídkou polského trůnu rakouskému arcivévodovi měla být Vídeň 

alespoň částečně uspokojena. Burián však nehodlal ustoupit. Prohlásil, že s takovou 

nabídkou by císař nikdy nesouhlasil, jelikož „král polského nárazníkového státu 

vytvořeného na zmíněných principech by byl vazalem Německa.“
246

 Zajímavostí je, 

že list New York Times už 16. srpna 1916 informoval o brzkém provolání 

arcivévody Karla Štěpána polským králem ve varšavské katedrále. Dále uvedl, že 

rakouský tisk před nedávnem oznámil souhlas Německa i Rakouska s výběrem osoby 

Karla Štěpána.
247

 

Když se ruským vojskům podařilo během Brusilovovy ofenzívy v červnu 

1916 prolomit rakouské pozice, vznikl vhodný argument pro nemožnost uskutečnění 

austro-polského řešení. Němci prohlásili, že habsburská monarchie není nadále 

schopna zabezpečit východní hranici ústředních mocností a tím se austro-polské 

řešení stává irelevantním. Rakousko-Uhersko se s tímto názorem muselo ztotožnit, 

chtělo-li, jak podotkl Burián, odstranit rozpory mezi oběma spojenci. 

Rakousko-uherský ministr zahraničí však nehodlal ustoupit zcela a svému souhlasu 

s vytvořením samostatného, dědičného království kladl podmínky, jako 

např. nedotknutelnost Haliče a Poznaňska či odmítnutím anexí. V srpnu 1916 se ve 

Vídni setkal německý kancléř Bethmann-Hollweg s rakousko-uherským ministrem 

zahraničí Buriánem. Výsledkem setkání byl podpis smlouvy o vytvoření 
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samostatného Polského království jako dědičné konstituční monarchie, která měla 

být vyhlášena co nejrychleji, ale až po skončení války. Poláci viděli v této smlouvě 

spíše vytvoření loutkového nárazníkového státu, což pro ně do budoucna příliš dobré 

vyhlídky nepředstavovalo. Proklamace manifestu o vytvoření samostatného polského 

státu byla stanovena na 5. listopadu 1916. Tzv. Kongresovka, jež dosud patřila 

Rusku, měla být brzy přeměněna v autonomní Polské království. Nejprve mělo dojít 

ke zřízení úřadu regenta, kterým se měl podle Beselera stát nejlépe budoucí král.
248

 

Hlavním kandidátem na polský trůn se stal arcivévoda Karel Štěpán, 

popřípadě jeho syn arcivévoda Karel Albrecht. Karel Štěpán měl podporu jak 

v církevních kruzích Polska a Haliče, tak mezi zdejším rolnictvem, a kromě toho 

našel zastání například také u bulharského krále Ferdinanda I.
249

 Vídeň oproti tomu 

prosazovala Zdzislawa Lubomirského, Agenora Goluchowského či prince Olgierda 

Czartoryského
250

, manžela nejmladší dcery arcivévody Karla Štěpána, Mechtildy. 

Podle hraběte Hutten Czapského byl nejlepším kandidátem na polský trůn právě 

Olgierd Czartoryski: „Zdá se mi, že nejlepší vlastnosti pro úřad regenta má kníže 

Olgierd czartoryski. Jako zeť arcivévody má dobré vztahy s Rakouskem, duch toho 

kraje mu není tolik cizí (…). Je potomkem největšího polského rodu (…). Je zde velmi 

oblíbený a respektovaný.“
251

 Beseler však trval na svém někdejším návrhu Friedricha 

Christiana Saského, kohokoliv jiného striktně odmítal. Prozatímní polská státní rada 

vyjádřila zklamání nad neustálým protahováním a zdržováním celé záležitosti 
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centrálními mocnostmi a 1. května 1917 vydala rezoluci, v níž jednoznačně 

požadovala arcivévodu Karla Štěpána jako regenta polského státu. 

V Rakousko-Uhersku však došlo s nástupem císaře Karla I. na trůn 

k četnějším personálním změnám. Na politické výsluní se dostal hrabě Ottokar 

Czernin
252

 a po Stefanu Buriánovi nastoupil dráhu ministra zahraničí. Nová 

zahraniční politika Rakousko-Uherska lpěla na onom austro-polském řešení ještě 

více a Německo, které naopak doufalo, že se s novým ministrem zahraničí dočká 

většího porozumění v polské otázce, bylo zklamané. Na počátku svého úřadování 

věřil Czernin na mír bez vítězství, později byl ochoten přistoupit i na mír bez anexí 

a kontribucí a zachovat status quo ante bellum. Toto stanovisko ale německý 

spojenec Rakousko-Uherska v žádném případě nesdílel, uzavřít mír bez anexí 

a kontribucí bylo po Německo, prahnoucí po expanzi, nemyslitelné. Bylo ochotno 

uvažovat nanejvýš o určité územní výměně. Rakousko-Uhersko však potřebovalo 

uzavřít mír co možná nejdříve a bylo proto svolné k ústupkům. Po dohodě 

s Německem se za příslib územního odškodnění v Rumunsku v případě vítězství ve 

válce de facto vzdalo veškerých nároků v Polsku. Na skutečném stavu věcí to ale 

mnoho nezměnilo, Vídeň neopouštěla myšlenku austro-polského sblížení. Německo 

však začalo požadovat správu celého území kongresového království a navíc chtělo 

anektovat rozsáhlý hraniční pás pod záminkou garance své východní hranice. 

Czernin se proto rozhodl k radikálnímu kroku, informoval svého německého 

spojence, že pokud by se ono německo-polské řešení uskutečnilo, bylo by 

Rakousko-Uhersko nuceno orientovat svou zahraniční politiku jiným směrem. 

V létě roku 1917 však došlo „ze dne na den“ k razantnímu obratu německé 

zahraniční politiky. Císař Vilém se nadchl pro expanzi na Balkán, území bohaté na 

surovinové zdroje, kde si také přes Rumunsko mohl zajistit přístup k Černému moři. 

Krátce nato označil Polské království „za zbytečnou a obtížnou zátěž“
253

 a byl 

ochoten přenechat jeho osud podunajské monarchii. O novém státoprávním 

uspořádání Polského království se tedy jednalo v listopadu 1917 v Berlíně. Podle 

německých představ ale mělo dojít k připojení Polska k habsburské monarchii jen 

formálně a německý protektorátní režim měl zůstat zachován. 
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Až do roku 1918 nedosáhly Rakousko-Uhersko a Německo dohody a jednání 

uvízla ve slepé uličce. Ani únorové berlínské rozhovory nepřinesly žádné řešení.
254

 

V srpnu 1918 se pak německý císař rozhodl nabídnout polskou korunu Karlu 

Štěpánovi sám. Během následných jednání obou císařů ve Spa o tom německý císař 

Vilém II. uvědomil rakouského císaře Karla I., ale ten se od celé záležitosti znovu 

distancoval a německou nabídku Karlu Štěpánovi nepodpořil. Německo se přesto 

rozhodlo zahájit s arcivévodou jednání. Prostředníkem mezi německou stranou 

a Karlem Štěpánem se stal princ Olgierd Czartoryski, což ovšem nebyla nejšťastnější 

volba. Tento významný představitel polské šlechty a blízký příbuzný Habsburků totiž 

o polské koruně sám snil, a jestliže tedy celou záležitost úplně nesabotoval, rozhodně 

neusiloval o její rychlé vyřešení. Rakousko-Uhersko však dávalo stále jasně najevo 

svůj odmítavý postoj k celé věci, arcivévoda Karel Štěpán proto pod nátlakem císaře 

Karla I. polskou korunu odmítl.
255

 Marie Kristina, dcera arcivévody Karla Albrechta, 

vypověděla ve svých vzpomínkách, že Karel Štěpán „odmítl přijetí vlády motivován 

tím, že by to bylo v zájmu centrálních mocností, jen co je pravda, ale ne v zájmu státu 

Polského. Dědeček se tenkrát cítil už opravdu velmi svázán s Polskem.“
256

 

Je pozoruhodné, co se o celé této události mohli dočíst obyvatelé Spojených 

států amerických. Dne 18. srpna 1918 uvedl deník New York Times, že „Německo 

schválilo rakouský návrh, aby se rakouský arcivévoda stal králem Polska, jak uvedl 

berlínský deník Lokal-Anzeiger. (…) uvedl, že pravděpodobně bude jmenován 

arcivévoda Karel Štěpán. (…) Rakouský arcivévoda (…) se na tuto roli dlouho 

připravoval (…).“
257

 Je samozřejmě možné, že šlo o pouhou dezinformaci či špatnou 

interpretaci ze strany amerického deníku. Není však zdaleka možné vyloučit ani 

záměr německé propagandy, jež v době, kdy se Rakousko-Uhersko zmítalo ve 

vnitropolitické krizi nebývalých rozměrů, chtěla působit jako „ten hodný ze 

spojenců“, který se snaží druhému vyjít vstříc a vyhovět jeho návrhům. 
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4. 2 Arcivévoda Vilém jako „rudý princ“  

Již jako malý chlapec si Vilém velmi dobře uvědomoval, že Halič není 

domovem pouze Polákům, ale také jinému národu – Ukrajincům. V horách nedaleko 

od statků Karla Štěpána žili pastevci, někteří hovořili polským dialektem, jiní však 

jiným jazykem, jenž byl sice polštině blízký, přesto však odlišný. Vilém časem 

pochytil od místních dětí pár slovíček z tohoto jazyka, přičemž tenkrát zřejmě ještě 

nevěděl, že se jedná právě o ukrajinštinu. Postupem času se začal o tento jemu dosud 

neznámý národ více zajímat. Četl polskou literaturu, dozvěděl se tak o kozácích 

a o jejich povstání proti polské aristokracii v 17. století, o tom, že Ukrajinci byli vždy 

„civilizovanými Poláky“ považováni za barbary atd. Při studiu na vojenské akademii 

se Vilém dále věnoval ukrajinskému jazyku i kultuře a k tomuto národu pociťoval 

poměrně velkou náklonnost. 

Není zcela jasné, co přesně pohnulo mladého arcivévodu k intenzivnímu 

zájmu o Ukrajince. Ze vzpomínek, které Vilém sepsal roku 1919, se však dovídáme 

o jeho čistě spontánním zájmu o toto téma. Podle jeho slov začal jeho „ukrajinský 

příběh“ v Żywieci. Polská šlechta, jež vypomáhala v domácnosti arcivévody Karla 

Štěpána, často mluvila o Rusínech, ale ne v dobrém slova smyslu. Čas od času je 

z něčeho nařkla, jindy o nich zase mluvila jako o nepoddajných a divokých 

loupežnících. Mladého arcivévody se to dotklo, rozhodl se proto jet hledat tyto 

ukrajinské „barbary“. Vydal se na východ do oblasti Vorochta v Karpatech, do města 

Żabje, „… do – jak si myslel – hlavního města tohoto kmene.“
258

 Zdejší obyvatelé 

patřili k východoslovanskému etniku Huculů, kteří se živili zemědělstvím a lovem, 

avšak nenosili místo oblečení zvířecí kůže a nechovali se jako barbaři, jak i přes svou 

stále větší náklonnost k Ukrajincům trošku očekával. Tito lidé ho opravdu oslovili, 

upoutal ho jejich jednoduchý, obyčejný život a srdečnost.
259
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Roku 1915 nastoupil Vilém k 13. hulánskému pluku, jenž byl z převážné 

většiny ukrajinský.
260

 Ke konci války velel ukrajinské legii skládající se z Rusínů 

rakouské státní příslušnosti. Po skončení první světové války se objevil ve švédských 

novinách „Berlingske Titende“ článek s názvem „Císař Ukrajiny. Habsburk a bývalý 

arcivévoda jako uchazeč o trůn.“ Švédský žurnalista Henre Helsen, který se o tuto 

problematiku zajímal a toho času pobýval ve Vídni, se rozhodl zveřejnit dosud 

neznámá fakta o arcivévodovi Vilémovi. V článku bylo např. uvedeno, že již při 

studiích na vojenské akademii měl Vilém kontakty na sionistický výbor v Berlíně, 

procestoval Svatou zemi a údajně dokonce zpracoval „propagační leták“, jenž měl 

podpořit vznik státu Izrael. S žádostí o podporu v této záležitosti se obrátil na 

německého císaře Viléma, ale ten označil celou tuto iniciativu za „šejdířství jednoho 

mladého povýšence a zdráhal se přečíst si obsáhlý traktát, který mu byl zaslán.“
261

 

Za nějaký čas se začal Vilém více věnovat problematice politické budoucnosti 

Ukrajinců a objevil se ve hře o ukrajinský trůn. To vyvolalo značné rozpory mezi 

ním a jeho otcem, který již dlouho projevoval zájem o polský trůn a stavěl se za 

začlenění Haliče a Bukoviny do polského státu.
262
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Arcivévoda Vilém zamýšlel přeměnit Rakousko ve federaci, do níž by jako 

velkovévodství byla začleněna i Ukrajina. Několikrát konzultoval svůj záměr 

s císařem Karlem, jenž byl však pod tlakem Německa donucen ho nepodpořit. Po 

mírových dohodách z Brestu Litevského byla Ukrajina obsazena německými 

a rakouskými vojsky. Německo podporovalo ve hře o ukrajinský trůn hejtmana Pavla 

Skoropads’kého a varovalo císaře Karla před vměšováním se do německých 

záležitostí. Celá věc navíc komplikovala řešení polské otázky. Vilém tedy ztratil 

jakoukoliv podporu svých záměrů v ukrajinské záležitosti.
263

 

Po válce se stal Vilém plukovníkem ukrajinské armády. Netrvalo však dlouho 

a Ukrajina vysněnou státnost opět ztratila. Vilém se ocitl v rumunském vězení. Již 

delší dobu byl ale nakažen tyfem, a tak za čas došlo k jeho převozu do Vídně, aby se 

zde léčil. Mezi lety 1925 a 1929 pobýval ve Španělsku, kde působil jako realitní 

makléř.
264

 Poté se vrátil zpět do Rakouska, kde se ovšem po nástupu Adolfa Hitlera 

k moci ocitl pod dohledem tajné policie, jelikož stále udržoval styky s ukrajinskými 

nacionalisty.
265

 Roku 1947 byl ve Vídni zatčen Sověty a po četných výsleších zemřel 

18. srpna 1948 v ukrajinském vězení na tuberkulózu.
266
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5. Nerovný sňatek – komparace svatebních příprav 

a renunciací arcivévodkyň Eleonory a Mechtildy 

5. 1 Arcivévodkyně Eleonora a námořní důstojník Alfons 

von Kloss 

Arcivévodkyně Eleonora, nejstarší dcera Karla Štěpána, byla vysoká, štíhlá 

atraktivní dívka. Ucházeli se o ni nejen princové z vládnoucí dynastie, ale také 

z jiných států.
267

 Mladá arcivévodkyně však všechny nápadníky odmítala. S tím, jak 

dospívala, objevovala se u ní stále větší nechuť k dvorskému životu, zároveň ale také 

nesmírné nadšení pro dlouhé plavby po moři na jachtě jejího otce. 

Zde se také arcivévodkyně Eleonora zamilovala do námořního poručíka 

Alfonse von Kloss, velitele jachty Rovenska, která patřila Eleonořinu otci Karlu 

Štěpánovi. Arcivévoda Karel Štěpán podnikal velmi rád a často několikadenní 

plavby po moři a často ho doprovázela právě jeho nejstarší dcera. „Tak se tedy 

potkali dva mladí lidé, přeskočila mezi nimi jiskřička, ale vztah byl držen v tajnosti 

před světem až do současnosti.“
268

 Vzájemnou náklonnost se mladé arcivévodkyni 

a jejímu vyvolenému podařilo několik let tajit.
269

 Až když se Eleonora jednoho dne 

rozhodla svěřit své city své sestřenici
270

 ve Vídni, bylo tajemství odhaleno. Napsala 

jí dopis, ve kterém se mimo jiné zmínila své pevné rozhodnutí neprovdat se za 

nikoho jiného, než za svého vyvoleného, důstojníka Alfonse von Kloss, neboť doufá, 
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že po boku tohoto muže, kterého jako jediného miluje, prožije šťastný a spokojený 

život.
271

 

Alfons von Kloss byl pohledný a elegantní muž. Mezi svými kamarády 

důstojníky se těšil velké oblibě, jeho kariéra se velmi rychle a úspěšně vyvíjela.
272

 

Narodil se 9. června roku 1880 v Terstu. Jeho otec, vrchní námořní inspektor 

v Terstu a námořní důstojník mimo službu, Anton Kloss, byl Františkem Josefem I. 

při příležitosti odchodu do výslužby povýšen roku 1904 bez taxy do šlechtického 

stavu. Císař mu udělil erb a predikát von. Karel Štěpán a Marie Terezie zastávali 

názor, že žádná z jejich dcer by neměla být ke sňatku nucena. Přestože byly mladé 

arcivévodkyně bohatými nevěstami, nebyli jejich rodiče zastánci předem 

dohodnutých sňatků.
273

 

Vídeňský deník Wiener Zeitung uvedl 14. prosince 1913 v části neúředních 

oznámení tuto zprávu: „Jeho c. a k. Výsost paní arcivévodkyně Eleonora, nejstarší 

dcera Jeho c. a k. Výsosti pana arcivévody Karla Štěpána a její c. a k. Výsosti paní 

arcivévodkyně Marie Terezie, se následujíc svou dlouholetou srdeční záležitost, 

s vědomím Jeho c. a k. Apoštolského Majestátu císaře a krále a se souhlasem jejích 

nejjasnějších rodičů zasnoubila v průběhu měsíce září s námořním důstojníkem 

Alfonsem von Kloss. Arcivévodkyně Eleonora se z vlastní vůle zřekla všech jí 

náležejících práv a nároků. Sňatek se bude konat na konci ledna v nejužším 

rodinném kruhu.“
274
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5. 2 Komparace sňatků z pohledu svatebního hosta 

V lednu roku 1913 se na zámku v Żywieci konaly dva sňatky: vdávala se 

nejstarší z dcer Karla Štěpána arcivévodkyně Eleonora a nejmladší Mechtilda. Sňatek 

arcivévodkyně Eleonory a námořního důstojníka Alfonse von Kloss se odehrál na 

zámku v Żywieci 9. ledna 1913. Oddával je vídeňský prelát Mons. Cecconi, asistoval 

mu probošt Satke z Żywiece. Svatba to byla poměrně skromná. Nevěsta měla 

jednoduché bílé šaty, obřad se konal v malé zámecké kapli, odkud bylo vidět do 

chodby se vzácnými trofejemi. Nacházeli se zde orli zavěšení u stropu, svírající ve 

svých pařátech elektrické kulaté lampy
275

. Obřadu samotného se účastnili pouze 

Eleonořini rodiče – arcivévoda Karel Štěpán a arcivévodkyně Marie Terezie, 

Eleonořiny sestry – arcivévodkyně Mechtilda se svým snoubencem princem 

Olgierdem Czartoryskim a arcivévodkyně Renata se svým chotěm princem 

Jeronýmem Radziwiłłem, a bratři mladé arcivévodkyně – arcivévodové Karel 

Albrecht, Leo Karel a Vilém. Dále zde byli arcivévoda Leopold Salvátor (1863–

1931), mladší bratr Marie Terezie, se svou chotí arcivévodkyní Blankou (1868–

1949) a jejich dcerkou arcivévodkyní Marií Dolores (1891–1974). Přijetí svatebních 

hostů se konalo o jedenácté hodině. Již v půl druhé odjížděli novomanželé autem do 

Bielska a odtamtud směřovali přes Vídeň na dále jih, kde měli ve vile nedaleko od 

Puly strávit své třítýdenní líbánky.
276
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Společný život pak plánovali strávit v Pule. Koupili zde vilu, již nechali jen 

velmi jednoduše vybavit.
277

 Eleonora se však vůbec nezměnila, stále se jednalo 

o„bezstarostnou a veselou arcivévodkyni“,
278

 ale nyní mohla už bez obav nosit 

obyčejné šaty a chovat se přirozeně bez jakékoliv strojenosti. Často sama s úsměvem 

na rtech říkávala: „Jsem jen žena obyčejného důstojníka.“
279

 Krátce před svým 

sňatkem s Alfonsem von Kloss napsala své bývalé vychovatelce slečně Ryanové 

dopis, v němž poměrně věrohodně vyjádřila své city. 

„Drahá slečno Ryanová. Jsem tak ráda za laskavá slova, která jste mi 

poslala, a opravdu Vám mnohokrát děkuji za Váš dopis a gratulace. Můj nastávající 

– námořní důstojník – je skvělý a šlechetný muž s laskavým srdcem. Má všechny 

kvality, které mě mohou udělat skutečně šťastnou. Konečně jsem tak strašně šťastná! 

Má svatba se uskuteční společně s Tildinou 11. ledna v Zywieci v naší kapli. Můj 

snoubenec je nyní na lodi, takže ho nemohu vídat příliš často. Budeme spolu žít 

v Pule. Jsem si jistá, že to místo znáte z dob, které jste tam trávila s námi. Společnou 
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fotografii mě a mého snoubence Vám pošlu později. Bude to stačit? Na jakou 

adresu? Mnoho srdečných pozdravů a vřelých díků od Vaší věrné Eleonory.“
280

 

Snad by tedy bylo možné považovat právě tento dopis za doklad toho, že 

arcivévodkyně Eleonora si skutečně přála žít po boku svého vyvoleného námořního 

důstojníka i za cenu vzdání se svého někdejšího „života habsburské arcivévodkyně“. 

Byla tedy pravděpodobně opravdu šťastná, že se směla provdat za Alfonse von 

Kloss. Přesto je však přinejmenším pozoruhodné, jak velice byly sňatky sester, 

z nichž ten Mechtildin se odehrál pouhé dva dny po sňatku Eleonořině, rozdílné, a to 

ať už co do velkoleposti obřadu samotného, četnosti a pestrosti svatebních hostů či 

svatebních darů. 

Druhý sňatek se odehrál 11. ledna 1913. Arcivévodkyně, jež před nedávnem 

oslavila své jednadvacáté narozeniny, se provdala za čtyřiadvacetiletého prince 

Olgierda Czartoryského. Část svatebních oslav začala již 10. ledna. Přijíždějící hosty 

vítal na krásně vyzdobené železniční stanici arcivévoda Karel Štěpán spolu se synem 

Karlem Albrechtem, doprovázeni zdejším starostou a úředníky, delegací rady okresní 

i městské, proboštem místní farnosti a oddílem a orchestrem veteránů. V osm hodin 

večer se konala večeře v rodinném kruhu, při níž zahrál orchestr 56. pluku 

z Krakowa.
281

 

Následujícího dne o osmé hodině ranní se konala mše svatá, již sloužil prelát 

Skibniewski a opět vídeňský prelát Mons. Cecconi. Před jedenáctou hodinou 

dopolední se pak v saloně arcivévodkyně Mechtildy shromáždili rodiče a bratři 

nevěsty, samozřejmě nechyběla ani arcivévodkyně Renata se svým mužem princem 

Jeronýmem Radziwiłłem. Nevěstu doprovázela k oltáři její matka arcivévodkyně 

Marie Terezie a matka jejího nastávajícího vévodkyně Marie Czartoryská. Ženich šel 

v doprovodu Mechtildina otce arcivévody Karla Štěpána a prince Adama Ludvíka 

Czartoryského. Arcivévodkyně Mechtilda měla bílé šaty s vlečkou, protkané 

stříbrem, a závoj ze vzácných krajek, princ Olgierd bohatý polský kroj, roucho 

višňové barvy a bílý plášť lemovaný kožešinou. Rodina byla tedy shromážděna ve 

svatebním průvodu, který prošel přes sál a velkou halu do zámecké kaple, kde je již 

očekával zástupce císaře Františka Josefa I. arcivévoda Fridrich. Svatebních oslav se 

kromě habsburských arcivévodů s rodinami účastnilo také mnoho představitelů 
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polských šlechtických rodů. Poláci přišli ve velkolepých národních krojích, dámy 

měly krásné večerní toalety. Svatební obřad byl uveden zpěvem hymnu Veni 

Creator, potom promluvil k novomanželům biskup Sapieha a následně v asistenci 

preláta Skibniewského prohlásil arcivévodkyni Mechtildu a prince Olgierda 

Czartoryského za muže a ženu. Poté se svatební průvod odebral zpět do velkého sálu, 

kde novomanželům všichni blahopřáli. Od císaře Františka Josefa dostali briliantový 

náhrdelník, od sestry Karla Štěpána, Marie Kristiny Španělské diamantovou 

a safírovou brož, od bavorské regentky hodiny, od Marie Terezie velký briliantový 

diadém, který pocházel od neapolské královny. Od otce a sourozenců dostali stříbro 

a další cennosti. Osobním dárkem Karla Štěpána byla knížka „Les angers gardiens“ 

(„Andělé Strážní“), kterou daroval všem svým dcerám, když se vdávaly. Také papež 

zaslal blahopřání na pergamenovém papíře, jež vlastnoručně napsal. Byly na něm 

erby mladého páru a heslo Czartoryských „bądź co bądź“.
282

 V půl jedné zasedli 

hosté ke svatební tabuli a arcivévoda Fridrich pronesl jménem císaře Františka Josefa 

slavnostní projev. V průběhu obřadu přijel s dary pro mladý pár i posel bulharského 

cara Ferdinanda. Ve večerních hodinách po skončení oslav odjeli novomanželé do 

Vídně. Jejich dalším cílem byl Egypt, kam odjeli na svatební cestu.
283

 

Dziennik Poznański poměrně detailně informoval o obou sňatcích, což nám 

umožňuje je porovnat.
284

 Sňatek arcivévodkyně Eleonory s Alfonsem von Kloss se 

„odbyl během pár hodin“ a pouze v nejužším rodinném kruhu, Eleonora měla jen 

jednoduché bílé šaty a svatební cestu měla se svým manželem strávit nedaleko Puly, 

na rozdíl od své sestry Mechtildy, jejíž svatební cesta směřovala do daleko 

vzdálenějších a exotičtějších krajin. To značně odlišuje „chudý“ sňatek Eleonořin od 

okázalého Mechtildina. Arcivévodkyně Mechtilda, jak bylo již výše zmíněno, měla 

drahé svatební šaty, jejímu sňatku s princem Olgierdem Czartoryským přihlíželo 

mnoho hostů, zdaleka nejen z kruhu rodinného, novomanželé dostali mnoho cenných 
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za dostatečnou. 
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svatebních darů a na svatební cestu se vydali do Egypta. Další důležitou skutečností 

při srovnání obou sňatků je, že novomanželé Klossovi odjeli hned krátce po skončení 

svého obřadu do Vídně, načež pokračovali směrem k Pule na svou svatební cestu 

a následných svatebních oslav arcivévodkyně Mechtildy a prince Olgierda 

Czartoryského se již neúčastnili. 

5. 3 Komparace sňatků z pohledu úředního 

„Podle stávajících domácích zákonů a nejvyššího rodinného řádu příslušelo 

Její c. a k. Výsosti (…) arcivévodkyni Eleonoře, dceři (…) arcivévody Karla Štěpána, 

ještě před sňatkem, s ohledem na její manželský svazek s panem námořním 

důstojníkem Alfonsem von Kloss, který se udál se svolením Jeho c. a k. Apoštolského 

Majestátu, zříci se pro sebe a své potomky nástupnických a dědických práv 

náležejících jí od narození. Tato renunciace, odpovídající rozhodnutí, které bylo 

ohledně tohoto případu učiněno 27. prosince minulého roku, proběhla 6. ledna 1913 

na zámku Żywiec. Její císařská a královská Výsost nejjasnější paní arcivévodkyně 

Eleonora se 9. tohoto měsíce (…) provdala v Żywieci za námořního důstojníka 

Alfonse von Kloss.“
285

 

Tato zpráva z úřední části vídeňského listu Wiener Zeitung stojí jistě také za 

povšimnutí, jelikož po uzavření Eleonořina sňatku zde bylo znovu důrazně 

opakováno, že se arcivévodkyně Eleonora vzdala všech svých někdejších práv 

a nároků, náležejících habsburské arcivévodkyni, kdežto po uzavření sňatku mezi 

arcivévodkyní Mechtildou a princem Olgierdem Czartoryským se objevilo jen 

stručné oznámení o svatbě arcivévodkyně Mechtildy a prince Olgierda 

Czartoryského.
286

 

                                                           
285

 Amtlicher Teil. Wiener zeitung, 10. ledna 1913, s. 1. Tato zpráva se objevila jednak v novinách 

Wiener Zeitung, jednak v oficiální korespondenci pro c. a k. ministerstvo císařského a královského 

domu a zahraničních věcí.  Ještě v den sňatku, 9. ledna 1913, zaslal hrabě Berchtold telegram 

s plánovaným obsahem novinového článku ministerskému předsedovi do Budapešti, že následujícího 

dne, 10. ledna 1913, vyjde tento článek ve vídeňských novinách Wiener Zeitung a požádal ho, aby byl 

tento článek, též dalšího dne, zveřejněn i v budapešťském listu Budapesti Közlöny. OeStA, HHStA, 

Vermählung der Erzherzogin Eleonore. 

286
 Amtlicher Teil. Wiener zeitung, 12. ledna 1913, s. 1. 
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Zmiňovanému rozhodnutí z 27. prosince 1912 předcházela ještě zpráva 

hraběte Berchtolda z 22. prosince, jež při příležitosti blížícího se sňatku 

arcivévodkyně Eleonory s námořním důstojníkem Alfonsem von Kloss předkládala 

návrhy týkající se manželské smlouvy a renunciace a na jejímž základě měla být 

zhotovena renunciační listina arcivévodkyně Eleonory.
287

 Arcivévoda Karel Štěpán 

pověřil hraběte Berchtolda, aby oznámil zasnoubení arcivévodkyně Eleonory 

a námořního poručíka Alfonse von Kloss v úředních listech. Současně ho pověřil 

i císař František Josef I., a sice vypracováním manželské smlouvy a renunciace. 

Františku Josefovi byl zaslán spis, který se opíral o text renunciace arcivévodkyně 

Mechtildy a na jehož základě mělo být vytvořeno znění renunciace arcivévodkyně 

Eleonory.
288

 

Z výše uvedeného vyplývá, že se o sňatku arcivévodkyně Mechtildy 

s princem Olgierdem Czartoryským uvažovalo dříve než o sňatku arcivévodkyně 

Eleonory a Alfonse von Kloss, nabízí se však otázka proč. Bohužel chybí jakákoliv 

zmínka, jak a v jaké době se arcivévodkyně Mechtilda poznala s princem Olgierdem 

Czartoryským a kdy oznámili své přání být svoji arcivévodovi Karlu Štěpánovi. 

Přesné datum odeslání Eleonořina dopisu své sestřenici, jenž celé tajemství o její 

tajné lásce vyzradil, také neznáme. Je zde několik možností vzájemné návaznosti 

sňatků obou sester. Buď se o celé Mechtildině záležitosti vědělo déle než 

o Eleonořině, na přípravy bylo tedy více času a Eleonořin sňatek pak jen kopíroval 

ustanovení ohledně sňatku Mechtildina. Je klidně možné, že o náklonnosti 

arcivévodkyně Mechtildy k princi Olgierdu Czartoryskému se arcivévoda Karel 

Štěpán dozvěděl později než o tajném vztahu arcivévodkyně Eleonory a Alfonse von 

Kloss. Díky svému původu měl ale princ Olgierd Czartoryski mnohem větší šanci 

dostat ruku arcivévodkyně Mechtildy než Alfons von Kloss ruku arcivévodkyně 

Eleonory. Přestože se v obou případech jednalo o sňatek nerovný, byl ten Mechtildin 

jistě tím „rovnějším z nerovných“. Velmi pravděpodobnou se tedy jeví varianta, že 

nejprve byl povolen nerovný sňatek Mechtildin a s ohledem na něj pak i nerovný 

sňatek Eleonořin, čemuž napovídá nejen skutečnost, že text manželské smlouvy byl 

vytvořen nejprve pro arcivévodkyni Mechtildu a až následně podle jeho vzoru pro 
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 OeStA, HHStA, Vermählung der Erzherzogin Eleonore. 

288
 Tamtéž, Vermählung der Erzherzogin Eleonore. 
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její sestru, ale také například všechny čtyři články této smlouvy (viz níže) byly 

vyhotoveny nejdříve pro Mechtildu a následně upraveny pro Eleonoru.
289

 

Eleonořina manželská smlouva byla tedy sepsána analogicky podle svatební 

smlouvy arcivévodkyně Mechtildy. Odlišovala se pouze v klauzuli o zřeknutí se 

veškeré podpory, jako bylo svatební věno a výbava pocházející od státu. Podle 

způsobu postupu při renunciaci, stanoveného císařem Františkem Josefem, se mělo 

při nerovných sňatcích přistoupit ke zjednodušené formě renunciace, která spočívala 

v tom, že výkonu (podpisu) renunciace nemusel být přítomen císař, arcivévodové ani 

dvůr. Samotný výkon renunciace měl být tedy proveden podepsáním renunciační 

listiny a přísežné formule. Text renunciace, jejž navrhl hrabě Berchtold, se shodoval 

s texty běžně užívanými při nerovných sňatcích, až na již zmiňovanou klauzuli 

o věnu, kterého se arcivévodkyně Eleonora ze svobodné vůle vzdala.
290

 

Arcivévoda Karel Štěpán však vyjádřil přání, aby podpis Eleonořiny 

renunciační listiny proběhl v Żywieci a aby podpisy svědků nutných k osvědčení této 

listiny, byly připojeny až dodatečně. Hrabě Berchtold nevznesl proti arcivévodovu 

přání ve svém návrhu námitky, ale jeho vyhovění podmínil přítomností státního 

notáře u podpisu nevěsty i ženicha či jejich zplnomocněnců, popřípadě přítomností 

nejvyššího hofmistra hraběte Ceschiho, který toho času pobýval v Żywieci a mohl by 

státního notáře pro tuto příležitost zastoupit.
291

 

Císař František Josef obdržel návrh, podle něhož měla být zhotovena 

renunciační listina a také udělen dispens od trojnásobných ohlášek.
292

 Hned po 

sepsání listiny měla být tato poslána vrchnímu hofmistrovi hraběti Montenuovo 

k nahlédnutí a ten měl její znění následně sdělit oddávajícímu faráři.
293

 Návrh 

ohledně udělení dispensu ve věci ohlášek byl předložen také hraběti Ceschimu, který 
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 Vydány byly však nakonec nejdříve pro Eleonoru, jelikož její sňatek se uskutečnil o dva dny dříve 

než Mechtildin. 

290
 OeStA, HHStA, Vermählung der Erzherzogin Eleonore. 

291
 Tamtéž, Vermählung der Erzherzogin Eleonore. 

292
 Až tridentský koncil roku 1563 blíže specifikoval průběh ohlášek. Kněz, jak z farnosti nevěstiny, 

tak z farnosti ženichovy, musel ohlásit sňatek při mši svaté, a to minimálně třikrát, tedy tři neděle, 

resp. tři svátky před sňatkem. 

293
 OeStA, HHStA, Vermählung der Erzherzogin Eleonore. 
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byl navržen jako zastupující státní notář při podpisu renunciační listiny 

arcivévodkyně Eleonory.
294

 

Návrh renunciační listiny obdržel samozřejmě i Eleonořin otec arcivévoda 

Karel Štěpán. V telegramu z Żywiece z 25. prosince 1912 vyjádřil svůj souhlas 

s návrhem této listiny a zároveň projevil přání, aby se zmínka o zřeknutí se všech 

dědických a nástupnických práv pro osobu arcivévodkyně i její potomky objevila na 

začátku samostatného odstavce renunciační listiny. Podle arcivévody Karla Štěpána 

bylo třeba tuto formuli zdůraznit ze státoprávních důvodů, jelikož se jednalo 

o precedens pro budoucí případy stejné povahy.
295

 

Dne 27. prosince 1912 odsouhlasil císař František Josef návrh hraběte 

Berchtolda a téhož dne mu zaslal listinu o dispensu. „My František Josef první z boží 

milosti císař rakouský, apoštolský král uherský (…), jsme se ze své svrchované moci 

a jako hlava rodiny ohledně blížícího se sňatku Její c. a k. Výsosti nejjasnější paní 

arcivévodkyně Eleonory, dcery Jeho c. a k. nejjasnějšího pana arcivévody Karla 

Štěpána, k němuž jsme dali své svolení, rozhodli, s ohledem na civilní manželskou 

smlouvu, udělit dispens ve věci ohlášek, které musí být podle Našich manželských 

zákonů trojnásobné, stejně jako ve věci přísahy, která je jinak pro takovéto případy 

vyžadována a podle níž si smluvní strany nejsou vědomy žádné překážky 

manželského svazku obsažené v oněch zákonech.“
296

 

Poté, co František Josef svolil k dispensu a vlastnoručně ho podepsal, mohly 

být zahájeny přípravy sňatku. Jak bylo naplánováno, obdržel onu podepsanou listinu 

28. prosince 1912 nejvyšší hofmistr kníže Montenuovo k nahlédnutí 

a k následnému předání oddávajícímu faráři.
297

 Bylo tedy štěstí, že došlo k udělení 

dispensu ve věci ohlášek a přísahy týkající se překážek v uzavření manželského 

svazku, protože se již blížil konec prosince a do 9. ledna již čas na trojnásobné 

ohlášky nezbýval (nebereme-li v úvahu svátky vánoční, během nichž by ohlášky 

stejně pravděpodobně nemohly proběhnout, protože agenda týkající se sňatku nebyla 

ještě zdaleka uzavřena). 
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 Tamtéž, Vermählung der Erzherzogin Eleonore. 
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 Tamtéž, Vermählung der Erzherzogin Eleonore. 
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 Tamtéž, Vermählung der Erzherzogin Eleonore, Erzherzogin Eleonore mit Linienschiffsleutnant 
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Nutnost spěšného vyřizování celé záležitosti dokládá již zmiňovaný telegram 

arcivévody Karla Štěpána z 25. prosince 1912, jenž končil slovy: „Jelikož vdavky zde 

[v Żywieci] devátého od J. M. [Jeho Milosti] povoleny, žádám, pokud možno, 

o vyřízení sňatku, protože čas velmi tlačí.“
298

 Na celou záležitost lze samozřejmě 

nahlížet i z jiného pohledu – měl-li sňatek proběhnout, dispens musel být udělen. Ať 

už tak či tak, datum sňatku se dojednalo „za pět minut dvanáct“ a už tehdy bylo jisté, 

že bez dispensu ve věci ohlášek nebude sňatek možný. Toto všechno by potvrzovalo 

i výše uvedenou domněnku o tom, že svou definitivní podobu získal Eleonořin 

sňatek až v průběhu svatebních příprav Mechtildiných. To naznačuje mimo jiné i 

skutečnost, že o Mechtildině sňatku a jeho důsledcích se jednalo již od konce září 

1912, kdežto o sňatku arcivévodkyně Eleonory nepadlo téměř až do konce roku ani 

zmínky. Eleonora se sice zasnoubila s Alfonsem von Kloss již v září 1912, ale 

tenkrát patrně ještě zdaleka nikdo nedoufal v tak brzké uzavření manželství.
299

 

Samotná renunciační listina byla zajisté nejdůležitějším dokumentem, který 

byl ohledně Eleonořina sňatku pořízen. Určovala především povinnosti 

arcivévodkyně a následky plynoucí z renunciace pro ni a její potomstvo. Eleonora se 

musela pro sebe a své děti zříci všeho movitého i nemovitého majetku, všech svých 

někdejších práv habsburské princezny a nároků na následnictví. Velice důležitá byla 

formule o zřeknutí se podpory od státu při uzavření sňatku, tedy svatebního věna 

a výbavy, a za neméně významné lze považovat prohlášení, že si arcivévodkyně 

vzala námořního důstojníka Alfonse von Kloss dobrovolně z vlastní vůle. Podpisem 

konečného přísežného prohlášení se zavázala dodržovat vše, co jí renunciace 

nařizovala.
300

 

Císař František Josef vyhověl prosbě námořního důstojníka Alfonse von 

Kloss, aby se mohl ucházet o ruku arcivévodkyně Eleonory, a následně také jeho 

žádost o ruku habsburské princezny přijal. To dalo vzniknout svatebním dohodám, 

které obsahovaly čtyři články, na jejichž základě byl sepsán text renunciace. 
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 Tamtéž, Vermählung der Erzherzogin Eleonore. 
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 První oficiální zmínky ohledně Eleonořina sňatku se objevily až v prosinci 1912. Arcivévodkyně 

Eleonora a Alfons von Kloss se sice zasnoubili již v září 1912, přesto byla tato událost zveřejněna až 

14. prosince tohoto roku, což by svědčilo o tom, že v době, kdy zásnuby proběhly, neměl nikdo zájem 

na jejich zveřejnění. 
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Středobodem svatebních dohod byl článek III, jehož stěžejní okamžiky vystihoval 

i samotný text renunciace, tvořil tedy jakési tělo celé této listiny. 

Podle článku III manželské smlouvy, jak bylo uvedeno i v oné listině, se tedy 

arcivévodkyně Eleonora zavazovala vzdát se všeho movitého i nemovitého majetku 

(vyjma případy, kdy by byla arcivévodkyně nějakým majetkem obdarována nebo by 

jí podle platné závěti připadl) a následnictví. Tento článek však zmiňoval i další 

důležité body, například zdůrazňoval, že se arcivévodkyně Eleonora musela jednou 

provždy zříci své účasti na případné intestátní posloupnosti civilní. Poslední odstavec 

pak uvádí nutnost podepsání renunciační listiny také ženichem pro jeho osobu a jeho 

dědice. 

Obsah ostatních článků byl jiné povahy, nepojednával již o důsledcích 

renunciace. Článek I například stanovoval datum (ačkoli ne přesné) a místo konání 

sňatku. Ten měl proběhnout v průběhu měsíce ledna na zámku v Żywieci. Článek II 

ukládal arcivévodkyni Eleonoře zříci se veškeré podpory ze státních prostředků – jak 

bylo již výše zmíněno, nedostala tedy, na rozdíl od Renaty a Mechtildy, vůbec nic. 

Podle článku IV manželské smlouvy měl všechen majetek, jejž do manželství 

přinesla nevěsta nebo ho v budoucnosti nabyla, tvořit samostatné a neomezené 

vlastnictví, které mělo podléhat vlastní správě a užívání. 

Zpráva ministra zahraničních věcí, hraběte Berchtolda, ze 7. ledna 1913 

informovala o tom, že arcivévodkyně Eleonora a námořní důstojník Alfons von 

Kloss a taktéž svědci obou stran (jejichž podpisy byly z důvodu žádosti arcivévody 

Karla Štěpána, aby mohly být svatební dohody podepsány v Żywieci, doplněny 

později), již manželskou smlouvu podepsali. Hrabě Berchtold zde žádal, aby mohl 

k listině připojit klauzuli, kterou psal císař František Josef obvykle vlastnoručně: 

„Von mir genehmigend zur Kenntnis genommen.“
301

 K této zprávě přiložil pak 

i renunciační listinu, již podepsali arcivévodkyně Eleonora a Alfons von Kloss a nyní 

měla být předložena k podpisu oběma svědkům (podpisy měly být opět připojeny 

později, stejně jako ve věci manželské smlouvy) a císaři Františku Josefovi. Ještě 

toho dne zaslal hrabě Ceschi (coby zástupce státního notáře) zprávu Františku 

Josefovi, že byl podpisu této listiny a taktéž jejímu stvrzení pečetí přítomen.
302

 Poté 

byla renunciační listina spolu s přísežným prohlášením předána státnímu notáři, jenž 
                                                           
301

 OeStA, HHStA, Vermählung der Erzherzogin Eleonore. Do češtiny volně přeloženo: „Schvaluji a 
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ji potvrdil připojením prohlášení hraběte Ceschiho ohledně platnosti jmenovaných 

dokumentů, tedy že výkon podpisu proběhl za jeho přítomnosti a dokumenty jsou 

tudíž platné. Podle rozhodnutí z 27. prosince 1912 stvrdili za účelem ověření 

renunciačního prohlášení svými podpisy tuto listinu také ministr císařského 

a královského domu a zahraničních věcí hrabě Berchtold, nejvyšší hofmistr kníže 

Montenuovo, nejvyšší dvorní maršálek hrabě Zichy, c. k. ministerský předseda hrabě 

Stürghk a královský uherský ministerský předseda Lászlo Lukács.
303

 

Již 6. ledna 1913 směřovala arcivévodkyně Eleonora Františku Josefovi 

prohlášení, že se po sňatku s námořním důstojníkem von Kloss zřekne všech titulů, 

práv, poct a výhod, které by jí jako habsburské arcivévodkyni náležely.
304

 Dne 

8. ledna 1913 adresoval císař hraběti Berchtoldovi dopis ohledně tohoto prohlášení, 

jež vlastnoručně opatřil již zmiňovanou klauzulí: „Von mir genehmigend zur 

Kenntnis genommen.“
305

 Téhož dne vyhověl žádosti hraběte Berchtolda připojit tuto 

klauzuli k renunciační listině.
306

 Dopis obdobného charakteru zaslal František Josef 

i nejvyššímu hofmistrovi, knížeti Montenuovo. Od dopisu hraběti Berchtoldovi se 

lišil v podstatě jen svým úvodem, neboť více do hloubky rozváděl důvody 

Eleonořiny renunciace.
307

 

Po uskutečnění obou dvou sňatků, 9. ledna sňatek Eleonořina a 11. ledna 

Mechtildina, zaslal 11. ledna nejvyšší hofmistr kníže Montenuovo hraběti 

Berchtoldovi zprávu, podle níž se nejednalo o sňatky rovné, a proto nadále nepřísluší 

výše zmíněným arcivévodkyním predikát „císařská a královská Výsost“.
308

 Hrabě 

Berchtold to ve své odpovědi knížeti Montenuovo z 26. ledna 1913 potvrdil.
309

 

Ředitelství c. a k. Domácího, dvorského a státního archivu ve Vídni potvrdilo 

26. února 1913 převzetí originálu manželské smlouvy podepsané 6. ledna 1913 mezi 

arcivévodkyní Eleonorou a námořním důstojníkem von Kloss, dále renunciační 

listiny arcivévodkyně Eleonory spolu s prohlášením hraběte Ceschiho, zastupujícího 

v tomto případě státního notáře, ze 7. ledna 1913, a nakonec vlastnoručně psaný 
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dopis arcivévodkyně Eleonory adresovaný císaři Františku Josefovi, týkající se 

důsledků z uzavření nerovného sňatku.
310

 

Takto došlo k úspěšnému završení celé úřední agendy týkající se nerovného 

sňatku arcivévodkyně Eleonory a námořního poručíka Alfonse von Kloss. Povinností 

arcivévodkyně Eleonory však nebylo pouze vzdát se svých někdejších titulů, práv a 

nároků. Musela také vrátit insignie Řádu hvězdového kříže.
311

 Dne 7. ledna 1913 

potvrdil hrabě Berchtold nejvyššímu hofmistrovskému úřadu, že arcivévodkyně 
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Eleonora navrátila s ohledem na svůj nerovný sňatek insignie řádu arcivévodkyni 

Marii Josefě (1867–1944), současné velmistryni Řádu hvězdového kříže. 

Dokumenty pořízené ohledně Eleonořina sňatku byly skutečně připraveny 

podle vzoru dokumentů ustavujících podmínky a důsledky sňatku Eleonořiny sestry 

Mechtildy, přesto však byly náležitosti obou svatebních smluv rozdílné a smlouvy se 

od sebe v určitých bodech lišily. Nejvýznamnější rozdíl se pravděpodobně nacházel 

v článku II manželské smlouvy přisuzujícím arcivévodkyni Mechtildě, na rozdíl od 

arcivévodkyně Eleonory, nárok na podporu a svatební věno ze státních prostředků. 

Pro možnost důkladnějšího porovnání obou smluv uveďme alespoň nejdůležitější 

momenty Mechtildiny manželské smlouvy a jiných ujednání ohledně jejího 

plánovaného sňatku. 

První návrhy svatebních dohod arcivévodkyně Mechtildy s princem 

Olgierdem Czartoryským pocházejí již ze září roku 1912. Článkem I bylo, stejně 

jako v případě arcivévodkyně Eleonory, určeno místo a přibližné datum konání 

sňatku. Sňatek se měl tedy uskutečnit v průběhu ledna taktéž na zámku v Żywieci. 

Článek II této manželské smlouvy se naprosto odlišoval od článku II smlouvy 

Eleonořiny. Arcivévodkyně Mechtilda měla podle článku II dostat, jak vyplývalo 

z rodinného řádu, jako svatební věno 100 000 zlatých a jako výbavu 25 000 zlatých. 

Obě položky měly být vyplaceny v den sňatku a převedeny na účet kněžny 

Mechtildy Czartoryské u Rakousko-uherské banky.
312

 

Zdali však bude článek II v této podobě zařazen do Mechtildiny svatební 

smlouvy nebylo zpočátku vůbec jasné. V odpovědi na návrh svatební smlouvy 

hraběte Berchtolda z 25. září 1912 napsal nejvyšší hofmistr kníže Montenuovo, že 

budoucí sňatek arcivévodkyně Mechtildy mu dal podnět více se zabývat otázkou, 

zdali má ve smyslu § 55 rodinného řádu nárok na věno a výbavu. Podle jeho šetření 

obdržely arcivévodkyně neapanážovaných větví habsburského arcidomu věno 

a výbavu jen ve zcela ojedinělých případech. Další ustanovení rodinného řádu pak 

poukazovala na to, že ti členové arcidomu, kteří vlastní dostatek majetku, jsou 

odkázáni, co se materiálních poměrů týče, právě na něj. Nakonec však s přihlédnutím 

ke skutečnosti, že i v případě sňatku Mechtildiny starší sestry arcivévodkyně Renaty 

souhlasil císař František Josef s vyplacením věna a výbavy, bylo i tentokrát 

rozhodnuto ve prospěch arcivévodkyně. Vyplacení věna a výbavy mělo však jednu 

                                                           
312

 OeStA, HHStA, Vermählung der Erzherzogin Mechtildis. 



86 
 

zásadní podmínku – na jeho základě neměl být pro stejné či podobné případy 

vytvořen žádný precedens pro budoucnost. Dobrozdání knížete Montenuovo 

z 28. září 1912 vyznělo tedy nakonec kladně. Zakončil ho slovy, že k návrhu 

manželské smlouvy hraběte Berchtolda nemá žádné výhrady.
313

 

Článek III manželské smlouvy se zabýval, stejně jako ve smlouvě 

Mechtildiny starší sestry, renunciací arcivévodkyně, tedy že se arcivévodkyně 

Mechtilda musela vzdát všeho movitého i nemovitého majetku a nástupnictví. 

Článek IV upravoval majetkové poměry po uzavření sňatku a vyzníval opět úplně 

stejně jako v případě Eleonořiny svatební smlouvy.
314

 

Dne 28. září 1912 odeslal hrabě Berchtold císaři Františku Josefovi dvě 

zprávy, jednu s návrhem svatební smlouvy a jednu s návrhem renunciace. 

Následujícího dne odsouhlasil císař oba návrhy a odeslal je zpět hraběti 

Berchtoldovi.
315

 

Manželská smlouva i renunciační listina byly podepsány ve Vídni již 9. října 

1912. Podepsali je obě smluvní strany a svědci těchto smluvních stran. Princ Olgierd 

Czartoryski se ovšem nemohl podpisu zmíněných dokumentů účastnit osobně, 

jelikož tou dobou pobýval v Sofii. Dne 3. října 1912 proto zplnomocnil Mechtildina 

bratra arcivévodu Karla Albrechta, aby ho při podpisu svatební smlouvy 

a renunciační listiny zastoupil.
316

 Poté měly být oba dokumenty předloženy 

k ratifikaci už jen císaři Františku Josefovi. Ve své zprávě z 9. října 1912 požádal 

hrabě Berchtold císaře, aby ke svatební smlouvě připojil klausuli obvykle 

používanou pro povolení sňatku.
317

 Ředitelství c. a k. Domácího, dvorského 

a státního archivu potvrdilo převzetí Mechtildiny renunciační listiny a svatební 
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smlouvy uzavřené mezi arcivévodkyní Mechtildou a princem Olgierdem 

Czartoryským 17. října 1912.
318

 

Když si nyní znovu projdeme a sečteme „všechny proměnné“ Eleonořina 

a Mechtildina nerovného sňatku, vždy nám zůstane viset pomyslný otazník nad tím, 

proč se s uzavřením Eleonořina manželství tak najednou pospíchalo. Domnívám se, 

že tím pravým důvodem bylo asi opravdu její neplánované těhotenství. První 

potomek, Albrecht von Kloss (1913–1963), se totiž narodil necelých devět měsíců po 

svatbě… Že by to však císaře tolik obměkčilo? Možná ano, možná ne. Ať už to ale 

bylo jakkoliv, Eleonořin sňatek se stal naprosto přelomovým, jelikož se stal prvním 

případem morganatického manželství habsburské arcivévodkyně s člověkem 

původem z měšťanské rodiny, ale přesto proběhl s císařovým souhlasem a bez 

jakýchkoliv negativních důsledků pro své účastníky. 

Arcivévodkyně Eleonora žila později s Alfonsem von Kloss v Badenu 

u Vídně, porodila mu celkem osm dětí a strávila s ním, jak si vždy přála, šťastné 

manželství. Alfons von Kloss zemřel roku 1953, Eleonora až 21 let poté.
319

 

Arcivévodkyně Mechtilda měla s princem Olgierdem Czartoryským dvě dcery a tři 

syny, po druhé světové válce emigrovala se svou rodinou do Brazílie, kde roku 1966 

zemřela.
320
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Závěr 

Cílem této práce bylo vystihnout charakter a „jedinečnost“ morganatického 

sňatku arcivévodkyně Eleonory a námořního důstojníka Alfonse von Kloss roku 

1913. Jak napsala Brigitte Hammanová: „(…) es war die erste Einheirat einer 

Erzherzogin in das Bürgertum (…).“
321

 Byl to tedy opravdu úplně první sňatek, který 

byl po vydání Císařského rakouského rodinného řádu roku 1839 uzavřen mezi 

habsburskou arcivévodkyní a neurozeným člověkem, tedy někým, kdo k první 

společnosti rozhodně nepatřil a pro nějž by bylo ještě před pár lety pravděpodobně 

naprosto nemožné dostat císařův souhlas, aby se mohl ucházet o habsburskou 

princeznu. Proč bylo tedy roku 1913 Alfonsovi von Kloss umožněno požádat 

arcivévodkyni Eleonoru o ruku a proč ona získala, vlastně zcela bez problémů, 

souhlas Františka Josefa I. ke vstupu do manželství s „obyčejným důstojníkem“, byly 

jedny z hlavních otázek, které jsem si v této práci položila. 

Pro správné pochopení problematiky morganatických sňatků habsburského 

rodu po vydání rodinného řádu bylo nejprve nutné podrobněji rozebrat, co nového 

vnesl rodinný řád do sňatkové politiky habsburského rodu, resp. co přinesl 

arcivévodům a arcivévodkyním obecně. Rodinný řád stanovil pravidla, která byli 

všichni členové arcidomu povinni přesně dodržovat, a to nejen co se uzavírání 

manželství týče. Byla zde také definována kritéria, podle nichž byl příslušník rodu 

způsobilý dostávat apanáž a v jaké výši, dále bylo určeno, za jakých podmínek 

mohou princové a princezny získat dědictví a rodinný řád neopomněl ani otázku 

soukromého vlastnictví či společného rodinného jmění. 

Přelomovým momentem „v dějinách habsburského rodinného řádu“ se stal 

Dodatek z 12. června 1900, který byl vydán krátce před sňatkem následníka trůnu 

Františka Ferdinanda d’Este s Žofií Chotkovou. V tomto dodatku byly vypsány 

šlechtické rody, s jejichž příslušníky směli habsburští arcivévodové a arcivévodkyně 

uzavřít sňatek, tedy takové aristokratické rodiny, které dříve vládly nad nějakým, byť 

sebemenším, územím svaté říše římské. Roku 1900 se tak dostaly na roveň členům 

habsburského arcidomu – ve skutečnosti však jako „úplně rovné“ nikdy vnímány 

nebyly. 
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K „rozmachu“ mesaliancí došlo ve druhé polovině 19. století, což bylo na 

jedné straně z velké části způsobeno postupným smýváním rozdílů mezi urozenými 

a neurozenými (v této době začalo přibývat novošlechticů) a jistě také modernizací 

celé společnosti (např. sňatky z lásky se stávaly stále častějšími) a na straně druhé 

„zakonzervovaností“ rodinného řádu. Pro některé arcivévody mohl rodinný řád 

představovat zastaralý a neprůchodný systém ustanovení značně omezující jejich 

osobní svobodu a tím více mohli někteří z nich spatřovat „opravdové štěstí“ 

v „obyčejném životě“. 

To byl pravděpodobně také případ arcivévodkyně Eleonory, která milovala 

dlouhé plavby na jachtách jejího otce arcivévody Karla Štěpána, ale dvorský život ji 

příliš nenaplňoval. Při mořských projížďkách se také zamilovala do svého budoucího 

chotě, námořního důstojníka Alfonse von Kloss. Dlouho se jim dařilo jejich tajnou 

lásku skrývat, až roku 1912, když napsala Eleonora dopis své sestřenici do Vídně 

a své tajemství jí svěřila. Nyní tedy záleželo na Eleonořiných rodičích, především 

pak ale hlavě rodu, jak bude na celou záležitost nahlížet. Od září roku 1912 probíhaly 

přípravy sňatku nejmladší dcery Karla Štěpána a Marie Terezie, Mechtildy, byl 

plánován na leden následujícího roku. O tom Eleonořině se v té době ale ještě 

zdaleka neuvažovalo. Sice se se svým vyvoleným zasnoubila již v září 1912, zásnuby 

však proběhly v naprostém utajení a sňatek samotný byl pravděpodobně prozatím 

odložen na dobu neurčitou. Až do prosince 1912, kdy se začal ukvapeně chystat, 

totiž nepadlo jediné zmínky o jeho podmínkách a následcích pro habsburskou 

arcivévodkyni, návrh manželské smlouvy a stejně tak návrh renunciační listiny byl 

předložen až v prosinci, kdy se náhle, „z ničeho nic“, daly přípravy do pohybu. 

Z ničeho nic to jistě nebylo, možná však byla zrovna „vhodná konstelace 

hvězd“. Eleonořina sestra Mechtilda se měla vdát za polského šlechtice Olgierda 

Czartoryského, který sice nebyl příslušníkem žádného z rodů, které byly Dodatkem 

k rodinnému řádu z roku 1900 ustanoveny jako rovnorodé, ale přesto císař k tomuto 

morganatickému sňatku svolil. Zřejmě tedy došlo k něčemu, proč se arcivévodkyně 

Eleonora musela rychle vdát a v Mechtildině nerovném sňatku se nabízela možnost, 

jak celou záležitost alespoň trošku zakrýt. 

Vzhledem k tomu, že první potomek Eleonory a Alfonse von Kloss se narodil 

necelých devět měsíců po uzavření manželství, je zřejmé, že „hnacím motorem“ 

Eleonořina sňatku se stal právě on. Karel Štěpán ani Marie Terezie nebyli, alespoň 

podle několika málo dochovaných zmínek, tímto nerovným sňatkem nijak pobouřeni. 
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Podle slov vychovatelky v domě Karla Štěpána, Nellie Ryanové, byli zastánci sňatků 

z lásky, přestože všechny tři princezny – Eleonora i její dvě mladší sestry, Renata 

a Mechtilda – by byly bohatými nevěstami a o „poptávku“ po nich by jistě nebyla 

nouze. 

Ať už však byli či nebyli Eleonořini rodiče proti jejímu nerovnému sňatku, 

konečné slovo měl jen a pouze František Josef I. Zde tedy nastal onen přelomový 

okamžik, kdy František Josef, bez jakýchkoliv průtahů a bez váhání k sňatku svolil. 

Patrně i on obdržel informaci o tom, že arcivévodkyně Eleonora je těhotná. Přesto se 

však jednalo o sňatek, který byl do té doby v habsburském domě naprosto 

nemyslitelný. Eleonořin „požehnaný stav“ byl jistě jedním dílkem do mozaiky, ze 

které vzešel císařův souhlas. „Polehčující okolností“ mohlo být i to, že Eleonora 

pocházela z vedlejší větve císařského domu, která disponovala vlastní suverenitou, 

Vídeň nenavštěvovala až tak často, vyrůstala v Polsku či na jihu u moře… Jelikož 

tedy nebyl vztah císaře s polskými Habsburky tak intenzivní jako s těmi, kteří žili ve 

Vídni či v její blízkosti a nepocházeli se suverénních linií, bylo pro hlavu rodu 

možná o něco snazší sňatek povolit. Můžeme se samozřejmě jen domnívat, proč a na 

základě čeho František Josef Eleonořino manželství odsouhlasil, jistou roli však 

mohl velmi pravděpodobně hrát i fakt, že Eleonora nepocházela z vládnoucí větve 

rodu a sňatek tak nemohl bezprostředně ohrozit prestiž „habsburského ústředí“. 

Příprava renunciace a manželské smlouvy proběhla velmi rychle a po 

vánočních svátcích udělil císař dispens od trojnásobných ohlášek. Datum svatby 

stanovil na 9. ledna 1913, což bylo ještě dva dny před dlouho plánovanými vdavky 

Mechtildinými. Očividně bylo tedy záměrem „schovat Eleonořinu svatbu do stínu“ 

svatby její sestry Mechtildy. Aby se urychlené vdavky na veřejnosti příliš probíraly, 

bylo jistě to poslední, co by bylo v zájmu habsburské rodiny, a „vzít dvě mouchy 

jednou ranou“, navíc když se v obou případech jednalo o sňatky nerovnorodé, 

rozhodně nevzbuzovalo tolik pozornosti, jako kdyby se vdávala jen Eleonora – 

s někým, kdo jí není roven, a ještě tak narychlo. 

Co se skrývalo v pozadí příprav Eleonořina manželství, bylo jednou 

z nejdůležitějších otázek, které si práce kladla. Velmi nápomocným se ukázalo 

porovnání jejího sňatku s Mechtildiným, který se připravoval poměrně dlouho, 

pečlivě, byl velkolepý a bohatý. Pro pochopení toho, proč se tato habsburská 

arcivévodkyně rozhodla „zahodit dvorský život“, jsem musela alespoň trošku poznat 

prostředí, ze kterého pocházela, a rodinu, v níž vyrůstala. Dětství trávila většinou 
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v Haliči, kde žilo jak polsky, tak ukrajinsky mluvící obyvatelstvo. Není tedy divu, že 

tyto dva národy její rodinu ovlivňovaly, ať už to byla polská aristokracie, kam se 

provdaly obě Eleonořiny sestry, či ukrajinští obyvatelé Haliče, kteří silně ovlivnili 

nejmladšího syna arcivévody Karla Štěpána, Viléma. 

Právě z těšínské linie habsburského rodu vzešli za první světové války 

kandidáti na polský a ukrajinský trůn, jako polský král byl navržen arcivévoda Karel 

Štěpán a o ukrajinskou korunu se ucházel arcivévoda Vilém. Arcivévodkyně Renata 

a Mechtilda se nerovnorodě provdaly za polské šlechtice a Eleonora byla první 

habsburskou princeznou, která dostala svolení uzavřít sňatek, řečeno jejími slovy, 

s „obyčejným důstojníkem“. Rodina Karla Štěpána byla nebývale zajímavou, každý 

její člen měl něco zvláštního, neobvyklého, každý se něčím alespoň trošku vymykal 

„normálnímu životu člena habsburského domu“. Ale proč? Jistě zde hrálo roli více 

různých faktorů, mohlo to být z velké části způsobeno, jak se tak říká, dobou, za 

jeden z důvodů však pokládám skutečnost, že to byli zkrátka „Habsburkové 

z východu“, vyrůstali v jiném prostředí, v jiné společnosti, než Habsburkové 

vídeňští, aneb „jiný kraj, jiný mrav“… 
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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. 
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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
322

, 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.“
323

 

                                                           
322

 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. 

323
 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. 
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Příloha č. 2: Arcivévodkyně Eleonora.
324
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 Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/wiki/Archduchess_Eleonora_of_Austria>. 
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Příloha č. 3: Arcivévoda Rainer, arcivévodkyně Marie, arcivévoda Karel Štěpán a 

jeho dcery Eleonora a Renata.
325
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 Sport und Salon, 4. dubna 1908. 
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Příloha č. 4: Arcivévoda Karel Štěpán s rodinou.
326
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 Dostupné z: <http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Stephan_von_%C3%96sterreich>. 
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Příloha č. 5: Arcivévodkyně Mechtilda.
327
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 Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/wiki/Archduchess_Mechthildis_of_Austria>. 
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Příloha č. 6: Arcivévoda Vilém v ukrajinské vyšívané košili.
328
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 Dostupné z: < http://en.wikipedia.org/wiki/Archduke_Wilhelm_of_Austria>. 
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Příloha č. 7: První strana dopisu císaře Františka Josefa hraběti Berchtoldovi z 8. 

ledna 1913.
329
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 OeStA, HHStA, Vermählung der Erzherzogin Eleonore. 
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Příloha č. 8: První strana telegramu Karla Štěpána ministerstvu zahraničí z 25. 

prosince 1912.
330
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 OeStA, HHStA, Vermählung der Erzherzogin Eleonore. 
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Příloha č. 9: Porovnání manželských smluv arcivévodkyň Eleonory a Mechtildy. 

Vlevo konečná verze manželské smlouvy Eleonořiny, vpravo manželská smlouva 

Mechtildina upravená pro Eleonoru.
331
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 OeStA, HHStA, Vermählung der Erzherzogin Eleonore. 
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