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Abstrakt (česky) 

Aristokraté a válka. Tématem diplomové práce je vztah příslušníků šlechtické rodu 
k fenoménu války, jejich postoje, pocity, city a jednání, doprovázející situace v době zasa-
žené válkou na konkrétním případě českého šlechtického rodu Chotků z Chotkova a Vojní-
na v průběhu prusko-rakouského konfliktu v roce 1866 na našem území. Východiskem pro 
hledání odpovědi byla rodinná korespondence a deníky této šlechtické rodiny, které vznikly 
nebo se vztahují k pruské okupaci Čech v červnu a červenci onoho roku. Podle zvolených 
kritérií byly vybrány písemnosti, které se staly základem zpracování edice. Dva dopisy a 
dva deníky příslušníků rodiny Chotků (Karla, Rudolfa Karla a Arnošta) obohacené o dva 
prameny veřejné povahy (Národní listy a Pamětní kniha obce Nové Dvory) poskytly mož-
nost chronologického srovnání obsahu zachycených událostí těchto písemností. Výsledkem 
rozboru a srovnáním vybraných pramenů je závěr, že hrabata Chotkové svým chováním a 
jednáním nevyjádřila ani svůj loajální vztah k panovníkovi a ani zemský patriotismus, ale 
představila se jako velkostatkářská šlechta, jejímž prvořadým zájmem byla ochrana a za-
bezpečení svých statků. 
 

 

 

 

Abstract (in English): 

Aristocrats and war. Topic of this dissertation is the relation of nobility to the phenomenon 
of the war represented in this case by Czech nobility Chotek’s family in the period Prussi-
an-Austrian war in the year 1866 in our state territory. The basis for seeking of the answer 
were family correspondence and journals, which were created or have relation to the 
Prussian occupation in June and July of that particular year. According to the chosen stan-
dards documents, which are basis of adaptation of the edition, were selected. Two letters 
and two journals of members of the Chotek’s family (Karel, Rudolf Karel and Arnošt) enri-
ched with two public sources (Národní listy and Memorial Book of village Nové Dvory) 
provided ability of chronological comparison of the content  of recorded events of these 
documents. The result of document analyses and comparison is, that counts Chotek’s be-
havior and actions in this period showed no loyalty neither to the monarch nor patriotism 
but presented them as the large landowner, primarily interested in protection of their own 
property. 
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Předmluva 

Současný svět jako by znovu balancoval na pomezí míru a války. Přestávají platit dřívější 

pravidla pro vedení války a vzrůstají obavy z projevů ne nepodobných válečnému stavu. 

Terorismus a migrace. Zaklínadla současných médií, jimiž v každém okamžiku ovlivňují 

myšlení a jednání lidí na celém světě. Vše je v pohybu, vše je složité. Není úniku před zahl-

cením informacemi všeho druhu. Jako již tolikrát v minulosti musíme znovu hledat pevný 

bod naší pozemské existence. Někteří se ohlížíme zpět do minulosti a hledáme nové od-

povědi na staré otázky. Například, jak přijímali naši předkové válkou vyhrocené situace?  

Jedno a půl století zpátky, v červnu a červenci roku 1866 probíhala na českém území 

prusko–rakouská válka. Její vyvrcholení u Hradce Králové, v úterý 3. července přineslo 

vítězství pruským zbraním a otevřelo cestu vedoucí ke sjednocení německých států pod 

dominancí Pruska. Válečné řádění zanechalo v paměti současníků krvavý otisk, který 

k nám promlouvá prostřednictvím množství dochovaných pramenů i literatury vzniklé 

bezprostředně po skončení války. K tématu se vraceli a vracejí politici, historici, spisovate-

lé i vojenští nadšenci dodnes. 
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1 Úvod 

Válka. Krieg. War. Guerre. Vojna. 

Válečné konflikty provází lidstvo od nepaměti, jsou součástí lidské existence, součástí kaž-

dé civilizace. Touha po ještě větší moci, ještě větším území, ještě větším bohatství na úkor 

někoho druhého je stará jako lidstvo samo. Nepřenositelná válečná zkušenost žene stále 

další dobrodruhy do válkou vyhrocených situací, za kterými čekají armády, které jsou vždy 

odhodlané za jedinou pravdu (a žold) svou a svých nejvyšších velitelů položit život, zničit 

život někoho jiného či „jen“ přispět ke zkáze na území protivníka nebo vnutit svou pravdu 

jinému, který má zase tu svou. A tak se svět točí ve válkách, které byly, jsou a budou jedi-

nečným businessem pro hrstku vyvolených a lidskou tragédií pro všechny ostatní. Proti 

nim pak stojí ti, kteří to nechtějí připustit. Jednotlivé válečné tragédie a utrpení jsou pak 

mementem pro další generace. Ale jak již víme, ne na dlouho. 

Na počátku roku 1866 byl v Evropě pověstný klid před bouří. Pruské ambice stát se ve-

doucí sílou ve sjednoceném Německu rostly každým dnem již několik let, ať již se jednalo 

o koncept vzniku tzv. Malého či Velkého Německa. Nedávná vojenská spolupráce Rakous-

ka a Pruska na spolkové exekuci Šlesvicka, Holštýnska a Lauenburska v roce 1864, byla jen 

posledním dějstvím před vypuknutím otevřeného konfliktu. Činnost Německého spolku 

stále více připomínala soupeření než spolupráci. 

České země žily v lednu toho roku radostným očekáváním slíbené korunovace Františka 

Josefa I. českým králem. Panovník přislíbil a Češi slibu uvěřili. Vždyť korunovace je nepí-

semné potvrzení starobylých zemských práv a uznání českých zemí jako dědičného králov-

ství, zatímco bez přijaté koruny českých králů je tato země pouhou rakouskou provincií. S 

přibývajícím časem onoho roku bylo čím dál jasnější, že pruská touha po převzetí vedení 

Německého spolku a po něm převzetí aktivit vedoucích ke sjednocení německých států 

naráží na rakouské zájmy. Veškeré pochybnosti o blížícím se otevřeném konfliktu vzaly za 

své podpisem prusko–italské spojenecké smlouvy (8. dubna 1866) jednoznačně namířené 

proti Rakousku a jeho zájmům na území německých států a lombardsko–benátského krá-

lovství.  

Přípravy na válku se postupně přenášely na společnost. Všechny její vrstvy ve společnosti 

se pomalu připravovaly na příchod rozhodnutí mezi dvěma německy mluvícími státy. Bylo 
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jasné, že rozhodovat se bude na bitevním poli a vítěz bude dominovat v časech německé-

ho a italského sjednocování. Jak vnímali nadcházející válečné časy a průběh války Chotko-

vé? Česká úřednická šlechta, která měla své statky jednak ve středních Čechách (panství 

Veltrusy), jednak ve východních Čechách u Kutné Hory (panství Nové Dvory se zámkem 

Kačina) a nejstarší a nejmenší nemovitý majetek Chotků se nacházel v severních Čechách 

(Bělušice). To pokud se týká primogenitury rodu. Mladší větev, založená Karlem Chotkem, 

pak měla sídlo na panství Velké Březno u Ústí nad Labem. 

Nakolik zasáhla prusko–rakouská válka život této rodiny? Co nalezneme v osobní kore-

spondenci členů rodiny Chotků v roce 1866? Co vypráví jejich soudobé deníky? Dá se na 

základě těchto písemností soudit na vztah šlechtice a války? Jak se jich dotkla prusko–

rakouská válka probíhající v sousedství chotkovského panství Nové Dvory u Kutné Hory? 

Z těchto a podobných otázek vznikalo téma této diplomové práce. 

V bakalářské práci jsem se zabývala rozborem historických fotografií z rodinných alb Chot-

ků uložených ve Státním oblastním archivu v Praze. Prostřednictvím fotografií jsem se 

snažila porozumět také mentalitě a rituálům této české šlechtické rodiny v druhé polovině 

19. století, jejíž příslušníci byli zachyceni na mnohdy již zažloutlém fotografickém papíře. 

Zájem porozumět chápání a přijímání fenoménu války, již tak trochu známými členy rodi-

ny Chotků, tentokrát prostřednictvím dopisů a deníků vzniklých v průběhu pruského taže-

ní do Čech v letních měsících roku 1866, stál na počátku výběru tématu této diplomové 

práce. Hledání projevů citů, pocitů, obav i nadějí ve vztahu k probíhající válce nebo těsně 

před ní, v korespondenci mezi členy šlechtické rodiny by mohlo skýtat další poznatky do 

složitě zachytitelné atmosféry doby. Snad ještě více osobních emočních prožitků a názo-

rových postojů bylo očekáváno v dochovaných denících hlav obou větví chotkovského 

rodu, známého svou loajalitou k císaři. 

Jedna z prvních kapitol této práce seznamuje s historií šlechtického rodu hrabat Chotků 

z Chotkova a Vojnína. Jeho nejúspěšnější období spadá do 18. století a je vyjádřeno zvidi-

telněním rodu vysokými státními úřady Rudolfa a jeho bratra Jana Karla. V na konci 18. a v 

první polovině 19. století zcela jistě k úřednické linii rodu patří ještě Jan Rudolf a jeho syn 

Karel. Nejsou to již nejvyšší státní úřady, které zastávali, ale stále ještě vysoké posty a to 

ten nejvyšší, zemský. Velmi zevrubně je v dané kapitole věnována pozornost právě Karlu 

Chotkovi, bývalému nejvyššímu purkrabímu Království českého, jehož dopis a výběr z tzv. 
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Memorabilií (rok 1866) jsou předmětem připojené edice. Přiblížení osudů dalších dvou 

autorů písemností zařazených do edice, bratrů Rudolfa Karla a Arnošta Chotkových, přiná-

ší v rámci této kapitoly zajímavé životní osudy mužů, kteří se vydali již jinými, než úřednic-

kými cestami.  

Chronologické zmapování událostí mezi 16. červnem a 12. červencem 1866 nabízí formou 

denní tabulky srovnání čtyř historických pramenů. Jednotlivé dny zachycené v tabulce 

pokládají vedle sebe články Národních listů, regionální Pamětní knihy města Nové Dvory, 

Memorabilia a deník Karla Chotka a deník Rudolfa Karla Chotka z války 1866. Za zvolením 

této formy prezentace dobových pramenů je snaha přiblížit události sledovaných dnů 

očima všech čtyř pramenů současně a tím zvýraznit různá vidění jedné události a zároveň 

sledovat zájmy a aktivity jejich autorů. Rozšíření pramenů o dobový tisk a regionální kro-

niku je vedeno snahou o zachycení atmosféry doby zejména v Praze a na chotkovském 

dominiu v Nových Dvorech, které bylo jevištěm událostí zachycených v deníku Rudolfa 

Karla Chotka z války 1866. Na základě zhodnocení vypovídací hodnoty použitých pramenů 

a rozboru informací z nich získaných je vedena úvahu o mentalitě těchto členů rodiny 

Chotků ve vztahu k fenoménu války. 

Závěrečnou část diplomové práce tvoří edice vybraných osobních písemností členů rodiny 

Chotků, které se vztahují k prusko–rakouskému konfliktu roku 1866, přesněji k jejímu vy-

vrcholení – bitvě u Hradce Králové dne 3. července 1866. Edici tvoří: 

I. Dopis – autor Karel Chotek, adresát Rudolf Karel Chotek,  15. 6. 18661  

II. Dopis – autor Arnošt Chotek, adresát Marie Chotková, 4. 7. 18662 

III. Deník z války 1866 – autor Rudolf Karel Chotek, bez datace3 

IV. Memorabilia rok 1866 – autor Karel Chotek, bez datace4  

Podrobný popis editovaných pramenů je zpracován v kapitole Ediční poznámka. 

Pro širší zachycení dějů probíhajících v rodině Chotků byly v předkládané práci využity i 

další prameny v rámci jejich rodinného archivu uloženého ve Státním oblastním archivu 

Praha (dále SOA Praha), které však nejsou součástí edice.5 Pro přiblížení dobové atmosfé-

                                                 
1
 Státní oblastní archiv Praha (dále SOA Praha), Rodinný archiv Chotků (dále RACH), inv. č. 2591, kart. 262. 

2
 SOA Praha, RACH, inv. č. 2676, kart. 274. 

3
 SOA Praha, RACH, inv. č. 2567, kart. 257. 

4
 SOA Praha, RACH, inv. č. 2087, kart. 165. 

5
 Například deníkové záznamy Arnošta Chotka, kart. 294, osobní písemnosti Karla Chotka – kart. 212 a další. 
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ry a získání dalších střípků do mozaiky života šlechtické rodiny Chotků té doby, byly před-

mětem studia i písemnosti týkající se výkonu veřejné funkce okresního starosty v Kutné 

Hoře, kterou v době prusko-rakouské války zastával Rudolf Karel Chotek.6 Záznamy 

v Pamětní knize obce Nové Dvory7 poskytly možnost regionálního pohledu a srovnání se 

záznamy v deníku Rudolfa Karla Chotka z války 1866, případně vzájemnou ovlivnitelnost. 

Badatelsky je téma prusko–rakouské války v roce 1866 široce zpracováno. Z hlediska vo-

jenské historie nabízí ke studiu nepřeberné množství prací, studií, monografií i syntéz. Pro 

získání základní vojensko–historické orientace v problematice prusko–rakouské války byla 

předmětem studia práce Pavla Běliny a Josefa Fučíka Válka 18668, která přináší komplex-

ně pojatou studii na toto téma. Navazující práce Josefa Fučíka vybírá na základě citova-

ných pramenů skutečné příběhy a události této války a rozšiřuje tak původní práci o její 

lidský rozměr.9 Pro pochopení dobových reálií jsem využila svazek XII.a řady Velké dějiny 

zemí Koruny české obsahující události let 1860 – 189010. Autoři tohoto svazku, Michael 

Borovička, Jiří Kaše, Jan P. Kučera a Pavel Bělina zkoncentrovali na malé ploše základní 

informace o době, ve které se odehrává pruská okupace českých zemí, jež ovlivnila i životy 

Chotků. Život tehdejší společnosti podává stále aktuální dílo Otty Urbana Česká společ-

nost 1848 – 191812, nověji pak práce Marcely C. Emfertové13 o  společnosti v českých ze-

mích po roce 1848 do vzniku Československé republiky v roce 1918. Obě práce jsou zdro-

jem pro pochopení procesů probíhajících v pomalu se rodící občanské společnosti druhé 

poloviny 19. století v českých zemích. 

Barvité zachycení událostí předválečných, válečných i poválečných dní v českých zemích 

prostřednictvím Národních listů14 umožnilo rozšíření pohledu na historické události opti-

                                                 
6
 Státní okresní archiv Kutná Hora (dále SOkA Kutná Hora), fond Okresní zastupitelství Kutná Hora, inv. č. 1-6 

7
 SOkA Kutná Hora, Pamětní kniha obce Nové Dvory, kn. č. 59. 

8
 Pavel BĚLINA – Josef FUČÍK, Válka 1866, Praha 2005. 

9
 Josef FUČÍK, Válka 1866. Běda poraženým, Praha 2012. 

10
 Michael BOROVIČKA – Jiří KAŠE – KUČERA Jan P.  –  Pavel BĚLINA, Velké dějiny zemí Koruny české, svazek 

XII.a, 1860 – 1890, Praha 2012. 
12

 Otto URBAN, Česká společnost 1848 – 1918, Praha 1982. 

13
 Marcela C. EFMERTOVÁ, České země v letech 1848-1918, Praha 1998. 

14
 http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=0&id=12323 [cit. leden – červen 2016+ 

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=0&id=12323
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kou českých stranických novin. Některé články, z doby očekávání válečného konfliktu 

s Prusy, překvapují svou nadčasovou platností a lze z nich citovat i v dnešní době. 

Monografie Ivo Cermana o Chotcích15 je základním kamenem studia o českém šlechtic-

kém rodě Chotků. Autor zevrubně zpracoval životní příběhy rodiny, která stála na počátku 

vzniku státních úřadů a v jejich čele v době vlády Marie Terezie a Josefa II. Hluboké studi-

um pramenů mu umožnilo zachytit detailně jednotlivé fáze vzestupů i pádů členů této 

úřednické aristokracie v periodě od prvních písemných zmínek o Chotcích, přibližně do 

poloviny 19. století. Životu rodiny po přechodu od státního úředníka k velkostatkáři a poté 

ke ztrátě majetku a prestiže, se již Cermanova práce věnuje jen okrajově. Životními osudy 

dvou příslušníků rodiny spadajících do tohoto období a pokračující do 20. století se zabývá 

práce Petry Načeradské, Poslední Chotkové na Veltrusech16. Jedním z nich je i Arnošt Cho-

tek, účastník bitvy u Hradce Králové a původce jednoho z editovaných dopisů. 

Rozsahem nevelký, ale k tématu této práce přínosný příspěvek Šárky Lelkové přednesený 

na konferenci Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století17 

představuje sondu do šlechtické korespondence během prusko–rakouské války. Předne-

sené závěry autorky však v porovnání se zjištěními této práce není možné zobecnit, přesto 

však nastiňují další rozměr šlechtického chápání války. 

V této diplomové práci byly zvoleny některé z metod historického bádání obsažené 

v učebnici Miroslava Hrocha20. Pro reprezentativní výběr písemných pramenů byla použita 

metoda sondy. Kritériem výběru těchto dobových pramenů bylo kromě příslušnosti 

k rodině Chotků také časové rozmezí jejich vzniku nebo popisovaných události a to od 17. 

června (resp. 16. června)21 do 12. července 1866, které bylo dáno prvním a posledním 

                                                 
15

 Ivo CERMAN, Chotkové. Příběh úřednické šlechty, Praha 2008. 

16
 Petra NAČERADSKÁ, Poslední Chotkové ve Veltrusech, Praha 2015. 

17
 Šárka LELKOVÁ, Bože dej nám odvahu a sílu přežít rok 1866, s. 66 – 73, in Sborník příspěvků z konference 

konané ve dnech 29. – 31. května 2003 v Ústí nad Labem: Armáda a společnost v českých zemích v 19. a 

první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2004. 

20
 Miroslav HROCH, Úvod do studia dějepisu, Praha 1985. 

21
 SOA Praha, RACH, kart. 257. Deník Rudolfa Karla Chotka z války 1866 začíná 17. června 1866. Zápis 

v deníku říká, že byl v Bělušicích a jeho přítomnost je nepřímo ověřena zápisem z jednání okresního zastupi-

telství v Kutné Hoře dne 16. června 1866, na kterém byl omluven z jednání zastupitelstva z důvodu cesty do 

Prahy. Z tohoto důvodu je chronologická tabulka srovnání pramenů časově zahájena již 16. června t.r. 
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záznamem deníku Rudolfa Karla Chotka z války 1866, výchozího srovnávacího pramene 

této práce. Dále bylo využito metody vycházející ze synchronního přístupu 

k badatelskému úkolu, kdy jsou v přesně specifikovaném čase sledovány události zachy-

cené čtyřmi písemnými prameny. Na ní navazuje metoda komparativní, srovnávající zá-

znamy těchto pramenů z hlediska jejich přínosu pro poznání vztahu české šlechty repre-

zentované rodinou Chotků k válce, v případě této práce k válce prusko–rakouské v roce 

1866. Pro získání poznatků o společenském a rodinném životě české šlechtické rodiny 

v šedesátých letech 19. století byla užita nepřímá biografická metoda, která je založena na 

studiu poznatků o životě jedinců této společenské vrstvy, jak s pramenným, tak mimo 

pramenným poznáním.  

Studované období, které k nám promlouvá prostřednictvím dochovaných archiválií, může 

být v mnohém podobné době, kterou právě prožíváme. Přes veškeré úsilí o pochopení 

historických souvislostí a opakujících se schémat nelze přeceňovat možné poučení 

z minulých dějů, neboť vypovídací hodnota písemností bývá mnohdy ovlivňována autory z 

důvodů, které přes propast času nelze vidět.  
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2 Karel, Rudolf Karel a Arnošt Chotkové – osobnostní profily autorů 

editovaných písemností 

2.1 Historie rodu do roku 1864 

Původ rodiny Chotků sahá hlouběji do historie, ale kořeny tohoto českého hraběcího rodu 

stále nejsou dostatečně prokázány a osudy několika středověkých větví rodu jsou velmi 

spletité a špatně doložitelné. Za „obnovitele“ Chotků z Chotkova a Vojnína (jak z ní od 

roku 1702 celé rodové jméno) je považován Václav Antonín (1674 - 1754), který svou věr-

nou úřednickou službou Leopoldovi I. a Josefovi I. dokázal svým potomkům zajistit nejdří-

ve povýšení do baronského stavu (1702), později do stavu hrabat českého království 

(1723) a v roce 1754 i titul říšských hrabat. Tím se rod zařadil mezi přední šlechtu 

v Čechách. Podstatným pro růst rodové prestiže byl jednak sňatek Václava Antonína 

s Marií Terezií, rozenou von Scheidlern v roce 1698 (přinesla věnem panství, která se stala 

základem rodového panství – Jeviněves, Veltrusy, Ouholice ad.), ale také cesta, kterou pro 

sebe a své syny zvolil, a která se stala pro Chotky 18. a začátku 19. století charakteristická. 

Byla to cesta úřednické služby rakouskému císařskému dvoru, která mu zajistila panovnic-

kou přízeň a přední místo mezi českou úřednickou šlechtou. 

Václav Antonín pochopil, že růst rodové moci a majetku je v této době možné očekávat 

právě prostřednictvím státní služby, na kterou je třeba se připravit pečlivým studiem, nej-

lépe na zahraničních univerzitách (nejlepší pověsti se v té době těšila Paříž) a znalostí ev-

ropských jazyků. U vědomí tohoto poskytl svým dvěma synům Janu Karlovi (1704 - 1787) a 

Rudolfovi (1706 - 1771) vynikající vzdělání, které oba v pozdějších letech přetavili 

v úspěšné úřednické kariéry u vídeňského dvora.22 V případě mladšího z bratrů, Rudolfa, 

sehrála důležitou roli náklonnost pozdějšího císaře Františka Lotrinského a odtud už byl 

jen krok k povolání jeho i bratra Jana Karla, do služeb císařovny Marie Terezie, která pro-

střednictvím Bedřicha Viléma Haugwitze (1702 - 1765) připravovala a uskutečňovala re-

formu státní správy rakouských zemí. Oba bratři se podíleli na činnosti společné česko-

rakouské kanceláře (Directorium in publicis et cameralibus) ustavené v roce 1749. Po tři-

                                                 
22

 Velmi podrobně se vzdělání synů Václava Antonína, Jana Karla a Rudolfa, a jejich přípravou na úřednickou 

dráhu věnuje ve své monografii Chotkové, Ivo Cerman, s. 65 – 97. 
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cet let služby byl Rudolf Chotek jedním z nejbližších spolupracovníků císařovny. Po smrti 

B. V. Haugwitze se stal nejvyšším kancléřem (1760) a zároveň prezidentem finanční komo-

ry.  

Oba tito Chotkové patřili ve své době mezi nejpřednější a nejúspěšnější úředníky říše a 

mohli tak dále rozšiřovat své středočeské panství, které reprezentoval nádherný veltruský 

park vzniklý po povodni v roce 1764 na ostrově vytvořeném Vltavou. Nedělitelnost a ne-

prodejnost stále narůstajícího majetku Chotků byla v roce 1770 zajištěna ustavením fi-

deikomisu a zároveň ustavením Rudolfova synovce, Jana Rudolfa (1748 - 1824), univerzál-

ním dědicem, po němž měli prvorozenci této linie tvořit chotkovský majorát.  Tento jediný 

syn Jana Karla, který byl mimo jiné stavebníkem empirového zámku Kačina, se začal věno-

vat politické dráze za vlády Marie Terezie a za Josefa II. byl jmenován kancléřem česko-

rakouské dvorské kanceláře (1782). Nesoulad mezi císařem a jeho kancléřem vedl v roce 

1788 k rezignaci Jana Rudolfa na tento úřad, jenž se teprve později, po smrti Josefa II. 

(1790), vrátil do státní služby jako ministr financí všech rakouských zemí. Po znovu spojení 

úřadu ministra financí s dvorskou kanceláří (1792) ze státních služeb odešel, aby byl jme-

nován v roce 1802 nejvyšším purkrabím Království českého a současně státním ministrem. 

V době ohrožení Vídně francouzským vojskem (1809) se stal plnomocným dvorním komi-

sařem v rakouských zemích, pro údajné neplnění povinností v zemi obsazené nepřítelem 

byl však úřadu komisaře zbaven.23 Státní službu opustil v roce 1815, když byl předtím za 

své věrné služby vyznamenán Řádem zlatého rouna (1808). 

2.2 Karel Chotek 

Výrazná osobnost Karla Chotka stále čeká na své kritické zhodnocení formou studie či 

monografie. Velmi rozsáhlá pozůstalost bývalého nejvyššího purkrabího Království české-

ho, která je uložena hned na třech místech (Státní oblastní archiv Praha, Archiv Národního 

muzea a Archiv Národního technického muzea) byla několikrát částečně zpracována za 

účelem konkrétního badatelského cíle (např. Eva Lisá ve své diplomové práci24 připravena 

k vydání Miladou Sekyrkovou, Lenka Smítková rovněž ve své diplomové práci25) nebo vše-

                                                 
23

 Srv. Josef LEDR, Hrabata z Chotkova a Vojnína. Studie rodopisná, Kutná Hora 1886, s. 54. 
24

 Milada SEKYRKOVÁ (ed.), Eva Lisá - Karel hrabě Chotek, nejvyšší purkrabí Království českého, Praha 2008. 

25
Lenka SMÍTKOVÁ, Karel hrabě Chotek – šlechtic na pomezí dvou epoch, Diplomová práce FFUK, Praha 

2013. 
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obecného přehledu o životě Karla Chotka jako šlechtice a státního úředníka (např. Ivo 

Cerman v rámci své monografie o Chotcích). Ještě v druhé polovině devatenáctého století 

poskytla základ k oslavě rodiny Chotků a tedy i nejvyššího zemského úředníka prostřed-

nictvím rodopisné studie Josefa Ledra26).  

Karel Chotek byl a je nejvýraznější osobností rodu Chotků třicátých až čtyřicátých let 19. 

století, který převzal úřednickou štafetu od svého otce, Jana Rudolfa Chotka. Vídeňský 

rodák přišel na svět 23. července 1783 jako osmé dítě v rodině Jana Rudolfa a Marie Sido-

nie roz. Clary-Aldringen (1748 – 1824), kde získal vzdělání odpovídající otcově služebnímu 

postavení a rodové tradici. Ve dvaceti letech ukončil studia a téhož roku vstoupil na úřed-

nickou dráhu na českém guberniu. Kariérní postup Karla Chotka byl poměrně rychlý, jeho 

cesta vzhůru úřednickými hodnostmi odpovídala jeho ambicím i podpoře otce, který se 

snažil svými kontakty synovi pomáhat. 

V roce 1805 byl jmenován krajským hejtmanem v Hranicích na Moravě a o dva roky poz-

ději se stěhoval do Vídně, kde přijal úřad dvorského sekretáře při dvorské komoře (All-

gemeine Hofkammer). Následujícího roku (1808) se vydal na jedenáctitýdenní cestu po 

průmyslových oblastech tehdejšího Rakouska, v jejímž průběhu si vedl velmi podrobné 

zápisky navštívených míst.27 Tyto se staly pro Chotka inspirací pro jeho pozdější moderni-

zační činnost nejen v úřadu nejvyššího purkrabího Království českého (1826 - 1843). Napl-

no se v nich projevil jeho zájem o novou techniku, pokrokové technologie, ale i zájem na 

řešení naléhavých sociálních a zdravotních otázek tehdejší společnosti. 

Po návratu z blíže nespecifikované cesty do Itálie a jižní Francie se vrátil k již dříve započa-

té úřednické dráze. Nyní, v roce 1811, byl jmenován guberniálním radou v Brně a již ná-

sledujícího roku se stal krajským hejtmanem přerovského kraje. Roku 1815 byl jako gene-

rální intendant přidělen k armádě generála Bianchiho při jeho italském tažení proti fran-

couzskému generálovi Muratovi. Chotkovým úkolem bylo upevňovat rakouskou moc 

na nově získaných italských územích. Během tažení i po nich, si mladý Karel Chotek do 

deníků zaznamenával kromě jiného obrazy navštívených míst, z nichž vyzařuje jeho zájem 

o přírodu a antickou historii, se kterou se zde setkával na každém kroku. Další jeho zájem 

                                                 
26

 Josef LEDR, Hrabata Chotkové, s. 67 – 69. 

27
  Archiv Národního Muzea (dále ANM), fond Karel Chotek. 
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patřil nemocnicím, zařízením s péčí o slepé a chudinské ústavy. 28 Po této zkušenosti, vždy 

velmi aktivní Chotek, stoupá stále výš hierarchií úředních hodností. Nejprve se objevil jako 

dvorní rada při guberniu v Terstu (1816), později zde byl jmenován guvernérem provincie. 

O dva roky později je zachycen jako místopředseda tyrolského gubernia v Innsbrucku a i 

tam se dočkal postupu na místo tyrolského gubernátora. Nyní už hrabě Chotek mohl začít 

strměji stoupat na vrchol, tedy tam, kam došli jeho předkové, na vysněné místo nejvyšší-

ho kancléře. 

Důležitou součástí portrétu příkladného císařského úředníka bylo šťastné manželství a 

velká, dětmi obdařená rodina. Karel Chotek se oženil s Marií Berchtoldovou (1794 – 1878) 

z moravských Uherčic ve Vídni dne 9. června 1817 a jejich svazek byl podle záznamů v 

Chotkových denících vnímán jako harmonický a oboustranně láskyplný. Karlu Chotkovi a 

jeho ženě se narodilo šest synů, ale jen dva z nich své rodiče přežili. Zejména smrt syna 

Emanuela (1823 - 1843) způsobila Karlu Chotkovi velkou bolest a je s ní spojen i neslavný 

odchod z místa nejvyššího purkrabího Království českého a o něco později i jeho penzio-

nování. Sám Chotek ještě několik let doufal ve jmenování do čela některého úřadu, ale 

v této době již neměl u vídeňského dvora žádného vlivného přímluvce, spíše naopak29. 

V roce 1824 se stal dvorským kancléřem tzv. dvorské studijní komise a v roce 1826 byl 

císařem jmenován nejvyšším purkrabím Království českého, který v sobě spojoval před-

sednictví gubernia a předsednictví českého zemského sněmu. Sedmnáct let trvající čin-

nost na vrcholné pozici v království přineslo činorodému Chotkovi slávu, moc i zdánlivě 

nečekaný pád. Jeho aktivity směřovaly k přeměně provinčně vyhlížejícího hlavního města 

na moderní evropské město a ke zvýšení průmyslové a obchodní prosperity Království 

českého. 

Jako představitel zemské vlády se během svého úřadu zaměřil na ty oblasti rozvoje a mo-

dernizace, které zaznamenaly v minulých dekádách prudký rozvoj na západ a jih od stře-

doevropského prostoru, a měly za následek hospodářský i kulturní vzestup těchto regio-

nů. Pro ilustraci jsou zde uvedeny příklady projektů, na kterých se Karel Chotek v různé 

míře podílel a z nichž některé nesou jeho jméno. 

                                                 
28

 Srv. M. SEKYRKOVÁ (ed.), Eva Lisá, Karel hrabě Chotek, s. 37. 

29
 Aktivně proti jeho dalšímu jmenování do některého ze státních úřadů vystupovali zejména František An-

tonín Kolowrat–Libštejnský a Klemens Metternich. 
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 KOMUNIKACE 

stavba řetězových mostů v Praze a Žatci, 

zvýšené úsilí při stavbě „umělých“ tj. plánovaných státních cest v západních a severních 

Čechách, specifická stavba Chotkovy silnice v Praze, 

paroplavba po Labi z Mělníka na zemskou hranici se Saskem. 

 REGULACE ULIC v Praze 

dláždění, kanalizace, osvětlení, stavba nábřeží. 

 ÚPRAVY A ZPŘÍSTUPNĚNÍ MĚSTSKÉ ZELENĚ na Petříně a Chotkovy sady v Praze. 

 PRŮMYSLOVÉ VÝSTAVY konané v Praze od roku 1828 s podporou gubernia za úče-

lem propagace průmyslu v Čechách. 

 OBCHODNÍ SPOLEK Jednota ku povzbuzení průmyslu v Čechách – založený roku 1833 

s cílem podporovat podnikání v zemích Koruny české prostřednictvím vydávání knih, ča-

sopisů, přednášek, výstav a odborných kurzů z iniciativy K. Chotka. 

 SOCIÁLNÍ PROJEKTY – reorganizace Chudinského ústavu v Praze, dětské opatrovny, 

podpora vzniku Klárova ústavu pro slepce. 

 REKONSTRUKCE A POMNÍKY – Staroměstská radnice a výstavba pomníku Františka I. 

v Praze, rekonstrukce hradu Karlštejna ve spojení s korunovací Ferdinanda I. 

Právě organizace příprav a průběhu korunovace Ferdinanda I. na českého krále v roce 

1836, přinesla Karlu Chotkovi naději na další kariérní postup. Obava z cholery, která tehdy 

v Čechách panovala, neodradila nejvyššího purkrabího od pořádání korunovace 

v dohodnutém termínu a tak až smrt jeho staršího bratra, olomouckého arcibiskupa Fer-

dinanda Marii (1781 - 1836), který přijel do Prahy na korunovaci již nemocný cholerou, 

vyřadila Karla a celou Chotkovu rodinu z účasti na této nanejvýš prestižní celospolečenské 

události. Korunovace, která měla být pro nejvyššího purkrabího jednou z vrcholných udá-

lostí v jeho životě a které věnoval ve velkém předstihu veškerý čas a energii, se tak ode-

hrála bez jeho účasti. I přesto, obdržel téhož roku, od císaře Ferdinanda I. vysoce ceněný 

Řád zlatého rouna. 

Okolnosti odstoupení Karla Chotka z čela nejvyššího zemského úřadu jsou prezentovány 

jako vyvrcholení sporů nejvyššího purkrabího se stavovskou opozicí v čele s Bedřichem 

Deymem a Karlem Auerspergem, která se domáhala zprůhlednění hospodaření 
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s financemi domestikálního fondu30, ze kterého měla být hrazena výstavba pomníku Fran-

tiška I. a nábřeží, na kterém měl pomník stát (dnes Smetanovo nábřeží). Podle Lenky 

Smítkové31 se stal Chotek obětí nástupu české šlechty hledající svou zákonnou pozici 

v rámci rakouského práva, která viděla v Chotkovi jen reprezentanta Vídně. Dalším důvo-

dem mohlo být i odmítnutí jeho žádosti na obsazení místa nejvyššího kancléře, kterým se 

stal Karel Inzaghi. 

Pro naše téma, Chotkové a prusko-rakouská válka v roce 1866, je zajímavé zjištění, že 29. 

ledna 1860 převzal Karel Chotek v Berlíně pruský Řád rudého orla prvního stupně 

s přiloženým lístkem pruského prince regenta, budoucího pruského krále Viléma I.32 Od 

následujícího roku trávil pak Karel Chotek s manželkou Marii v hlavním pruském městě 

zimní pobyty (kromě roku 1862), když v předchozích letech trávil vždy zimu ve Vídni. 

Hlavním důvodem pro tuto změnu byl jistě syn Bohuslav a jeho rodina, který byl od září 

roku 1859 legačním sekretářem na rakouském velvyslanectví v Berlíně. Poslední zima, 

kterou Karel Chotek strávil v pruském hlavním městě, byla právě ta, která předcházela 

prusko–rakouskému střetnutí u Hradce Králové. 

Chotkova role v předbřeznové české společnosti není jednoznačně interpretovaná. Hod-

nocení jeho podpory českým emancipačním snahám osciluje mezi jednoznačnou podpo-

rou těchto snah33 a pasivitou34 nebo je představován jako přesvědčený český zemský pa-

triot35. Ve starších studiích lze nalézt i hodnocení, která staví Chotka do role pouhého vy-

konavatele vídeňských rozhodnutí  či je nekriticky oslavován37. Kritické zhodnocení jeho 

úlohy by tak měla přinést absentující Chotkova monografie, pro kterou je více než dost 

pramenného materiálu a kterou by si Karel Chotek jistě zasloužil. 

                                                 
30

 Jiří ŠTEIF, Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851, Praha 2005. 

31
 Srv. L. SMÍTKOVÁ, Karel hrabě Chotek, s. 95 – 101. 

32
 Tamtéž, s. 203: „29. Januar [1860]. Ich erhalte den roten Adler Orden erste Classe mit folgenden Billet des 

Prinzen Regenten: Erlauben Sie Hochgeborene Graf Ihre Anwesenheit in Berlin beim heutigen Ordensfasten 

zu benutzen um Ihnen den Großen roten Adlerorden zu verleihen, als ein Anerkenntniss meiner Achtung 

und meines Wohlwollens. Ihr Wilhelm Prinz Regent.“ 

33
 I. CERMAN, Chotkové, s. 494. 

34
 M. SEKYRKOVÁ (ed.), Eva Lisá, Karel hrabě Chotek, s. 92-94. 

35
 Jiří ŠTEIF, Obezřetná elita, s. 148. 

37
 J. LEDR, Hrabata z Chotkova a Vojnína, s. 68. 
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Z jeho dopisů lze vyčíst, že se vždy se cítil být Rakušanem a nikdy Čechem.38 V době, kdy 

se otázka národní emancipace dostává do popředí politického zájmu většiny zemí Evropy, 

zůstává Chotek věren konzervativnímu postoji a neúčastní se dějů vedoucích k utváření 

české národní identity prostřednictvím kulturních spolků39 a ani jim nevyjadřuje svou 

podporu. Pověstná chotkovská úřednická loajalita vůči panovníkovi nedovolí akčnímu a 

pracovitému Chotkovi podpořit snahy stále více sebevědomých lídrů českého národního 

obrození.  

Na druhé straně prokazatelně podporoval vznik Matice české v roce 1831, jejíž činnost se 

soustředila na vydávání „dobrých“ českých knih, vydání slovníku českého jazyka a všeo-

becné encyklopedie. Pro samotného Chotka byla mateřskou řečí němčina, češtinu se učil 

až ve zralém věku, kdy ji potřeboval (např. pro zahajovací řeč českého sněmu) a lektorem 

mu byl František Palacký. 

Karel Chotek se tak jeví jako současný krizový manažer, který je schopen, na kterémkoliv 

místě rakouského soustátí provést nutné „sanační práce“ a připravit/uskutečnit moderni-

zační projekty včetně finančního zabezpečení. Ví, že jeho osobní názory jeho „představe-

ného“ nezajímají a tak i v denících se jen výjimečně setkáme s komentáři k politickým udá-

lostem. Nejvyšší purkrabí vystupuje jako schopný, politicky korektní, spolehlivý úředník, 

díky jehož pracovitosti a důslednosti je jeho práce vidět, je přesný a rychlý, ale nelze od 

něho očekávat jakékoliv osobní projevy, které by nebyly v souladu s oficiální linií habsbur-

ského domu. Ve vzrušené předbřeznové době se Karel Chotek chová jako profesionál, 

který ví, co se od něho čeká a nemá žádný důvod projevovat své sympatie či antipatie 

k sílícímu češství či jiným, z pohledu císařského úředníka, kontroverzním záležitostem. 

Kosmopolitní evropská šlechta, mající své majetky v různých zemích Evropy, nemá pro 

národní cítění přílišné pochopení a ani Karel Chotek, vlastnící teprve od roku 1841 panství 

Velké Březno40, není v tomto směru výjimkou. 

 

                                                 
38

 M. SEKYRKOVÁ (ed.) Eva Lisá Karel hrabě Chotek, s. 92. 

39
 Výjimku tvoří Žofínská hudební akademie (založena 1840), kde byl Karel Chotek mezi zakladateli. Akade-

mie nesla jméno arcivévodkyně Sofie a sdružovala majetnější či kulturně náročnější měšťanstvo bez nacio-

nálních ambicí. Srv. J. ŠTEIF, Obezřetná elita, s. 99. 

40
 Karel Chotek odkoupil velkobřezenské panství od hraběte Harracha a ihned zde začal s novostavbou ma-

lého zámku, do kterého se v roce 1843 po svém penzionování přestěhoval.  
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2.3 Rudolf Karel Chotek 

Po svém otci Jindřichu Chotkovi (1802 – 1864) převzal Rudolf Karel, jako nejstarší syn, 

panství náležející majorátní chotkovské větvi, to znamená Nové Dvory, Veltrusy a Běluši-

ce. Bylo mu 32 let a již si vyzkoušel samostatné vedení panství na zkoušku, před tím než 

stanul v čele celého dominia, v podmínkách malého bělušického panství na severu Čech.  

Mladší Jindřichovi synové Emerich (1833 – 1911), Ferdinand (1838 – 1913) a Arnošt (1844 

– 1927) postupně odešli do služeb regionální státní správy, resp. Arnošt do služeb rakous-

ké armády. Nejmladšímu ze synů, Arnoštovi, je podrobně věnována následující podkapito-

la. 

Rudolf Karel se narodil v Praze 23. června 1832 a spolu s bratry se mu dostalo domácího 

vzdělání pod vedením Karla Holzingera, který byl v rodině Jindřicha Chotka vychovatelem 

a domácím učitelem od roku 1839.41 Od mládí se zajímal o hospodaření, studiu agronomie 

se věnoval po vzoru Antonína Emanuela Komerse, vyhlášeného agronoma a ředitele chot-

kovského velkostatku již od dob otce Jindřicha. Rudolf Karel byl členem mnoha odborných 

zemědělských spolků – například Vlastenecké hospodářské společnosti, Hospodářského 

spolku pro Království české a dalších. Jeho zájem však patřil v těchto letech i psaní diva-

delních her42, které byly uváděny v kačinském divadle v tehdy společensky oblíbeném 

obsazení divadelních rolí rodinnými příslušníky a jejich přáteli.  

Na konci října 1858 se Rudolf Karel oženil s Marií, z nebohaté vedlejší větve rodiny Auer-

spergů. Sňatek byl chápán jako nerovný, neboť nevěstina matka, Marie Terezie, rozená 

von Scheibler, byla pouze svobodnou paní. Z tohoto důvodu se svatby nezúčastnil ženi-

chův prastrýc, doyen rodiny, bývalý nejvyšší purkrabí Království českého Karel Chotek. 

Svazek Rudolfa Karla a Marie nebyl v pozdějších letech zřejmě šťastný a byl obdařen pou-

ze jediným dítětem, synem Janem Nepomukem narozeným 3. července 1865.  Předčasná 

smrt tohoto syna a dědice v roce 1884, jako-by předznamenala závěrečné dějství chot-

kovského rodinného dramatu. 

V šedesátých letech se Rudolf Karel společně s A. E. Komersem plně věnoval práci na za-

vádění moderních zemědělských metod na svých velkostatcích a práci v zemědělsky ori-

entovaných spolcích. V této době se velkostatku, také vlivem nově založených cukrovarů, 

                                                 
41

 P. NAČERADSKÁ, Poslední Chotkové ve Veltrusech, s. 21. 

42
 SOA Praha, RACH, inv. č. 2586, kart. 262. 
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dařilo a Rudolf Karel se tak mohl věnovat zavedení další novinky - vnitřní komunikace na 

velkostatcích Nové Dvory a Veltrusy měla od roku 1872 probíhat v češtině. Na severočes-

kém bělušickém panství zůstala z logických důvodů nadále němčina. Přechod k češtině je 

jistě zajímavým krokem a důvody podle Ivo Cermana je nutné hledat v probíhajícím boji o 

státoprávní vyrovnání a perzekuční politice vůči Vlastenecké zemědělské společnosti, ve 

které se Karel Rudolf v této době angažoval.44 Naproti tomu však stojí vzájemná kore-

spondence mezi členy rodiny a s jejich přáteli vedená nadále v němčině. 

V letech 1866 až 1872 byl Rudolf Karel Chotek zvolen starostou kutnohorského okresního 

zastupitelstva45, tedy ve dvou po sobě jdoucích tříletých volebních obdobích. Kutnohorský 

okresní výbor tvořil starosta, jeho zástupce a další čtyři členové výboru, celkový počet 

okresních zastupitelů byl 21. V rámci povinností samostatné působnosti odpovídalo 

okresní zastupitelstvo za správu obecního jmění a záležitosti obecního svazku. Zvolení 

Rudolfa Karla do čela okresního zastupitelstva začátkem roku 1866 se odrazilo i v jeho 

deníku a to aktivitami před vypuknutím válečného stavu s Pruskem (např. zřízení vojen-

ského špitálu). Jednání kutnohorského zastupitelstva dne 16. června 1866 (bez omluve-

ného starosty Chotka) bylo zahájeno schválením podání adresy věrnosti a oddanosti císa-

ři, tak jako to učinila většina českých samospráv.46 Co dále projednávali okresní zastupite-

lé Kutné Hory s vědomím, že válka je přede dveřmi? Druhým bodem jednání bylo schvále-

ní neomezeného nakládání se soukromými pozemky, které následovalo po dlouhé diskuzi. 

Páni zastupitelé také jednali o stavu účtu za rok 1865, o dopise ředitelství ústavu slepců 

v Praze, o žádosti na výstavbu železniční dráhy z Kolína do Jihlavy, o žádosti městské rady 

Kutného Hory týkající se oprávnění vybírat poplatek za udělení domovského práva (kte-

rému bylo vyhověno), o zamezení krádeží stromků ve stromořadí, o žádosti Zbraslavic na 

pronájem a prodej pozemků a další záležitosti týkající běžného života obcí tehdejšího 

okresu Kutná Hora. Překvapivě zde nenalézáme žádnou zmínku o přípravách na válečný 

stav ve chvíli, kdy Prusové  již obsadili Sasko a panovala všeobecná obava z nadcházející 

války na českém území. 

                                                 
44

 I. CERMAN, Chotkové, s. 521. 

45
 SOkA Kutná Hora, Zápisy ze schůzí okresního zastupitelstva 1865 - 1870, kn. č. 1-6. 

46
 Národní listy přinášely v tyto dny v rubrice Z venkova pravidelně zprávy ze zasedání obecních a okresních 

zastupitelstev, která slibovala loajalitu a věrnost (důvěru) císaři. 
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Sedmdesátá léta jsou ve znamení krachu na vídeňské burze v květnu 1873 a krize dolehla 

plnou silou rovněž na chotkovský velkostatek. Vrchním ředitelem se po Komersovi stal 

Julius Příborský, přicházející stejně jako jeho předchůdce z thunovských služeb. Ani on, 

přes veškerou snahu, nemohl zastavit stále se zhoršující hospodářskou situaci velkostatku. 

Začal postupný rozprodej a propachtování celého velkostatku. 

Smrt syna Jana Nepomuka a zanedlouho i odchod manželky Marie (zemřela 1. února 

1888) nevratně poznamenaly duševní zdraví Rudolfa Karla a jeho schopnost vést rodinný 

velkostatek. Současně s tím, dlouhodobě špatná finanční situace chotkovského dominia 

vedly k uvalení sekvestrační správy dne 4. května 1889. Kurátorem jmění se stal Rudolfův 

mladší bratr Emerich, sekvestorem chotkovský ústřední ředitel Jan Filipovský. Administra-

tivní a úsporná opatření spolu se splácením dluhů měla vést ke konsolidaci stavu financí a 

k jejich zpřehlednění, tak aby mohl majitel s majetkem znovu svobodně nakládat.47 

Finanční nesnáze zanechaly stopy také na vztazích uvnitř rodiny majorátní větve. Jako 

důsledek nekončících rozporů mezi bratry odjel Rudolf Karel z Čech. V dubnu 1894 se 

v Budapešti podruhé oženil s Klaudií sv. paní von Gudenus (1871 – 1949) a 1. října 1894, 

v Gaadu umírá. Jeho smrtí skončila i sekvestrační správa chotkovského panství. 

 

2.4 Arnošt Chotek 

Arnošt hrabě Chotek, plným jménem Arnošt Antonín Karel Boromejský Jindřich Jan Ne-

pomucký Nicefor Chotek, se narodil v Praze dne 13. března 1844 jako páté dítě 

v manželství Jindřicha Chotka a Karoliny Aloisie rozené von und zu Eltz (1810 - 1862). 

S nejstarším bratrem Rudolfem Karlem ho pojily celoživotně dobré vztahy, rovněž s obě-

ma bratry Emerichem a Ferdinandem i nejmladší sestrou Karolinou (1846 – 1933) byl spo-

jen vřelými rodinnými pouty, což dokládá rozsáhlá Arnoštova korespondence, zejména 

však s Rudolfem Karlem48, který byl po smrti otce Jindřicha, jeho poručníkem.  

Po úspěšně vykonané maturitní zkoušce dne 10. března 1866 na malostranském gymná-

ziu, se Arnošt Chotek zapsal dne 12. května 1866 do letního semestru právnické fakulty 

Karlo–Ferdinandovy univerzity v Praze. Avšak během několika dní změnil názor a 17. 

                                                 
47 Jiří TYWONIAK, Ústřední správa chotkovských velkostatků a jejich archiv, Sborník archivních prací (dále 

SAP) 23, 1973, s. 89. 
48

 SOA Praha, RACH, inv. č. 2797, kart. 286.  
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května toho roku byl jmenován podporučíkem II. třídy hulánského regimentu č. 3 arcivé-

vody Karla. Sílící jistota vypuknutí války mezi Rakouskem a Pruskem a její ohlasy v českých 

zemích zřejmě ovlivnily rozhodnutí dvaadvacetiletého Arnošta, aby se místo studia práv-

ních věd dal na vojenskou dráhu, stejně jako někteří jiní členové rodiny Chotků před 

ním.49  

Tak jak spatřujeme členy rodiny Chotků jako státní úředníky, tak nalezneme i několik nosi-

telů důstojnických uniforem, tak jako to bývalo obvyklé ve šlechtických rodinách, tj. jako 

důstojné „zaměstnání“ pro mladší syny bez děděných rodových statků. V  linii synů Jana 

Rudolfa tak registrujeme Josefa Chotka (1776 – 1809), jeho v pořadí druhého syna, který 

padl jako plukovník dragounského pluku Rosenberg v bitvě u Wagramu. Rovněž Josefův 

mladší syn Karel (1805 – 1832) padl v bitvě u Vysočan u Chomutova jako c.k. rytmistr hu-

lánského pluku Coburg. Mladší bratr Josefa Chotka, Václav František (1778 – 1807), byl 

důstojníkem hulánského pluku a nezemřel na bitevním poli jako jeho starší bratr a syno-

vec, ale nešťastnou náhodou vypadl z vozu se splašenými koňmi cestou na rodové panství 

ve Veltrusech.  Také nejmladší syn Jana Rudolfa, Heřman (1786 – 1822) byl důstojníkem 

rakouské armády. Díky sňatku s hraběnkou Henriettou Brunswick de Korompa založil 

uherskou linii rodiny, která vlastnila do roku 1921 statky Dolná Krupá (Korompa) a Futog. I 

Heřmanovu staršímu synovi, Ottovi (1816 – 1889), byla určena vojenská dráha v rakouské 

armádě jeho Veličenstva císaře. V době vstupu mladého Arnošta Chotka do císařské ar-

mády byl Otto Chotek veden v armádním Schematismu roku 1866 již jen jako člen řádu 

Kříže za zásluhy v hodnosti major armády, byl tedy již penzionován.  

Arnošt Chotek prošel velmi záhy po vstupu do armády bitvou, na kterou jistě nezapomněl 

po celý svůj život. Touto bitvou byla právě bitva u Hradce Králové, která je v centru pozor-

nosti této práce. Ačkoliv podle svědectví deníku50 jeho nejstaršího bratra Rudolfa Karla, 

Arnoštův hulánský pluk č. 3 arcivévody Karla do bojů u Hradce Králové přímo nezasáhl, 

přesto pouhá přítomnost v krvavé řeži a v následujícím více či méně spořádaném ústupu 

musela představovat pro čerstvě jmenované nižší důstojníky, jakým byl v té době Arnošt 

Chotek, křest ohněm. Arnoštův list51 švagrové Marii Chotkové neposkytuje žádné nové 

                                                 
49

 Srv. P. NAČERADSKÁ, Poslední Chotkové ve Veltrusech, s. 22. 

50
 Pramen ve formě edice III. této práce. 

51
 Pramen ve formě edice II. této práce. 
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informace o průběhu bitvy, ale zdá se být svědectvím o Arnoštově uvědomění si důleži-

tosti rodiny jako psychické podpory ve zlých dobách a nutnosti zajištění jejího pokračová-

ní. Bohužel, po smrti Jana Nepomuka, v rodině zvaného John, Arnoštova synovce a jedi-

ného pokračovatele majorátní větve rodu, nevzal z nejasných důvodů úkol zajistit rodu 

pokračování na sebe, ale zůstal svobodným a bezdětným posledním mužským členem 

rodu v majorátní linii.52 

Arnošt Chotek zůstal armádě věrný po celý život. Jeho postup vojenskými hodnostmi výše 

odpovídá frekvencí povýšení do jednotlivých důstojnických hodností mírovým dobám, ve 

kterých nebyly příležitosti pro mimořádná jmenování za zásluhy v boji.  

V letech 1872 – 1878 sloužil Arnošt Chotek u vídeňského císařského dvora jako člen těles-

né gardy císaře. K postupně získávaným vojenským hodnostem (1871 nadporučík, 1880 

rytmistr, 1891 major, 1894 podplukovník, 1897 plukovník a 1903 generál major)53, který-

mi stoupal ve vojenské hierarchii c.k. armády, přibyla i služba u ve své době velmi uznáva-

ného generála arcivévody Albrechta54, jako jeho křídelní pobočník.  Od této chvíle (1890) 

se Arnoštova vojenská kariéra, především díky velkému vlivu arcivévody u dvora, začala 

rychle rozvíjet, alespoň pokud se týká získávaných vojenských hodností a vojenských řádů. 
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 Arcivévoda Albrecht  (1817 - 1895) – nejstarší syn arcivévody Karla byl svým otcem vychovávaný od dět-
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velitelem armády. Následně se stal generálním inspektorem císařských vojsk. Albrecht byl šedou eminencí 

císaře ve vojenských záležitostech a byl zastáncem tvrdě konzervativních stanovisek. Svými politickými po-

stoji se snažil ovlivnit oba následníky trůnu, nejdříve prince Rudolfa a po jeho smrti i arcivévodu Františka 

Ferdinanda. Za svého života byl oslavován jako úspěšný vojevůdce. Z manželství s Hildegardou, dcerou ba-

vorské krále Ludvíka I. se narodil jediný syn, který zemřel v dětském věku. Dědicem jeho pohádkového bo-

hatství se proto stali synové jeho bratra Karla Ferdinanda a jeho manželky Alžběty, které po bratrově smrti 

adoptoval. 
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Těsně před Albrechtovou smrtí byl Arnošt Chotek císařem jmenován nejdříve komořím a 

poté hofmistrem na dvoře arcivévodkyně Alžběty55 (1894). V roce 1895 obdržel Arnošt 

Chotek za věrné služby habsburskému domu titul tajného rady. Přístup k císařskému dvo-

ru měl již díky jmenování c.k. komořím  v roce 1874 a v roce 1895 získal povolení  ke vstu-

pu také ke dvoru císařovny Alžběty, jako doprovod arcivévodkyně Alžběty.  V obou arcivé-

vodských službách se sice Arnošt pohyboval v nejvyšších patrech tehdejší společnosti, ale 

stejně jako jeho předci, ve vztahu řekněme, zaměstnaneckém, který jistě skýtal řadu příle-

žitostí k navázání či upevnění důležitých společenských kontaktů, ale stále jen na nižších 

příčkách v rámci tehdejší aristokratické společnosti. Ani finanční ohodnocení arcivévod-

ského hofmistra nebylo zanedbatelné. Například v roce 1900 mu byl upraven roční plat na 

7200 korun, nepočítaje v to další příplatky na byt a jeho vybavení.56  Po smrti arcivévod-

kyně Alžběty v roce 1903 byl A. Chotek na vlastní žádost penzionován a současně jmeno-

ván do nejnižší generálské hodnosti – generál major. 

Arnošt Chotek zdědil majorát Veltrusy a statek Bělušice v roce 1911 po smrti svého starší-

ho bratra Emericha. Na zámku ve Veltrusích strávil poslední léta svého života. Statek Nové 

Dvory se zámkem Kačina zdědil jeho synovec Quido Thun-Hohenstein, nejstarší syn Arnoš-

tovy sestry Karoliny, provdané Thun-Hohenstein. 

Krátce po vzniku Československé republiky, v roce 1920, byl Arnošt Chotek přijat do svaz-

ku Československé armády jako gážista ve výslužbě a ještě v roce 1924 bylo vyhověno 

jeho žádosti o zvýšení výslužného, které tehdy činilo 9.060 Kč.57 

Arnošt hrabě Chotek zemřel ve Veltrusích ve svých nedožitých 83 letech, v lednu roku 

1927. 

 

2.5 Poslední dějství 

Dvacátá léta dvacátého století byla pro rodinu Chotků ve znamení odchodu tří mužských 

potomků rodu. V tuto chvíli měl rod posledního mužského člena. V roce 1921 zemřel na 
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svých statcích v Dolní Krupé vnuk nejmladšího syna Jana Rudolfa, Heřmana - Rudolf (1870 

– 1921) a jím vymřela uherská větev rodu. V roce 1926, v srpnu, odešel představitel vel-

kobřezenské větve Karel (II.)58 a v prosinci téhož roku umírá v Linci Volfgang (1860 – 

1926), oba byli vnuky Karla Chotka, bývalého nejvyššího purkrabího Království českého. Z 

potomků čtyř synů Jana Rudolfa, zůstal po smrti Arnošta Chotka v roce 1927, pouze jediný 

mužský potomek celého rodu, tehdy čtyřicetiletý Karel (III.)59 z velkobřezenské linie, 

v rodině a mezi přáteli nazývaný Cary. Ve třicátých letech byl však rod Chotků stále ještě 

poměrně početný díky šesti dcerám Bohuslava Chotka a dalším pěti ženským potomkům 

v hlavní i vedlejší rodové linii.60 Hluboce věřící neprovdané hraběnky Chotkové pak v ně-

kolika případech zvolily duchovní životní cestu v různých náboženských kongregacích: Ol-

ga (1860 – 1934) – členka kongregace sester sv. Karla Boromejského, Zdenka (1861 – 

1946) – členka kongregace Nejsvětějšího srdce Ježíšova a Ada (1890 – 1939) – v čele 

vlastní, nově založené kongregace Nejsvětější Svátosti. Ačkoliv v tomto období již nežila, 

nelze nezmínit alespoň okrajově nejznámější členku rodu Chotků, Žofii, žijící 

v morganatickém svazku s následníkem rakousko-uherského trůnu Františkem Ferdinan-

dem d’Este, která zemřela jako vévodkyně von Hohenberg v Sarajevu 28. června 1914 

následkem atentátu spolu se svým manželem. 

Karel (III.) se stal dědicem majetku obou chotkovských větví, tedy velkostatku Veltusy a 

Bělušice a Velké Březno. Jak již zmíněno, Nové Dvory spolu se zámkem Kačina se staly 

podle testamentu Emericha Chotka, majetkem jeho synovce Quida Thun–Hohenstein, 

jehož způsob života však přivedl novodvorský velkostatek k zadlužení a k prodeji. Rovněž 

propachtovaný velkostatek Veltrusy nevykazoval zisky a tak zůstávala jedinou jistotou 

nového vlastníka pouze hodnota držených nemovitostí. 

Sídlem Caryho Chotka byly zvoleny Veltrusy, které však skýtaly německy mluvícímu a cítí-

címu poslednímu Chotkovi a jeho ženě Livii61 domácí prostředí obklopené však českou 

národnostní realitou. Oba manželé se ve třicátých letech minulého století stali obdivova-
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teli německé nacionální politiky Adolfa Hitlera, na níž je, jako hluboce věřící katolíky, zají-

mal zejména kancléřův postoj ke katolické církvi.  

Světová finanční krize zasáhla i chotkovská panství a projevila se rovněž v běžném životě 

rodiny neboť jako jedno z řešení svízelné ekonomické situace, byli nuceni trvale prona-

jmout a později prodat, rodový palác na Malé Straně č.p. 458 v dnešní Hellichově ulici.62 

Poslední z rodu Chotků byl stejně jako jeho předchůdce ve Veltrusích čestným členem 

řádu Maltézských rytířů a také prokazatelně členem sudetoněmecké strany (zastával 

funkci uličního důvěrníka NSDAP). Společně se svými přáteli – Maxem Hohenlohe–

Lagenburg, Alfonsem Clary–Aldringen a Františkem Antonínem Thun–Hohenstein byli 

přesvědčeni o správnosti cesty, kterou Německo pod vedením Adolfa Hitlera nastoupilo. 

Připojení Čech a Moravy k Říši tak přivítali s velkým očekáváním, které však pro Karla (III.) 

Chotka bylo svázáno s problémy s udržováním obou chotkovských sídel, nacházejících se 

v této době ve dvou rozdílných politicko-správních jednotkách. Přesídlení do Velkého 

Března spojené s nutností komunikace se správou velkostatku Veltusy, pak rovněž před-

stavovala problém projevující se osobními i národnostními rozepřemi mezi majitelem a 

jeho českými zaměstnanci. V roce 1942 uvalil Pozemkový úřad v Čechách a na Moravě na 

majetek Karla (III.) Chotka, nacházející se na území Protektorátu, nucenou správu. Jeho 

rozhodnutím byl zámek Veltrusy s přilehlým parkem využit jako pracovní tábor RAD (Reis-

chsarbeitdienst) pro německé dívky ve věku od 17 do 25 let. 

Během osvobozování, dne 9. května 1945, obsadila veltruský zámek postupující Rudá ar-

máda. V červnu toho roku byli ve Velkém Březně Karel (III.) a jeho žena vykázáni ze zámku 

a museli se nastěhovat do kláštera sester Nejsvětější Eucharistie, který se nacházel v areá-

lu zámku.  Na základě tzv. Benešových dekretů byl veškerý nemovitý majetek Karlu (III.) 

Chotkovi, jako německému státnímu příslušníkovi, zkonfiskován. Následně, v srpnu 1945, 

opustili Karel a Livia Chotkovi natrvalo Československou republiku.63 O jejich dalších osu-

dech se dochovalo málo zpráv, zemřeli v Aichachu (SRN) v roce 1970. Karel 23. den měsí-

ce ledna a Livia o týden později. 

                                                 
62

 Srv. Petra NAČERADSKÁ, Poslední Chotkové ve Veltrusech, s. 87 – 89. 

63
 O aktivitách Karla (III.) Chotka během Protektorátu Čechy a Morava více  P. NAČERADSKÁ, Poslední Chot-

kové ve Veltrusech, s. 90 – 95. 



Helena Hanušová, Aristokraté a válka. 

22 

 

 

3 Chronologické zmapování událostí války roku 1866 

Chronologické zmapování události a faktů války roku 1866 zachycených Rudolfem Karlem 

a jeho prastrýcem Karlem Chotkem, česky psanými novinami a písemnými záznamy 

v pamětní knize obce Nové Dvory 

 

Vyprávění čtyř soudobých historických pramenů skládá postupně barvitou mozaiku váleč-

ných dnů roku 1866. Každý z těchto pramenů má svou charakteristickou „barvu“, každý 

přináší svědectví doby, které je trochu jinak zabarvené tím, že klade důraz na jiné priority, 

které ho zajímají. Vedle sebe časově seřazené prameny přinášejí možnost sledovat popisy 

stejných událostí z úhlu pohledu jednotlivých autorů a srovnání dokumentárních a emoč-

ních přesahů doby. Obsahují tyto poněkud rozdílné pohledy na stejné události také vní-

mání války jako takové? Mohou předat budoucím generacím svoje názory na válku, která 

se valila českou krajinou a zanechávala za s sebou smrt, bolest, zmar a neštěstí? Jak ji 

vnímala šlechta a jak obyvatelé měst a obcí? Nejprve je třeba poznat historické souvislos-

ti, které vyústily v prohranou bitvu u Hradce Králové. 

 

3.1 Historické souvislosti vzniku, průběhu a výsledku prusko–rakouské války 

1866 

 
Očekávanému konfliktu Pruska a Rakouska předcházela dlouholetá rivalita obou monar-

chií, přesněji řečeno jejich královských představitelů, tedy pruských Hohenzollernů a ra-

kouských Habsburků (správně rodu habsbursko–lotrinského). Zcela odlišné zahraničně–

politické koncepce obou monarchií zaměřené na neodvratné sjednocení německých států 

se projevily vyhrocením vzájemných vztahů zejména po nástupu Otto von Bismarcka do 

čela pruské vlády v roce 1862 a naplňováním jeho motta „Krví a železem“. Od této chvíle 

se začala zrychlovat eskalace vzájemných vztahů, počítaje v to i společné spolkové tažení - 

anexe tří území, která si mezi s sebou Rakousko a Prusko rozdělily. Po této spolkové exe-

kuci proti dánskému království roku 1864, ale i před ní, neztrácelo Prusko čas. Veškerou 

energii napřímilo na modernizaci země a budování průmyslu s jediným cílem – stát se 

hospodářsky nejsilnějším mezi německými státy. Byly zakládány banky, továrny, doly, za-
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váděny telegrafní linky a železniční tratě. Navýšení vojenského rozpočtu, zavedení tříleté 

povinné vojenské služby a modernizace zbraní dávaly tušit, jakou cestu si ke sjednocení 

Německa vybrali ministerský předseda pruské vlády Otto von Bismarck, ministr války Al-

brecht Theodor von Roon a náčelník generálního štábu Helmuth von Moltke. 

Naproti tomu rakouský erár ovládala na jedné straně rozsáhlá korupce a na straně druhé 

nemístná šetrnost, například na základním vojenském materiálu jako je munice pro stře-

lecký výcvik.64 Ve srovnání s Pruskem se projevila také nedostatečná gramotnost rakous-

kého mužstva ovlivněná již překonaným konskripčním systémem, nedostatečná připrave-

nost důstojníků císařské armády pro vedení války na úrovni doby, vyvážená však technic-

kou i taktickou zdatností rakouského dělostřelectva a jezdeckých pluků. 

České země a zejména Praha, však žily na počátku roku 1866 jinými tématy, než byl hrozí-

cí konflikt Rakouska s Prusy. Kromě již zmíněného slibu korunovace Františka Josefa I. 

českým králem bylo pro naše země důležité právě diskutované zavedení dvou povinných 

zemských jazyků (češtiny a němčiny) do výuky na středních školách a v telegrafní komuni-

kaci, stejně jako plánovaný návrat jezuitů na Nové Město pražské. To se však mělo brzy 

změnit. 

V květnu a červnu se už české země začaly připravovat na válečný konflikt, který se měl 

odehrát na jejich území. Obyvatelé měst i obcí si vybírali své úspory, obyvatelé pevnost-

ních měst byli nuceni připravovat zásoby na válečný stav nebo tato města raději opustit. 

Do Vídně byly převezeny české korunovační klenoty a byl evakuován císařský hřebčín 

v Kladrubech nad Labem.65 Noviny se předstihovaly v protipruských karikaturách a vti-

pech, nastal hon na pruské špiony, vesměs však domnělé. Napříč českými zeměmi vznikaly 

spolky na podporu raněných vojáků, sbírky zdravotnických potřeb a peněz. Školy končily 

dříve svá vyučování a jejich prostory byly připravovány na vojenské lazarety. Válečná at-

mosféra houstla. 

Veřejné mínění ani tisk nepochybovaly o vítězství rakouských zbraní, ačkoliv se po obsa-

zení Saska pruskou Labskou armádou pouze jediný saský armádní sbor připojil k rakouské 

Severní armádě. Ostatní země Německého spolku byly konfliktem obou vedoucích zemí 
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rozpolceny a Rakousko se dostalo do jisté mezinárodní izolace, i když většina těchto států 

stála na jeho straně. 

Naproti tomu, v důsledku podepsání vojenské smlouvy Prusko – Itálie, byla rakouská Jižní 

armáda přes úspěch v bitvě u Custozzy, blokována italskou armádou a neschopna posílit 

Severní armádu, která tak měla čelit náporu pruských vojsk na celé severní hraniční čáře 

monarchie, kde se již shromažďovaly hlavní vojenské síly pruské 1. a 2. armády. Rakouská 

armáda se velmi zvolna scházela u Olomouce pod vedením vrchního velitele, polního 

zbrojmistra Ludwiga, rytíře Benedeka.66 V době, kdy Prusové stáli na hranicích Slezska, 

řada rakouských jednotek se teprve přesouvala na Moravu. Oficiální vyhlášení válečného 

stavu následovalo 21. června 1866. 

Po obdržení císařského rozkazu nařídil Benedek pochod do Čech a původně plánovaný 

masívní vojenský vpád do Slezska musel opustit. Nejriskantnější částí pruského válečného 

plánu bylo včasné spojení všech tří pruských armád na českém území. Labská armáda 

vstoupila do Šluknovského výběžku 22. června a druhý den byl 1. pruskou armádou obsa-

zen Liberec. K prvnímu většímu střetnutí došlo 26. června u Kuřivod, poměr rakousko – 

pruských ztrát byl 5:1. Proti uskupení těchto dvou pruských armád, které se rozkládalo na 

Jizeře mezi Turnovem a Mnichovým Hradištěm, stály početně málo významné síly rakous-

ké armády. V noci na 27. června došlo k bojům mezi Svitavami a Podolím, opět vítězili 

Prusové za velkým rakouských ztrát. 

2. pruská armáda pod velením korunního prince Bedřicha Viléma obsadila v ranních hodi-

nách 27. června Broumovský výběžek a pronikla do Náchoda. Rakouské síly, přesouvající 

se do prostoru mezi Jaroměří a Josefovem o tomto postupu neměly žádných zpráv. Další 

porážka, u Vysokova, byla prezentována jako vítězství a naopak jediný úspěch toho dne, 

bitvu u Trutnova nedokázal polní zbrojmistr využít. Vítězný polní podmaršál Ludwig baron 

Gablenz byl nucen druhého dne ráno zahájit ústup směrem ke Dvoru Králové.67 

Rychlý postup 2. pruské armády pod velením Karla von Steinmetze byl po vítězství u Ná-

choda ještě úspěšnější než u České Skalice. Téhož dne byla proražena obranná linie Raku-

šanů na Jizeře u Mnichova Hradiště. V odpoledních hodinách 29. června zaútočily pruské 
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oddíly na postavení rakouských a saských vosk u Jičína. Pozdě doručený rakouský rozkaz 

armádního velitele k ústupu vyvolal paniku a otřásl bojovou morálkou mužstva. 

Ve dnech 30. června až 2. července se rakouská a saská vojska soustřeďovala v prostoru 

severozápadně od pevnostního města Hradec Králové. Zde byl plánován několikadenní 

odpočinek. Pruské velení se domnívalo, že se rakousko-saská vojska stahují na východní 

břeh Labe a budují si výhodnou obrannou pozici mezi Josefovem a Hradcem Králové. Až 

do konce bitvy Prusové předpokládali, že před nimi leží jen část Severní armády. Patovou 

situaci se 3. července snažila vyřešit Labská armáda v čele s generálem Karlem Eberhar-

dem Herwarth von Bittenfeld, který zaujal postavení na vyvýšenině u zámku Hrádek u 

Nechanic. Postupně obsazovala prostor, který rakouské jednotky právě opustily. Helmuth 

von Moltke, náčelník pruského generálního štábu vsadil vše na včasný příchod 2. pruské 

armády na bojiště. Ta však pod vedením korunního prince Bedřicha Viléma vyrazila od 

Dvora Králové teprve v den bitvy v devět hodin a její příchod byl zaznamenán jeden a půl 

hodiny po jejím začátku. 

Dlouho nerozhodnutou bitvu tak rozhodly jednotky 7. pruské pěší divize, které dokázaly 

udržet Svíbský les proti početní přesile rakouských sborů.68 Boje vázaly ty rakouské jed-

notky, které měly bránit pravé křídlo proti přicházejícím předním vojům 2. pruské armády. 

Vyčerpané rakouské sbory nedokázaly poté účinně zabránit obsazení strategické domi-

nanty bojiště, vrch Chlum. Získání tohoto bodu zpět do rakouských rukou stálo rakouskou 

armádu tisíce životů, ale výsledek se nedostavil. Přicházející 2. pruská armáda a s ní hrozící 

obklíčení celé Severní armády byly signálem k ústupu rakouských a saských sborů na zá-

padní břeh Labe v prostoru mezi Lochenicemi a Pardubicemi. Spíše méně organizovaný 

ústup vojsk se nestal úprkem jen díky kvalitě rakouského jezdectva a dělostřelectva, která 

za cenu vlastních životů kryla ústup ostatních armádních jednotek. 

Toho červencového úterý se u Hradce Králové odehrála největší polní bitva na dnešním 

území České republiky v celé její historii.69 Bitvy se zúčastnilo na 450 tisíc Prusů, Rakušanů 

a Sasů. Poražená rakouská armáda vykázala na 45 tisíc padlých, raněných a zajatých, Pru-

sové necelý 10 tisíc padlých a raněných. Obrovské střetnutí u Hradce Králové rozhodlo 
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nejen tuto bitvu, ale celou prusko–rakouskou válku, jejíž výsledek však vítězové nedokáza-

li, z různých důvodů využít. Pruská armáda teprve s odstupem několika dní přikročila 

k pronásledování hlavních sil nepřítele, který ustupoval k Olomouci. Gardová zeměbra-

necká divize I. záložního armádního sboru pod velením podplukovníka Karla von Ranische 

obsadila Prahu a značnou část Čech.  

Ve dnech 5. - 13. července došlo při ústupu rakouského vojska k řadě šarvátek, 

v posledních dnech však už nebyl vrchním velitelem Ludwig Benedek, ale arcivévoda Al-

brecht. Jeho nejdůležitějším úkolem byla příprava obrany hlavního města monarchie, Víd-

ně. Po předchozím neúspěchu se 23. července podařilo domluvit v Mikulově příměří, 

nicméně do začátku srpna ovládali Prusové již celou Moravu s rakouským Slezskem a vět-

šinu Čech, včetně již dříve obsazeného královského hlavního města Prahy.  Dne 23. srpna 

1866 byla v hotelu U modré hvězdy úspěšně ukončena mírová jednání podpisem mírové 

smlouvy. 

Mírové podmínky byly pro Rakousko jako poraženého přijatelné – rezignace na členství 

v Německém spolku společně s jeho předsednictvím, čímž skončila více než půlstoletí tr-

vající činnost tohoto spolku a bylo potvrzeno odstoupení rakouského Benátska.  

Minoritní účastník bojů, Sasko, bylo v říjnu 1866 začleněno do nově vzniklého Severoně-

meckého spolku pod vedením Pruska. Itálie se pokusila po porážce u Custozzy o reparát 

snahou o dobytí důležitého rakouského postavení na ostrově Lissa, avšak námořní eska-

dra rakouského kontradmirála Wilhelma von Tegetthoffa potopila italskou vlajkovou loď a 

jedno z menších plavidel a v bitvě zvítězila. 

Vážně narušené zásobování pruských vojsk mělo za následek zvýšení pruských rekvizičních 

a reparačních požadavků v Praze a ve středních Čechách. V této souvislosti nacházíme 

záznamy regionálních kronik, které přinášejí svědectví o pruské důkladnosti při provádění 

rekvizic, které ostatně vždy přesahují nezbytnou míru.70 Tyto rekvizice dopadaly nejvíce 

na obyvatelstvo vracející se do svých domovů, stejně jako péče o raněné a umírající vojá-

ky, kterou postupující pruské armády nezvládaly a ustupující rakouské sbory je ponechaly 

svému osudu. Část raněných byla vlaky převezena do větších měst (Praha, Pardubice, 
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Olomouc, Brno a další), kde se o ně staraly k tomu vzniklé spolky a charity.71 Zdravotní 

péče o raněné nebyla téměř organizována a pouze příslušníci důstojnického sboru měli 

větší naději, že díky této dobrovolnické péči bude o ně postaráno. Většina mužstva byla 

však odkázána na svépomoc či pomoc svých spolubojovníků.72 

Předčasně ukončené tažení Prusů na území Království českého má na svědomí epidemie 

cholery, která zde po bojích vypukla a která donutila pruská vojska opustit naše území. 

Stalo se tak 19. září 1866. 

 

 

3.2 Charakteristika vybraných písemností jako historického pramene a jeho 

vypovídací hodnota 

Pro získávání historických informací je nejdůležitější výběr vhodného historického prame-

ne. Písemnosti, od kterých očekáváme odpovědi na naše otázky, musí být takových výpo-

vědi schopny. Hledáme-li odpovědi na otázky vztahu šlechtic (reprezentovaný rodinou 

Chotků) a válka v roce 1866 a projevené emoce k tomuto fenoménu, byl výběr písemností 

nasměrován ke korespondenci a deníkům této rodiny. Výběr byl specifikován časově (čer-

ven – červenec 1866) a obsahově (záležitosti týkající se prusko-rakouské války). Rodinný 

archiv Chotků je v daném období bohatý na dochovanou korespondenci členů rodiny, 

přesto kritéria výběru splnily pouze dva dopisy a tři deníky, počítaje v to tzv. Memorabilia 

Karla Chotka, která jsou extraktem jeho deníku. Pro zpracování edice na dané téma byly 

vybrány čtyři soubory písemností, jejichž charakteristika odpovídá našemu zadání a tvoří ji 

dva dopisy a dva deníky, resp. jeden deník a tzv. Memorabilia, která jsou výtahem 

z deníku Karla Chotka). 

Pro dokreslení atmosféry doby ve společnosti byly k tomuto výběru osobních písemností 

chotkovské provenience  zařazeny ještě dva prameny, které přinesly jiné pohledy a jiné 

vnímání válečných událostí roku 1866 než měli členové šlechtické rodiny - články Národ-
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ních listů a zápisy Pamětní knihy obce Nové Dvory. Uvedené soubory písemností  umožni-

ly srovnání zájmů a priorit širšího spektra tehdejší společnosti. 

3.2.1 Dopis Karla Chotka prasynovci Rudolfu Karlovi73 

Dopis, datovaný 15. června 1866 na Velkém Březně je svou naléhavostí nejemotivnější ze 

všech předkládaných pramenů. Osobní korespondence jako historický pramen patří mezi 

prameny, od kterých můžeme obvykle očekávat největší podíl sdělení týkající pocitů, citů, 

emocí, nálad. Také v tomto případě vyvěrá z obsahu naléhavost autora, který snad jedná 

na hranici paniky. Přesto odesílatel Karel Chotek ve chvílích, kdy se zřejmě rozhodl opustit 

s manželkou Marií a rodinami svých synů Velké Březno před blížící se pruskou armádou, 

racionálně organizoval cestu a ubytování v Praze. Velmi naléhavě žádal prasynovce Rudol-

fa Karla o možnost využít jeho palác na nejnutnější dobu a zdůrazňuje finanční náročnost, 

pokud se na celou dobu pobytu v Praze ubytuje v hotelu. Těžkosti vznikající při doručování 

dopisů má usnadnit zaslání odpovědi k rukám Antona Müllera, ředitele kanceláře místo-

držitelství na Malé Straně. Jeho jméno však ve Dvorním a státním schematismu roku 1866 

nefiguruje. Kromě mapování pohybu Karla Chotka a jeho rodiny v předvečer prusko–

rakouské války je dochovaná písemnost nositelem informace, že bývalý nejvyšší purkrabí 

byl i ve svých téměř osmdesáti třech letech tím, kdo dělal rozhodnutí a detailně připravo-

val přesun celé rodiny z válkou ohroženého severu Čech do bezpečí. Jednou z důležitých 

součástí jeho rozhodování jistě bylo to, aby odešel dříve než přicházející nepřátelská voj-

ska. Jak se sám zmiňuje ve svých Memorabiliích – nechtěl přijít do Prahy spolu s Prusy - 

jako držitel pruského vyznamenání z roku 1860 by měl potom jistě co vysvětlovat.74  

 

3.2.2 Dopis Arnošta Chotka švagrové Marii Chotkové75 

Účastník bitvy u Hradce Králové Arnošt Chotek ve svém dopise Marii, manželce nejstarší-

ho bratra Rudolfa Karla, napsal den po drtivé porážce rakouských vojsk, dne 4. července 

1866 z vesnice Jesenčany dopis, který snad přináší pokorné uvědomění si, že tuto strašli-

vou bitvu přežil. V dopise, mladý a nezkušený podporučík II. třídy, ve své první bitvě 
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v řadách hulánského pluku arcivévody Karla, dva měsíce po vstupu do armády, jednoduše 

konstatuje rakouskou porážku a neslavný ústup. Na rozdíl o jiných pamětníků této bitvy 

nepřináší tento list konkrétní popis událostí bitvy nebo postřehů účastníka. Druhý den po 

bitvě jsou jeho myšlenky napřeny k ročnímu synovci Janovi Nepomukovi, který pro něj, 

zdá se, v tuto chvíli, reprezentuje nevinnost a čistotu po přestálé krvavé řeži, kterou však 

nijak nekomentuje. Ačkoliv to není výslovně řečeno, zdá se být jeho mysl zcela zaujata 

myšlenkami na jediné, co člověka drží ve zlých časech – silné rodinné pouto, pokračování 

rodu a na rodinu jako oporu v nesnázích. První zkušenosti z boje a zřejmě povědomí o 

nutnosti jeho příslušnosti k armádě vedly nakonec nejmladšího Chotka k tomu, že zůstal 

ve vojenské uniformě po celý život.  

 

3.2.3 Deník z války 1866 Rudolfa Karla Chotka76 

Nedatový deník Rudolfa Karla začíná 17. června 1866, kdy odjel na své severočeské pan-

ství Bělušice, které jako první z jeho panství mělo očekávat pruskou invazi. Deník přináší 

poměrně podrobné svědectví o aktivitách Rudolfa Karla Chotka a o událostech, kterých 

byl údajně svědkem. Detailně si všímá pohybu armádních kolon kutnohorskou krajinou, 

povozů s uprchlíky směřujících na jih před armádami zaplňujícími prostor severních Čech. 

Celkem nepokrytě jsou v centru jeho pozornosti na prvním místě zájmy jeho velkostatku, 

ať se jedná o přesuny koní a dobytka do bezpečnějších zón nebo plnění úkolů veřejného 

zájmu v roli starosty okresu Kutná Hora. Jako většina šlechticů i Rudolf Karel chystal pro 

raněné špitál v Nových Dvorech a v Kutné Hoře, zde jako projev činnosti místního okres-

ního zastupitelstva.  

Starost o rodinu je prezentována sledováním pohybu manželky Marie, bez jediné zmínky 

o synovi Janovi Nepomukovi. Snahou jistě bylo, aby jediný syn přečkal v bezpečí neklidné 

období a zřejmě cestoval společně s matkou do Prahy. Absence zmínky o synovi není zcela 

jasná, stejně jako nulová informace o pobytu ostatních členů majorátní větve – Emericha, 

Ferdinanda a Karoliny během těchto válečných dnů. 

Záznamy o fungování železnice a pošty patří v deníku mezi nejfrekventovanější, neboť na 

nich závisela mobilita a informovanost nejen šlechty, ale obyvatelstva českých zemí vů-
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bec. Hlad po informacích je v deníku patrný z opakovaných návštěv sousedních šlechticů, 

např. u Oktaviána Kinského, zvaného Taffy nebo u rodiny Hrubých v Červených Pečkách. 

Účast bratra Arnošta na bitevním poli u Hradce Králové přivedla Rudolfa Karla i na samé 

bojiště a do vojenského lazaretu umístěného na zámku rodiny Harrachů v Hrádku u Ne-

chanic. Návštěva bitevního pole několik dnů po bitvě, která se odehrála v horkých červen-

cových dnech, by musela být velkou zkouškou i pro otrlé vojáky, proto v deníku zazname-

nané „sterilní“ svědectví Rudolfa Karla může být jeho fikcí nebo projevem jeho citové 

zploštělosti nebo svědectvím dokonale jiného přístupu k realitě než jakou známe dnes. 

Příchod pruské armády na chotkovské panství Nové Dvory přinesl jistě nemalé problémy 

jejich majiteli, neboť s sebou nesl i ubytování hlavního štábu pruské Labské armády na 

zámku Kačina. Podrobné líčení průběhu dvoudenního pobytu nejvyššího velitele této ar-

mády, generála Herwartha von Bittenfeld a jeho generálního štábu na zámku, stejně jako 

kvartýry pruského vojska v Nových Dvorech přináší více emocí než popis bitevního pole 

perem Rudolfa Karla. Přesto je průběh jejich pobytu na novodvorském panství hodnocen 

hrabětem Rudolfem Karlem jako korektní a bez výstřelků. 

V této souvislosti se nabízí otázka, proč vznikl tento deník z války 1866? V mládí byl Rudolf 

Karel autorem několika divadelních her a tento deník mohl být pokusem o další literární 

projev autora v atraktivních kulisách jediného válečného konfliktu doby, který se odehrál 

na území Království českého, v blízkosti chotkovského panství Nové Dvory. Nebo mohla 

být důvodem vzniku sebeprezentace autora jako svědomitého hospodáře, sebevědomého 

šlechtice a okresního zastupitele na pozadí válkou postižené země, snad spojená s jeho 

veřejnou četbou v salonu hraběte. Další možné důvody vzniku této písemnosti přináší 

kapitola nazvaná Úvaha o přínosu citovaných pramenů osobní povahy k porozumění men-

tality české šlechty druhé poloviny 19. století a jeho vztahu k fenoménu války. 

 

3.2.4 Výběr z Memorabilií Karla Chotka77 

Celoživotně vedené deníky Karla Chotka představují pramen, který je paleograficky ná-

ročný na zpracování, ale může skrývat neznámé nebo méně známé stránky nejen Karlova 

života a jeho aktivit, ale i doby předbřeznové a porevoluční v rakouském soustátí. 
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V archivech České republiky je evidováno 37 osobních deníků, deníků z cest a tzv. Memo-

rabilií.  

Lenka Smítková je ve své diplomové práci autorkou přepisů výběru z Chotkových deníků. 

Jejím tématem je revoluční rok 1848, který přepsala jak z deníků, tak i z Memorabilií, kte-

ré si penzionovaný nejvyšší purkrabí vedl souběžně s hlavní řadou svých deníků v letech 

1843-1868. Memorabilia začal psát v zřejmě v listopadu roku 1843, v těžkém roce nedob-

rovolného ukončení úřednické kariéry a zejména pak v roce, kdy mu v lednu zemřel 

v pořadí již čtvrtý syn78.  Text této písemnosti je dochován v originále a jednom opisu.79 

Třetím pramenem k poznání života Karla Chotka, jehož výběr L. Smítková přepsala do své 

diplomové práce, tvoří tzv. Biografické skici pro mé syny, ve kterých Chotek popisuje svoje 

dětství a mládí jako příklad pro své potomky.80  

Karel Chotek si vedl své deníky81 po celý život, ale všechny nejsou zachovány. Zcela ne-

probádaným zůstává například deník ve formě dopisů, které si Karel Chotek psal fran-

couzsky v období od 14. ledna do 8. listopadu roku 186682 a mnoho dalších jeho písem-

ností. 
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81
 Srv. M. SEKYRKOVÁ (ed.), Eva Lisá. Karel hrabě Chotek, s. 8. Editorka uvádí nejprve deníky z let 1803 – 25. 

září 1809, 18. července 1820 – 1826 a 15. května 1839 – 12. prosince 1868 uložené v Archivu Národního 

muzea ve fondu Karel Chotek, dále přílohy k deníku inv. č. 2088 v SOA Praha a nakonec deníky z 1. ledna 

1827 – 9. května 1831, 1.ledna 1833 – 9.července 1836 a 23. října 1839 – 31. května 1840 z Archivu Národ-

ního technického muzea (kart. 13). Nejsou zde zmiňovány dva deníky (resp. jeden deník vyhotovený 

v originále a v opisu) nazvané Memorabilia von 1843 – 1868, jehož výběr (rok 1866) je součástí edice této 

práce (SOA Praha, inv. č. 2087, kart. 165).  

82
 SOA Praha, RACH, inv. č. 2794, kart. 273a -  nalezeno v pozůstalosti Arnošta Chotka. 
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Chronologický přehled dochovaných deníků Karla Chotka  
poř. č. zkrácený název  rok    uložení 
1  Tagebuch   1803 – 1809  ANM, fond K. Chotek83 
2  Tagebuch   1804/I.   ANM 
3  Tagebuch   1804/II.   ANM 
4  Tagebuch   1804 - 1805  ANM 
5  Tagebuch   1805   ANM 
6  Journal    1805 - 1806  ANM 
7  Tagebuch   1807 – 1809  ANM 
8  Tagebuch einer Reise  1808/I.   ANM 
9  Tagebuch  einer Reise  1808/II.   ANM 
10  Tagebuch  einer Reise  1808/III.  ANM 
11  Tagebuch   1809   ANM 
12  Tagebuch   1810 – 1811  ANM 
13  Briefe über meine Reise 1815   ANM 
14  Tagebuch   1822   ANM 
15  Reise durch Italien  1825 – 1826  ANM 
16  Tagebuch   1827 – 1831  ANTM84 
17  Allgemeines Erinnerungsbuch 1831   ANM 
18  Tagebuch   1833 – 1836  ANTM 
19  Tagebuch   1839   ANM 
20  Journal    1839   ANM 
21  Tagebuch   1839 – 1840  ANTM 
22  Tagebuch   1841 – 1841  ANM 
23  Tagebuch   1841 – 1842  ANM 
24  Tagebuch   1842 – 1843  ANM 
25  Memorabilia   1843 – 1868  SOA Praha85 
26  Tagebuch   1844 – 1845  ANM 
27  Tagebuch   1845 – 1846  ANM 
28  Tagebuch   1846 – 1847  ANM 
29   Journal    1847 – 1848  ANM 
30  Journal    1848 – 1850  ANM 
31  Tagebuch   1848   ANM 
32  Tagebuch   1850 – 1851  ANM 
33  Tagebuch   1851 – 1853  ANM 
34  Tagebuch   1853 – 1854  ANM 
35  Tagebuch   1854   ANM 
36  Tagebuch   1854 – 1863 nekompl ANM 
37  Tagebuch   1855 – 1856  ANM 
38  Tagebuch   1863 – 1866  ANM 
39  Tagebuch   1867 – 1868   ANM 
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 ANM, fond Karel Chotek.   
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 Archiv Národního technického muzea (dále ANTM), Sbírka dokumentů různé provenience, kart. 13.  
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 SOA Praha, RACH, inv. č. 2087, kart. 165. Memorabilia jsou dochována v jednom originále a jednom opisu. 

Zde oba rukopisy jako jedna položka. 
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Deníky a deníky z cest jsou K. Chotkem vedeny obvyklou formou, jsou chronologicky řaze-

né. Zběžné písmo, škrty a vpisky dosvědčují, že záznamy jsou psány postupně, nikoliv pře-

pisovány z jiného zdroje. Minimálně v jednom případě je deník přepsán. V tomto případě 

je původní deník na každé stránce přeškrtnutý a dochovaný opis je graficky i stylisticky 

jednotný. Texty jsou psány vypsanou rukou, kurentem a písmo je v mnoha případech 

velmi obtížně čitelné. Formáty deníků jsou rozmanité a všechny jsou pečlivě označeny 

obdobím, které zahrnují.  

Pro edici písemností z roku 1866, týkající se prusko-rakouské války, byla vybrána část 

z tzv. Memorabilia, kterým se proto budeme věnovat podrobněji. Memorabilia mají cha-

rakter deníkových záznamů zaznamenávejících pro Karla Chotka významné, avšak zkráce-

né, zapamatování-hodné události jak rodinné, tak celospolečenské. Nelze opominout zá-

znamy o počasí, které tvoří významnou část Memorabilií, neboť to Karla Chotka jako pěs-

titele ovocných stromů na panství Velké Březno zajímalo, zejména pro svou vrtkavost a 

nestálost, které mohlo ohrozit nastávající sklizeň ovoce. To totiž činilo významnou příjmo-

vou položku velkobřezenského rozpočtu.  

Největší pozornost věnuje Karel Chotek návštěvám a cestování. V Memorabiliích můžeme 

sledovat neutuchající aktivity starého hraběte, které se dotýkají zejména jeho nejbližší 

rodiny (manželka Marie, synové Antonín a Bohuslav, snachy Olga a Vilemína, vnoučata) a 

rodiny širší (sestry Terezie, Aloisie, synovec Jindřich a další členové chotkovské primogeni-

tury). Vzájemné návštěvy členů šlechtických rodin patří k tradičnímu rituálu šlechtických 

rodin, kterým se mapuje hustá síť šlechtických příbuzenských vztahů.86 Tato síť ohraničuje 

území, ve kterém se pohybuje úzká vrstva vybrané společnosti. K těmto návštěvnickým 

rituálům široké rodiny připočtěme ještě návštěvy přátel, kteří se rekrutují téměř výhradně 

rovněž z této přesně definované společenské vrstvy. 

Soukromé denní záznamy Memorabilia se ve velké míře vztahují k oběma synům, Antoní-

novi a Bohuslavovi, později k jejich rodinám. Vyjadřují radost i obavy, očekávání i zklamá-

ní, pýchu i pokoru otce, který ve svém životě poznal přízeň mocných i strmý pád. Ve vy-

pjatých momentech se Karel Chotek vždy dovolává pomoci nebo požehnání Boha. I 

v pozdních letech svého života je nadále ve styku se svými příbuznými, zejména se 
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sestrami Aloisií, provdanou Clary-Aldringen87, neprovdanou Terezií (1785 – 1872) či se 

svými synovci a neteřemi po již zemřelých bratrech Josefovi (synovec Vilém) a Heřmanovi 

(synovci Otto a Rudolf, neteř Henrietta). Zaznamenány jsou rovněž koupě panství (Zaho-

řany a Staré Čívice na Pardubicku) a zdravotní peripetie členů rodiny i jeho vlastní. 

S přibývajícím věkem se množí i oznámení o úmrtí příbuzných, přátel a známých. 

Události, které se dají označit jako celospolečenské (např. revoluční rok 1848, bitvy u Sol-

ferina, Magenta, Hradce Králové) nejsou komentovány, ačkoliv bychom to od člověka jeho 

rozhledu a konexí mohli očekávat. Rovněž jeho informovanost byla díky diplomatickým 

misím syna Bohuslava a dlouholetým známostem u dvora (i samotného císaře Františka 

Josefa, jeho rodičů, vdovy po císaři Ferdinandu V.) jistě zcela mimořádná.  Přesto se Karel 

Chotek téměř nikdy nenechá unést k osobním komentářům.  Proč? 

Za povšimnutí stojí vztah k majorátní větvi reprezentované nejdříve jeho synovcem Jindři-

chem a po jeho smrti (1864) pak Jindřichovým nejstarším synem Rudolfem Karlem. Bu-

deme-li vycházet z úvahy, že si Karel Chotek zapisoval události, které pro něho měly větší 

význam, je v tomto ohledu zajímavé zjištění, že jeho záznamy, týkající návštěv „šéfa rodi-

ny“88 s manželkou a syny na Velkém Březně po roce 1845 (22. září) a 1846 (9. srpna) zcela 

končí a o návštěvě budoucího majorátního pána Rudolfa Karla není ani jeden záznam. O 

návštěvách Karla Chotka na Veltrusích či Kačině také deník mlčí. Pouze jediný záznam o 

společné akci obou chotkovských větví je uveden k datu 14. března 1844, kdy se zúčastnil 

jako jeden z kmotrů křtu nejmladšího Jindřichova syna Arnošta, Karlův syn Antonín.  

Poslední zpráva, která má souvislost s rodinou Jindřicha, resp. Rudolfa  Karla se týká sňat-

ku Rudolfa Karla s Marií, rozenou Auersperg dne 26. října 1858 v Praze. K uvedenému 

datu si Karel Chotek doslovně zapsal: “Vermählung meine[r] Neffe (petit Neveu) Rudolf 

Chotek, künftige Chef de[r] Familie mit einer Gräfin Auersberg, bei der ich nicht war, weil 

ich selbe wegen  der Familie, die Mutter ein Scheibler nicht von Adel gänzlich, Mangel des 

Vermögens und nicht achtbarer Eltern, nicht billige.“ Ve světle hodnocení osobnosti Karla 

Chotka jako konzervativního (avšak pokrokového ve smyslu rozvoje techniky a technolo-
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gií) šlechtice, jeho příkrost ohledně původu nové paní na Kačině a Veltrusích asi nepře-

kvapí, ale absence jakékoliv další zmínky v deníku o rodině Rudolfa Karla Chotka až do 

konce Karlova života může signalizovat, že již dříve vlažné vztahy mezi oběma chotkov-

skými větvemi zcela ochladly. Bývalý pražský purkrabí si ve svém odstupu k nerovnorodé 

manželce prasynovce Rudolfa Karla dokonce nepoznamenal ani narození jejich syna Jana 

Nepomuka (3. července 1865). 

Korespondence Rudolfa Karla Chotka uložená v rodinném archivu89 však říká něco trochu 

jiného. Karel Chotek, zřejmě přes skrývanou averzi, udržoval i nadále korespondenci mezi 

hlavami obou chotkovských větví. Korespondence Rudolfa Chotka z  období let 1856 – 

1866 obsahuje devět odpovědí Karla Chotka na iniciační dopisy Rudolfa. V rozmezí deseti 

let tak obdržel Rudolf Karel Chotek dochovaných devět dopisů od svého strýce Karla, kte-

ré mají většinou ráz sdělení důležitých rodinných událostí či reakce na ně. V červenci 1858 

reaguje Karel Chotek na plánovanou svatbu Rudolfa a Marie (viz citovaný záznam z Me-

morabilií), v srpnu 1862 odpovídá na dopis týkající se nemoci Rudolfovy matky (Karolina 

Aloisie rozená von und zu Eltz zemřela 23. srpna 1862) a odpověď na sdělované zdravotní 

problémy otce (Jindřich Chotek zemřel 24. prosince 1864) snad ještě vyjadřují oboustran-

nou snahu o zachování rodinné jednoty. Skutečně nejdůležitější událostí je však narození 

vytouženého Rudolfova syna Jana Nepomuka (3. července 1865), kterému předcházely tři 

dopisy - v březnu, dubnu a červnu 1865. Jak řečeno, Memorabilia Karla Chotka o tom mlčí.  

Válečný rok 1866 se odráží v korespondenci těchto dvou mužů dvěma listy. První je 

z ledna 1866 a je poznamenán smrtí dvacetiletého bratra Marie Chotkové, Oskara Auer-

sperga při mexickém dobrodružství Maximiliána Habsburského. Druhý dopis91 je z června 

1866 – Karel Chotek prosí o zapůjčení domu v Praze na nezbytně nutnou dobu při útěku 

z Velkého Března před Prusy přes Prahu do Gmundenu. Vzhledem k tomu, že z nějakého 

důvodu nebylo prosbě o zapůjčení domu vyhověno a žádný další dopis až do smrti Karla 

Chotka se nezachoval, mohlo mít snad odmítnutí této služby Rudolfem Karlem za násle-

dek ochlazení vztahů mezi oběma liniemi. Nicméně pohřbu Karla Chotka92 ve Velkém 

Březně se zúčastnili jak Rudolf Karel, tak jeho nejmladší bratr Arnošt. 
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Helena Hanušová, Aristokraté a válka. 

36 

 

 

3.2.5 Národní listy93 

 

Konec padesátých a začátek šedesátých let 19. století přinesl české politické reprezentaci 

jednoznačné poznání, že významnou podporou jejich snah o národní emancipaci je vydá-

vání vlastního českého denního tisku. Jako tehdy jediné veřejné medium tak deníky mohly 

velmi silně ovlivňovat veřejné mínění utvářející se občanské společnosti v otázkách poli-

tické emancipace či volebního práva.94 Vydavatelům novin, kteří byli nositeli těchto poli-

tických názorových idejí odporujících vládní koncepci, však přinášela tato činnost množství 

osobních útrap a problémů. Získání vydavatelské licence bylo do šedesátých let poměrně 

obtížné, ale v roce 1866 vláda rozhodla vydat hned dvě licence. První z nich získal JUDr. 

Alois Krása pro svůj deník Čas a o druhou požádal na ministerstvu policie JUDr. Julius 

Grégr pro „své“ Národní listy. 

Podání žádosti o vydání koncese předcházelo setkání českých liberálů v září roku 1860 

v Náprstkově domě U Halánků. Tehdy se radili o vydávání politického deníku, jako tribuny 

státoprávního zápasu, jeho čelní představitelé – dr. František L. Rieger, František Palacký, 

Jan Evangelista Purkyně, František Šimáček, MUDr. Eduard Grégr, prof. Emanuel Tonner a 

dr. Rudolf Thurn–Taxis. Výsledkem byla shoda na osobnosti příštího vydavatele – JUDr. 

Julia Grégra, tehdejšího advokátního koncipienta ve Frýdlantu v Čechách. Vydavatelská 

licence byla J. Grégrovi skutečně vydána a ten ji dal do společného majetku vydavatelské-

ho družstva a deník začal pod názvem Národní listy vycházet od 1. ledna 1861. Programo-

vý článek nově vzniklých novin napsal F. L. Rieger. Ve stejném roce vystoupila proti opo-

zičnímu českému tisku, včetně Národních listů, Schmerlingova vláda, která po výstraze 

zahájila soudní řízení s vydavateli většiny českých novin. Soudní proces stál ve středu po-

zornosti české veřejnosti.  JUDr. J. Grégr byl v tomto procesu odsouzen na deset měsíců 

vězení, ztrátě občanských práv, doktorské i redaktorské hodnosti a pokutě 3000 zlatých. 

Národní listy, jejichž vzorem byly velké západoevropské deníky, byly komerčně i politicky 

zaměřené a věnovaly se cíleně i událostem v české kultuře. Díky významným spolupra-

covníkům jako byli Vítězslav Hálek, Jan Neruda, Bedřich Smetana, Svatopluk Čech a další 
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obsahovaly noviny kvalitní a oblíbené kulturní fejetony. Pozornost poutaly také podrobné 

hospodářské rubriky, které přinášely deníku předplatitele z řad českých podnikatelů. 

Zprávy z probíhajících válečných konfliktů se začaly objevovat na stránkách listu brzy po 

jeho vzniku. Sledovaly válku Rakouska a Pruska proti Dánsku v roce 1864 a velmi podrob-

ně se věnovaly i prusko–rakouské válce v roce 1866. Zpočátku se zprávy o blížícím se vá-

lečném střetnutí nesly ve všeobecně převládajícím optimismu, avšak zprávy válečných 

dopisovatelů listu (např. z Pardubic) začaly ukazovat jinou realitu než stanoviska, jaká pu-

blikovala, obvykle se zpožděním, oficiálně vídeňská vláda či citované vládní deníky. Po 

obsazení Prahy pruskými vojsky se redakce potýkala s problémy vyplývajícími z dočasné 

vojenské správy na českém území. 

Národní listy byly stranickým tiskem, který o politických problémech nejen referoval, ale 

rovněž se snažil v nich aktivně vystupovat. Po počátečních redakčních problémech se Ná-

rodní listy stávají vlivným deníkem, propojeným s mladočeskou stranou a pro svého vyda-

vatele, se staly východiskem jeho úspěšné politické kariéry. 

Vypovídací hodnota informací pocházejících z pera redaktorů Národních listů, vycházejí-

cích v šedesátých letech 19. století, odpovídá důvodům, pro které tyto stranické noviny 

vznikly. Osobní problémy působené vydavateli policií za publikování politických názorů 

odporujících vládní politice samo nezaručuje hodnověrnost přinášených informací, ale 

jsou do jisté míry zárukou, že přinášené zprávy nejsou uváděny pouze pro zvýšení prode-

je, tedy důvody čistě ekonomickými, jako se tomu děje v dobách pozdějších až součas-

ných. 

 

3.2.6 Pamětní kniha obce Nové Dvory95 

 

Pamětní knihy 19. století navazují na předchozí nesoustavné vedení farních pamětních 

knih v 18. století. Původně obsahovaly zejména opisy konzistoriálních dekretů, pastýř-

ských listů a informace týkající se stavu a majetku farnosti. Po roce 1835 byly vedeny sou-

stavněji a rozšířeny o významné události obce, duchovní vývoj farnosti a význačné událos-

ti regionální i celé monarchie. Pamětní kniha obce Nových dvorů v okrese Kutná Hora byla 

sepsána Josefem Ledrem, který o jejím vzniku přináší následující svědectví - v roce 1865 
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daroval údajně tuto pamětní knihu obci tehdejší starosta Nových Dvorů Jan Knobloch, 

hraběcí účetní, který se stal později Ledrovým tchánem. Ten vyzval tehdejšího faráře a 

ředitele hlavní školy F. Hanuše, aby sepsal historii Nových Dvorů a zapsal ji do této pa-

mětní knihy. Pater Hanuš začal údajně sbírat materiál v historických pramenech, ale jeho 

nástupce (Josef Ledr) žádný výsledek snahy nenalezl. Když v roce 1866 odešel P. Hanuš do 

nedalekých Církvic, byl Josef Ledr upozorněn na prázdnou pamětní knihu a tehdy začal 

sbírat podklady pro práci na této knize. Na základě nashromážděných historických dat 

z kutnohorského a kačinského archivu Chotků vznikla Ledrova práce Děje panství a města 

Nové Dvory a také tato pamětní kniha města, resp. obce Nové Dvory. 

Pro účely diplomové práce, pro chronologický přehled událostí válečného období roku 

1866, byl vybrán z pamětní knihy text, který mapuje děje v obci Nové Dvory jako centra 

stejnojmenného panství Chotků v období, které je obsaženo v deníku Rudolfa Karla Chot-

ka z války 1866. Hlavním důvodem je srovnání zaznamenaných událostí v obou prame-

nech, které může být vzájemně ovlivněné. 

Pamětní kniha sleduje zejména pohyb vojenského trénu v okolní krajině i při průjezdu 

obcí, nekonečný pohyb vozů s uprchlíky, evakuaci koní a vozů z nedalekého císařského 

hřebčína v Kladrubech, pozorování blížícího se nepřátelského vojska po prohrané bitvě u 

Hradce Králové z vrchu u Bernardova, obsazení nádraží v Záboří Prusy, pruské rekvírování 

v obci, pobyt hlavního stanu pruské Labské armády na zámku Kačina, kvartýry pruského 

vojska v obci i náhrady za pruské rekvírování. 

Autor pamětní knihy Josef Ledr měl informace o událostech roku 1866 v obci Nové Dvory 

zprostředkovaně. Sám přišel do Nových Dvorů v roce 1868 jako podučitel zdejší školy, 

v roce 1873 se stal jejím ředitelem a v roce 1884 byl usnesením obecního výboru požá-

dán, aby pamětní knihu vedl. Jako autor Dějů města a panství Nové Dvory a genealogické 

studie Hrabata Chotkové z Chotkova a Vojnína čerpal informace z archivu v Kutné Hoře a z 

rodového archivu Chotků na Kačině. Zápisy v pamětní knize obce tak mohou být považo-

vány za věrohodné, i když zde nemůžeme očekávat jakékoliv kritické komentáře či úvahy 

směrem k rodině Chotků. 
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3.3 Chronologické srovnání pramenů formou tabulky 

 

Chronologická tabulka srovnání pramenů vzniklých ve dnech vrcholícího konfliktu mezi 

pruskou a rakouskou armádou, tj. na přelomu června a července 1866, předkládá 

v jednotlivých detailech podporu či vyvrácení událostí, které mohou být zachyceny 

v záznamech Memorabilií96 Karla či deníku Rudolfa Karla z války 186697. Příliš stručné zá-

znamy Memorabilií byly v této části rozšířeny o zápisy Karla Chotka z jeho deníku98. Jed-

notlivé záznamy byly konfrontovány s články v Národních listech vycházejících v Praze a s 

kronikářskými záznamy v pamětní knize obce Nové Dvory, která sledovala dané období 

z pohledu regionálních dějů i když později zaznamenané. 

Chronologické srovnání těchto pramenů, popisujících události stejných dnů roku 1866, 

umožňuje sledovat stejné děje různými úhly pohledu jejich autorů, odhaluje jejich priority 

a zájmy a poodkrývá atmosféru doby, která je jinak velmi těžko postižitelná. Různorodost 

pohledů na válku samu nebo její akceptace bez známek emocí je dána sociálním prostře-

dím, ve kterém se autor nachází a umožňuje vhled do postojů, které uprostřed válečných 

dní tito autoři zaujímali. 

Níže připojená tabulka obsahuje v prvním sloupci datum zachycených událostí. Jako první 

sledovaný den byl zvolen 16. červen 1866, jako datum, od něhož můžeme sledovat časově 

nejbližší písemně zaznamenané aktivity Rudolfa Karla Chotka99, na který pak navazuje 

jeho první deníkový zápis. Absence dat z 22. a 23. června je v souladu s deníkem Rudolfa 

Karla Chotka jako primárního pramenu tohoto srovnání. Jak již zmíněno, deníky Karla Cho-

tka jsou téměř kontinuální od roku 1806 a Memorabilia od roku 1843 a lze s nimi pracovat 

bez časového omezení, na rozdíl od zmíněného deníku Rudolfa Karla z války 1866. Regio-

nální události prusko–rakouské války jsou v pamětní knize zaznamenány od 30. června 

1866 a od tohoto data jsou uvedeny v přehledu tabulky. 

V dalších sloupcích jsou uvedeny jednotlivé prameny tj. výběr článků z Národních listů 

šestého ročníku tohoto periodika, pamětní kniha obce Nové Dvory, deník Karla Chotka, 

                                                 
96

 Pramen ve formě edice IV. této práce. 

97
 Pramen ve formě edice III. této práce. 

98
 ANM, fond Karel Chotek, Tagebuch 1863 – 1866. 

99
 SOkA Kutná Hora, Zápisy ze schůzí okresního zastupitelstva 1865 - 1870, kn. č. 1-6. 
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jeho Memorabilia a deník z války 1866 Rudolfa Karla Chotka. Články z Národních listů byly 

vybírány tak, aby korespondovaly s obsahem ostatních uvedených pramenů a/nebo, aby 

obsahovaly jiné zajímavé informace přibližující charakter doby, ve které vznikaly. Pro za-

chycení dobové atmosféry jsou texty novinových článků převzaty v původním znění, bez 

úprav do současné češtiny. Vzhledem k rozsáhlosti většiny novinových sdělení nebylo 

možné texty článků převzít v celém jejich rozsahu, ale bylo přistoupeno k jejich krácení, 

označeném před nebo za texty citací značkou *…+. Titulky zpráv jsou označeny tučně. 

Zápisy z deníku a Memorabilií obou hrabat Chotků jsou volně přeloženy do češtiny, výji-

mečně zkracovány a je zachována jejich „ich“ forma. Záznamy Karla Chotka v tabulce jsou 

kombinací jeho deníku (D) a jeho zkrácené verze, tj. Memorabilií (M).  

Přepis pramenů do chronologické tabulky obsahuje následující zkratky: JV (Jeho Veličen-

stvo), zl. (rakouský zlatý), kr. (krejcar), J. Em. (Jeho Eminence), kn. (kníže), hr. (hrabě). 

Součástí tabulky je poznámkový aparát, který však neobsahuje vysvětlivky a poznámky, 

které jsou součástí poznámkového aparátu edice této práce. V závorkách jsou uvedeny 

informace, které mají doplňující textový charakter. 

Chronologické tabulky mají vlastní označení jednotlivých stránek a to od I. do XVII.
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výběr článků 

Pamětní kniha obce Nové 

Dvory 

Deník (D) a Memorabilia (M) 
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Deník z války  1866 

Rudolfa Karla Chotka 

 

I 

 

3.4 Tabulky I. – XVII. – chronologické srovnání písemných pramenů 16. června až 12. července 1866 

16. června 1866 
sobota 

„Denní zprávy. 
Královská rodina saská přibude, 
jak se nám z hodnověrné strany 
sděluje, v nejbližších příštích 
dnech do Prahy.“ 

 
 

 (D) Olga a Minzi odjely z Velkého 
Března do Podmokel, kde viděly 
saský dvůr na útěku z Drážďan do 
Prahy. 
(M) Válka proti Prusům je jasná. 
Vpadli do Saska. Saský dvůr jede do 
Prahy.  Balení a přípravy k odjezdu 
z Velkého Března – útěk před Prusy, 
proti mé vůli. 

(Rudolf Chotek omluven ze schůze 
obecního zastupitelstva v Kutné Hoře 
z důvodu cesty do Prahy.)

100
 

17. června 1866  
neděle 

„Denní zprávy: 
Panující královna saská 
s některými členy královské 
rodiny přibyla včera večer po 7. 
hodině se zvláštním dvorním 
vlakem z Drážďan do Prahy a 
v hostinci  U modré hvězdy

101
 se 

ubytovala… 
Zastavení doprav železničních. 
Vrchní ředitelstvo státní dráhy 
činí známo, že od včerejška 
zastaven jest na dráze pražsko-
drážďanské dovoz zboží do štací 
přes Podmokly...“ 

 

 (D) Odjezd do Prahy, ubytování 
v hotelu Černý kůň na Novém Městě, 
hledání vhodného bytu ve městě. Ve 
vlaku společně se saským státním 
ministrem von Beustem, velvyslan-
cem Gisim a wirtenberským velvy-
slancem von Soden. 
(M)Odjezd do Prahy a Gmundenu 
jako uprchlíci, abychom nepřišli spo-
lečně s Prusy. 

Přijel jsem do Bělušic, kde měly kvartýry 
dělostřelecký a pěší pluk saské armády. 
Saská armáda má za pobyt a stravu 
každého vojáka platit 13 krejcarů. Dů-
stojníci přišli na večeři v pantoflích, byli 
po předchozím pochodu velmi unavení. 

                                                 
100

 SOkA Kutná Hora, Zápisy ze schůzí okresního zastupitelstva 1865 - 1870, kn. č. 1-6. Ze zápisu schůze okresního zastupitelstva Kutná Hora dne 16. června 1866. 

101
 V dalších zprávách těchto novin je jako místo pobytu v Praze zmíněn Hotel U zlatého anděla. 
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II 

 

 
18. června 1866 
pondělí 

„Z bojiště severního. …Když 
včera večer královský pruský 
velvyslanec vládě saské řádným 
způsobem podal výpověď války 
… odebral se JV král dnes, dne 
16. června zrána k armádě…  
V průvodu JV nalézají se státní 
ministr svobodný pán  Beust a 
von  Rabenhorst

102
…“ Manifest 

Mým národům… 

 (D) Setkání, mimo jiné, s Otakarem 
Czerninem

103
 a jeho ženou Rosinou, 

Alfrédem Windischgrätzem, Josefi-
nou Schwarzenbergovou, rakouským 
velvyslancem v Drážďanech Werne-
rem

104
, od kterého jsem se dozvěděl 

o obsazení Drážďan Prusy bez jaké-
hokoliv odporu Sasů. 

Dnes projel jeden jízdní pluk Bělušicemi. 

19. června 1866 
úterý 

„Denní zprávy. Královská rodina 
saská v Praze. … hrabě Lažanský, 
generál Clam–Gallas a saský 
ministr Beust během 2 dnů 
navštívili královou. Bývalý nej-
vyšší purkrabí český hr. Karel 
Chotek z Chotkova zavítal pře-
devčírem ze svých statků přes 
Podmokly do Prahy; 83letý sta-
řec dojista zdomácní v královské 
Praze, o jejíž zvelebení získal 
zásluh nezapomenutelných. „ 

 (D) Návštěva u Lämmela
105

, velmi 
příjemná návštěva u Eduarda Clama, 
byl jsem rozpačitý, když generál 
jezdectva požádal o požehnání, které 
jsem mu dal. Setkání s profesorem  
Höflerem

106
, chtěl jsem se setkat 

s Lažanským. Znovu setkání s Gisem, 
Pelikánem a Josefinou Schwar-
zenbergovou. Nakonec setkání 
s Klotildou Clam Gallas Den zakončen 
poslechem hudby v hotelové zahra-
dě. 

Odjezd z Bělušic do Veltrus. 

                                                 
102

 Adolf Bernard von Rabenhorst (1801 – 1873), saský ministr války za vlády Jana I. Saského. 

103
 Otakar Evžen Czernin (1809 – 1886), představitel vinořské linie rodu s manželkou Rosinou, roz. Colloredo–Wallsee. 

104
 Josef Werner (1791 – 1871), diplomat, mimo jiné rakouský velvyslanec v Sasku od roku 1859. 

105
 Leopold Lämmel (1790 – 1867), významný finančník a podnikatel s vazbami na císařský dvůr ve Vídni, ale působící v Praze. 

106
 Karel Adolf Konstatin Höfler (1811 – 1897), profesor historie na Karlo–Ferdinandově univerzitě, její pozdější rektor. 
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20. června 1866 
středa 

„Denní zprávy. 
Saský král Jan doprovázen pre-
zidentem svého ministerstva 
panem Beustem, přibyl včera, 
okolo půl osmé hodiny večer 
obyčejným osobním vlakem 
z Teplic do Prahy, aby rodinu 
svou navštívil a s ní se rozloučil, 
než se ke své armádě odebere. 
Na nádraží,…, krále uvítali 
…velící generál hrabě Clam– 
Gallas, náměstek místodržitel-
ství  hrabě Lažanský, purkmistr 
Bělský…“ 

 (D) S ostatními na mši pro požehnání, 
potom k Lämmelovi kvůli pardubic-
kému kontraktu, potom k řediteli 
gymnázia na Malé Straně (Mathiasi) 
Kawkovi kvůli zkoušce vnuka Karla

107
, 

Chotkovou ulicí k Josefině Schwar-
zenbergové, v hotelu jsem mluvil 
ještě s hrabětem Lažanským a Peli-
kánem. Se svobodným pánem 
Ringhofferem odjezd na nádraží a 
(M) v půl 9 večer vlakem z Prahy do 
Řezna. 

Jel jsem z Veltrus do Prahy. Ve stejném 
vlaku jel saský král a byl v Praze uvítán 
ovacemi.

108
 V hotelu Černý kůň byl uby-

tován strýc Karel s rodinou na útěku do 
Vídně. Ve Veltrusech se objevil oddíl 
pionýrů s pontony, kteří pokračovali 
dále po Labi. 

 
 
 
 
21. června 1866 
čtvrtek 
 
 
 
 
 

„Denní zprávy. 
Královna saská, korunní prin-
cezna a princezna Marie s dětmi 
odjedou dnes v 9 hodin ráno po 
západní dráze do Řezna. 
Omezení železniční dopravy. 
Z důvodu stálých přeprav vojska 
a zboží…jezdí mezi Prahou a 
Vídní jediný osobní vlak…“ 

 (M) Odjezd z Řezna v ½ 11 přes Pasov 
a Wels do Gmundenu, kam jsme 
přijeli 22. června v 6 hodin. 

Dneska jsem jel na Kačinu s poštou přes 
Český Brod, protože kvůli přesunům 
vojska nejezdily žádné vlaky. Touto ces-
tou jsem nejel už 20 let. 

                                                 
107

 Karel (II.) Chotek (1853 – 1926) potomek syna Antonína a jeho manželky Olgy Chotkové, rozené von Moltke. 

108
 Rudolf Karel Chotek zřejmě fabuloval, Národní listy přinesly informaci o příjezdu saského krále do Prahy ve vydání 20. června s odkazem na včerejšek, tj. 19. června 1866. 
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24. června 1866 
neděle 

„Denní zprávy. 
K ubytování vojska vystěhova-
ného z kasáren Františka Josefa 
na Hradčanech a z kasáren Fer-
dinandových v Karlíně, jež upra-
vují se na vojenské nemocnice, 
vyšetřeny jsou ve školách měst-
ských a jiných budovách násle-
dující místnosti :…“ 

 (M) Přesídlení z hostince v Gmundu 
do krásné vily Dierzer. Zpráva o velké 
vítězné bitvě u Custozzy. 

Dnes jsem doktorem a ředitelem hledal 
vhodný prostor pro vojenský špitál se 12 
raněnými v Nových Dvorech. Odpoledne 
jsem nechal všechno stříbro a velkou 
část sbírky zbraní zazdít ve sklepení 
kačinského zámku. 

25. června 1866 
pondělí 

Z Plzně, 23. června. Tržní ceny 
nejvyšší, průměrná a nejnižší. 
Dolnorakouská měřice

109
 pšeni-

ce po 4 zl. 91 kr., 4 zl. 70 kr., 4 zl. 
25 kr. … Oves 2 zl. 85 kr., 2 zl. 63 
kr., 2 zl. 54 kr. Seno cent po 1 zl. 
80 kr. Sláma cent 1 zl. 30 kr. 
Z Litomyšle, 23. června. (Tržní 
ceny). Jedna dolnorakouská 
měřice pšenice 5 zl. 80 kr., 5 zl. 
30 kr., 4 zl. 80 kr. … Oves 2 zl. 90 
kr… 1 cent seno vázané 3 zl. 10 
kr….

110
 

  Odpoledne nás z Chocně překvapil bratr 
Arnošt s Karlem Thunem a jedním ná-
vštěvníkem.

111
 

                                                 
109

 Měřice jako jednotka duté míry, tehdy platné dolnorakouské měrné soustavy, odpovídá 61,487 litrů. 

110
 Zřejmě vlivem ze severu postupujících pruských vojsk byla v Litomyšli toho dne měřice pšenice dražší o 1 zlatý než  v Plzni. 

111
 SOA Praha, RACH, kart. 273a. Z korespondence mezi bratry Rudolfem Karlem a Arnoštem Chotkovými víme, že se 3. pluk rakouských hulánů arcivévody Karla nacházel 

22. června 1866 v Brně. Odtud se pluk zřejmě přesunul do zmíněné Chocně. 
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26. června 1866 
úterý 

Denní zprávy. 
Přípřeže a dopravování raně-
ných. Jelikož rychlým krokem 
okamžik se blíží, kde snad do-
pravování raněných vojínů ve 
vlasti naší bude zapotřebí, žádá-
li jednotlivý majitelé koní, jichž 
museli vojenské přípřeži dodati, 
aby je směli domů vzíti, by pak 
ranění vojínové co nejrychleji do 
nemocnice mohli být dováže-
ni…“ 

  Zúčastnil jsem se mimořádného zasedá-
ní okresního zastupitelstva v Kutné Ho-
ře, veřejně byla vyhlášena peněžní sbír-
ka a sbírka obvazů pro okresní špitál. 
Odpoledne nás opustil Arnošt. 

 
 
 
 
 
 
 
27. června 1866 
středa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Mimořádná příloha. 
Příjezd prvních poraněných. 
Dnes o půl jedné hodině přijel 
sem po dráze trutnovsko – kra-
lupsko – pražské první parostro-
jem Boleslavan tažený vlak, 
vezoucí poraněné c.k. vojíny ze 
severního bojiště. Poraněných 
těch přivezeno v poledne 145, 
náležejí 18. praporu polních 
myslivců, pak pěším plukům 
Martini a Raming…“ 

  Nařízení okresního úřadu obstarat pro 
armádu piva a 87 kusů dobytka. Poža-
dováno okamžité zaplacení. 
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28. června 1866 
čtvrtek 

„Zvláštní telegramy Národních 
listů. 
Z Pardubic. 27. června. Prusové 
obsadili Broumov, Polici a Ná-
chod, odkud postoupili až do 
Skalice. Odtud byli však naším 
vojskem odraženi a 
k zpátečnímu pochodu přinuce-
ni. Na pochodu pálí vesnice, 
Skalice hoří. Obyvatelstvo prchá 
se vším, co možno vzít s sebou 
k Jaroměři, k Kr. Hradci a do 
Pardubic. Dnes ráno svedena 
bitva našich proti 60000 (?) 
Prušáků u Vysokova mezi Ná-
chodem a Skalicí. Naši vítězí!“ 

  V noci příchod mnoha rodin z Jičína do 
Nových Dvorů na útěku před Prusy. 
Nastěhovali se do velkého hostince. 

 
 
29. června 1866 
pátek 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Denní zprávy . 
Mnoho rodin od Mnichova 
Hradiště, Mladé Boleslavi, Kos-
monos, Turnova, Náchoda, 
Skalice, Bělé atd. neustále při-
bývá do Prahy, prchajíce před 
Prusy. Nejedni opustili domov 
nesouce s sebou jen to, co právě 
na těle měli. Počet takových 
uprchlých stále roste. 

  Zprávy od muže z Chlumce, že se tam 
stahují velké masy vojska. Marie se 
připravovala na cestu do Prahy. Vrchní 
lékař Bernstein z kutnohorského špitálu 
hlásil, že je potřeba 300 míst pro poste-
le, dále povlečení a deky. 
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30. června 1866 
sobota 

„Z Pardubic 29. června 
… Zde v Pardubicích vidíte sa-
mou smutnou tvář, vesměs lid, 
jenž strachem, zajisté odůvod-
něným opustil domov svůj, málo 
co nebo raději nic s sebou ne-
vzav. Z Trutnova, z  Králové 
Dvora, z Jaroměřic, z Josefova 
atd… Zde na železnici ohromný 
ruch, co chvíle vlak přijíždí a 
odjíždí – osobních vlaky, ale 
velmi málo; k Josefovu a Hradci 
nemohl jsem se více dostati, 
nejel tam žádný vlak, mimo 
s vojskem.“ 

V roce 1866 zakusilo obyvatel-
stvo značných strastí, kdy vypuk-
la válka s Pruskem. Vtrhnutí Pru-
sů do Saska a do Čech způsobilo 
u obyvatel nemalou sklíčenost, 
k čemuž přispívaly válečné pří-
pravy a časté stěhování lidí ze 
severních Čech, kteří 
s ustrašenou tváří vypravovali o 
blížícím se nepříteli. 
Novými Dvory do Čáslavi táhlo 
1500 povozů s proviantem a 
odpoledne bylo hnáno 800 pol-
ských volů. Transport došel až na 
obec mezi Mikulášem a Kobylni-
cemi. 

 Mnoho stovek vozů s ovsem a senem 
projíždělo směrem k Týnu nad Labem, 
byly doprovázeny pěšáky a kyrysníky. 
Celý den jezdily kolem vozy s uprchlíky. 
Marie chtěla jet osobním vlakem do 
Prahy, ale vrátila se ze Záboří zpátky, 
protože vlak byl kvůli raněným byl velmi 
zpožděn. Ve všech vesnicích panovala 
panika. Všichni balili. Harrachové projíž-
děli kolem odpoledne. Večer v 10 hodin 
projížděli Paarové, kteří se náhle dali na 
útěk do Bechyně. 

1. červenec 1866 
neděle 

„Z bojiště severního. ... O kon-
tribucích, jež Prušáci dědinám 
v Čechách ukládají, docházejí 
vždy hustěji zprávy. V Boru vy-
psali spotřebu masa, chleba, 
soli, rýže, kávy a piva pro 3000 
mužů, pak pro 1000 koní oves, 
seno a slámu. Tuto kontribuci 
musel dáti Bor za celý okres.  
Pro případ, že by se neodvedla 
vyhrožováno exekucí od domu 
k domu…“ 

Tento transport obdržel nařízení, 
aby se obrátil zpět. V noci projela 
Novými Dvory četa dvorských 
četníků s koňmi kladrubského 
hřebčína s 26 povozy a kočáry 
k Vídni. Odpoledne a celou noc i 
následující den projelo na 2000 
povozů od Labského Týnce. Poš-
tovní spojení s Prahou bylo pře-
rušeno. 

 Císařské kočáry a koně projížděli na 
cestě z Kladrub. Marie odjela koňmi do 
Prahy. Později přijel Taffy Kinský, který 
přesídlil z Chlumce nad Cidlinou do Že-
hušic. Když sem přijel saský hlavní stan, 
odjel a vzal s sebou koně a krávy.  
Projížděl transport s municí do Pardubic. 
Večer přišlo nařízení z okresního úřadu – 
ráno všechny koně odevzdat jako pří-
přež na 3 dny do Přelouče. Dnes již žádní 
uprchlíci nejeli kolem. Byla slyšet kano-
náda. 
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2.července 1866 
pondělí 

„Zvláštní telegramy Národních 
listů. 
Z Pardubic, dne 1. července. 
(Došel o 12. hod. 30 min. odpo-
ledne) Včera večer byl zde 
klamný poplach z pověsti, že 
Prusové táhnou sem od Hořic 
kolem Hradce Králové daleko 
široko veliké zděšení, všeobecný 
útěk, osady jsou skoré prázdné. 
Na dráze přestal již dovoz osob. 
Panovníci jsou zde. Beust také. 
Z bojiště severního. 
Nejděsnější pověsti o brzkém 
vtrhnutí Prusů do Prahy rozná-
šely se městem a lidé myslí 
snadno vylekaných o překot 
utíkali se z Prahy. Nelze toho 
arci více tajiti, že Praha na nej-
horší musí býti připravena, ne-
boť určité zprávy z válečného 
dějiště o posledních událostech 
nedošly, zdá se dle všeho, že 
výsledek zbraním našim není 
rozhodně příznivý…“ 

 
 
 

  Dopoledne proběhlo klidně. Ve 2 hodiny 
jsem jel do Kutné Hory na mimořádné 
zasedání. Tam jsem se dozvěděl, že 
poštovní spojení bylo přerušeno stejně 
jako v Praze. Telegrafoval jsem Marii do 
Prahy, protože nechodily dopisy. Potom 
jsem byl v Žehušicích u Kinského, který 
právě přijel z Chlumce a přinesl zaruče-
nou zprávu, že v Bydžově jsou pruští 
husaři a naše vojsko táhne zpět. Večer 
přijel ředitel, který byl v Pardubicích a 
říkal, že celý transport volů, se zase vrací 
zpátky, protože přišlo nařízení, že nyní 
není potřeba.  Nařídil jsem, že holandský 
dobytek bude hnán ráno do Radvančic. 
V 11 hodin přišel kočí Albert, který byl 
s Marií v Praze s dopisem, že Marie 
dostává rady v Praze zůstat, což více 
dam učinilo a že Prusové jsou tam oče-
káváni každým dnem. 
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3.července 1866 
úterý 

„Z Pardubic, 2. července 10 hod. 
30 min. dopoledne. Četníci 
z Nového Bydžova sem přinesli 
zprávu, že tam včera vkročili 
Prušáci. … prý jsou také v Hořici, 
ano také už v Chlumci, čemuž 
ale nelze víry přikládati. 
Poštovní spojení Prahy 
s venkovem. 
Včera oznámilo zdejší poštovní 
ředitelstvo, že se opět dopravují 
listy, toliko listy s penězi … se 
nemohou dopravovat….“ 

Prohraná bitva, bylo slyšet silnou 
střelbu z děl. 

 Ráno přišla telegrafická odpověď od 
Marie, že v Praze je stále klid. Potom 
jsem si prohlédl práce na špitálu, které 
měly být ráno hotovy. Odpoledne jsme 
byli zase v Žehušicích, kde jeden kočí, 
který přijel z Chlumce, vyprávěl, že ráno 
na zámek přijela eskadrona pruských 
dragounů, vzali si ze stájí 7 koní a 5 jich 
zase vrátili zpátky. Za to dali poukázku 
na 1800 zlatých. Jejich rytmistr snídal na 
zámku s baronkou Eugenií Beust, která 
tam zůstala, aby ošetřovala raněné. 

4. července 1866 
středa 

„Rozhodný boj teprve nastává. 
Z Pardubic. Dosud bohužel nej-
sme s to, abychom mohli pou-
kázati na nějaké skvělé  výsled-
ky,…, ano, nedbajíce soukro-
mých zpráv a všelijakých pověs-
tí, nýbrž víru přikládajíc jedině 
zprávám úředním, s bolestí 
musíme vyznati, že přes 
všecku udatnost vojska 
našeho nepřítel na všech stra-
nách, … 

Projel poštovní úřad pardubický – 
zpráva, že levé křídlo rakouské 
armády bylo poraženo a že obě 
nepřátelské armády se spojily a 
táhnou směrem k Pardubicím. 
Někteří občané se odebrali na 
návrší Bernardovské 
k pozorování, zda-li nějaké vojsko 
do zdejší krajiny táhne. 

(M) Ztracená bitva u Hradce Králové, 
v důsledku toho vtáhnou Prusové do 
Prahy!

112
 

Kvůli včerejší návštěvě Prusů (Picke-
lhauben) v Chlumci, poslal jsem ráno 4 
kočárové a 1 jezdeckého koně do Ra-
dvančic. Na nádraží v Záboří bylo množ-
ství chleba, které mělo  být dodané 
armádě, ale protože si ho nikdo nevy-
zvedl začínal plesnivět. Aby se prodal, 
tak velký koš stál jen 10 krejcarů.

113
 

                                                 
112

 Pramen ve formě edice IV. této práce:Poslední záznam K. Chotka ve sledovaném období je ze 4. července. Další následuje až 20. července, absence zápisků je překvapivá. 

113
 Srv. s cenami uvedenými v Národních listech dne 12. července 1866. „Z Chrudimi 10. července .. Chléb zdražil ze 6 krejcarů na 12...“ 
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5. července 1866 
čtvrtek 

„Včera uveřejnilo c.k. místodrži-
telství dva telegramy z bojiště

114
 

: … Pevnostní velitelství 
v Králové Hradci oznamuje  Jeho 
Exc. panu pobočníkovi JV císaře 
dne 3.7. o 10 hod. 10 min. ve-
čer. Výsledek bitvy, …, byl až do 
dvou hodin odpoledne rakous-
kým zbraním příznivý, po této 
době počala nás nepřátelská 
křídla obklopovati a zatlačovati. 
Státní ministr správci místodrži-
telství v Praze

115
: Dle oznámení 

polního zbrojmistra …ze dne 
4.7., v Mýtě Vysokém: Po skvě-
lém boji celé armády u Králové 
Hradce,…, podařilo se nepříteli, 
podporovaném nepříznivým 
počasím, armádu obejíti ze 
strany i zezadu  a musel … ústup 
nastoupen býti… 

Část pruského vojska obsadila 
zábořské nádraží, když rozsekala 
telegrafní dráty. 

 Ráno jsem byl v Žehušicích. Kinský do-
stal dopis z Chlumce se zprávou, že od 
včerejšího večera jsou tam ubytováni 
pruští červení husaři. Okolo poledne 
jsem jel do Kutné Hory na mimořádnou 
schůzi. Během ní, oznámil jeden četník 
okresnímu představenému, že Prusové 
jsou již ve Zdechovicích. Dnes, ti, kteří 
přišli z Pardubic, říkají, že naše armáda 
předevčírem byla poražena, 
překročila Labe a táhne na Moravu.

116
 

Později vyprávěl projíždějící četník, že 
Prusové jsou v Kladrubech a Přelouči a 
míří do Čáslavi. V 7 hodin jelo kolem pět 
vozů s raněnými. Nechal jsem jim dát 
polévku, chléb a pivo. Barvitě vyprávěli 
o porážce u Hradce Králové. Večer přišel 
ředitel a stěžoval si, že asistent Kims, 
který odjel do Prahy, aby přivezl peníze, 
se ještě se nevrátil. Rozhodl jsem se 
proto ráno jet do Prahy a sám peníze 
sehnat, zvlášť když poštovní spojení  je 
od včera přerušené. Jízdy po železnici 
jsou rovněž přerušeny. 

                                                 
114

 Noviny přinesly informaci o porážce rakouských vojsk u Hradce Králové teprve dva dny poté, tj. 5. července 1866. 

115
 Číslo 3896 exhibitního protokolu starého místodržitelství. 

116
 Rovněž v Kutné Hoře dostali zprávu o prohrané bitvě 5. července 1866. 
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6. července 1866 
pátek 

„Z bojiště severního. 
Prušáci zmocnili se dvorního 
hřebčince v Kladrubech (?) od-
kud koně již dříve odvedeni byli. 
Železnice a mosty přerušili. Od 
předvčerejška je překaženo 
veškeré spojení mezi Pardubi-
cemi a Podmokly. 
Mimořádná příloha. 
Pražané! Královské pruské voj-
sko táhne ku Praze, a každé 
okamžení může obsaditi město 
naše…Bude záležeti na Vás a na 
Vašem chování, aby Praha za-
chráněna byla pokud možno od 
užších nehod válečných... 
V Praze, dne 6. července 1866. 
Právě vztyčen z věže Staroměst-
ské radnice bílý prapor, na zna-
mení, že nepřítel se blíží…. 
Hrabě Lažanský, správce c.k. 
místodržitelství v Čechách za-
stavil svou úřední činnost a odjel 
právě s ochranným vlakem do 
Plzně.“ 
 
 
 

Odpoledne přijela do Nových 
Dvorů pruská hlídka 30 hulánů, 
projížděla městem, karabiny 
majíc natažený, rovněž rozličné 
věci rekvírovala. 

 Dneska jsem poslal ještě dva jezdecké 
koně do Radvančic a jel jsem ráno v půl 
třetí přes Kostelec nad Černými Lesy do 
Prahy. Praha byla v očekávání Prusů. Jak 
na radnici, tak na mnohých soukromých 
domech vlály bílé prapory. Převzal jsem 
peníze v pokladně vrchního ředitelství a 
jel následující den se stejnými koňmi 
zpátky na Kačinu. 
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7. července 1866 
sobota 

„Denní zprávy. 
Přijetí vojska pruského v Praze. 
.. Mlčky klidně, očekávejme 
vjíždějící voje pruské a nerušený 
poklid potrvají v české Praze, 
jakože trval dnešní den. .. 
Vyvěšování bílých praporů. 
Od včerejška odpoledne jest 
velká část domů pražských po-
divně ozdobena. Sotva že na 
radnici staroměstské vyvěšeny 
bílé prapory na znamení, že 
obec pražská nechce se chovati 
nepřátelsky k vojsku pruské-
mu….vystrčil též podplukovník 
Karel Šteffek ohromný bílý pra-
por na domě svém, načeš brzy 
se podobné prapory  na mno-
hých domech objevovaly… 
Mimořádná příloha. 
Nejnovější zprávy. 
…Vjezd pruského vojska do 
Prahy ohlášen jest na zítřek o 10 
hodině ranní.“ 
 
 
 
 

Postup 8. armádního sboru  od 
Záboří k Novým Dvorům, tam 
přibylo 6500 mužů pěchoty a 
v 10 minutách se sami ubytovali. 
Na kačinském zámku byl hlavní 
stan generála Herwartha 
z Bittenfeldu. Na poli u kovárny 
byl tábor pruských kyrysníků 
rýnského pluku. 

 Po návratu jsem našel na zámku Kačina 
hlavní stan osmého sboru pruské Labské 
armády s jeho velitelem, generálem 
Herwathem s jeho družinou, mezi jinými 
Gisbert Fürstenberg, princ Reuß, prinz 
Salm Schader a další, kteří se sem pře-
sunuli z Chlumce. Generál Herwath von 
Bittenfeld byl ubytován v ložnici, plu-
kovník svobodný pán Schlottheim 
v mém pokoji, v knihovně byla polní 
pošta. V celém okolí Kutné Hory bylo 
plno vojska. Na zámku bylo všechno 
obsazené, takže jsem musel spát 
v důstojnickém pokoji. U stolu bylo 36 
důstojníků, všichni měli plnovous, jen 
generál byl oholen. Celkem zde bylo 
ubytováno 376 mužů. V zemědělském 
dvoře byli poráženi voli a ovce, rekvíro-
váno seno a oves. Mnoho piva bylo 
částečně vypito a částečně odvezeno – 
zaplaceno nebylo a mnoho věcí, jako 
ručníky, dýmky a čistící potřeby ze stájí, 
zmizely. 
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8. července 1866 
neděle 

„Denní zprávy. 
Reprezentace městská, jež 
s purkmistrem a s J. Em. kardi-
nálem  knížetem Schwarzenber-
gem pruskému vojsku na došlé 
vyzvání vyjela včera vstříc, byla 
ve Chvalech …od … velitele 
prvního pluku pruské obrany 
zemské pana Ranische, co nej-
zdvořileji přijata… Sbor králov-
ského pruského vojska, jenž 
v Praze zůstane posádkou a 
jehož příchod sem počne dnes o 
9. hodině, čítá 8000 mužů s 200 
důstojníky...Veškeré jmění sou-
kromé, společenské i obecní má 
být nedotknutelné, žádá se ale 
úplné zaopatření posádkou zde 
položeného vojska, jež pokud 
možno ubytuje se v kasárnách. 
Důstojníci budou ubytování 
v panských domech…Pro každé-
ho muže žádá se ráno půl lotu 
černé kávy a houska, k obědu 
polévka, půl libry masa a příkrm, 
k večeři maso a sklenici piva…“ 
 
 

Prusové odtáhli k Čáslavi.  Dnes odjel hlavní štáb směrem na 
Golčův Jeníkov. Max Gerzer mi řekl, že 
se říká, že by měl být v Nechanicích 
zraněný hrabě Chotek, což mě velmi 
vylekalo, načež jsem si naplánoval tam 
jet, až dostanu pruské povolení. 
Celé dopoledne tudy pochodovali pruští 
vojáci směrem na Čáslav. Jedna artilérie 
se seřadila za Novými Dvory, rekvírovali 
koně, kočí Josef dostal dobrý nápad, 
předstírat, že veze naše koně plukovní-
kovi do Pardubic. Nějaký kaprál se ptal 
po ponících, když jsem byl v Nových 
Dvorech a zase se vzdálil, když zjistil, kdo 
jsem. Ve špitále, připraveném pro 12 
raněných, zůstali 2 nemocní Prušáci. 
Večer jsem dostal toužebně očekávané 
povolení, které bylo podepsané majo-
rem rýnského pluku pěšáků číslo 8 - 
Hildebrandtem, který mi zachránil před 
rekvizicí koně a kočár. Přiložený dopis 
jsem našel v knihovně. 
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9. července 1866 
pondělí 

„Zvláštní telegramy Národních 
listů. 
Z Vídně, 3. července. Mezi 
zbrojmistrem rytířem Benede-
kem a nejvyšším vojevůdcem 
armády pruské uzavřeno bylo 
příměří na šest neděl. Veškeré 
české pevnosti: Hradec Králové, 
Josefov a Terezín opustí proza-
tím vojsko rakouské a ponechá 
je posádkám pruským. 
Denní zprávy. Příjezd vojska 
pruského do Prahy. Po 122 
letech otevřely se brány staré 
Prahy opět vojům pruského 
krále…Jakkoliv na tisíce lidí he-
mžilo se ulicemi k Poříčské brá-
ně a v Karlíně, nicméně vážný 
poklid panoval. Tiše a důstojně 
očekávala Praha voje cizí moc-
nosti… 
Poštovní spojení Prahy 
s venkovem je přese všechna 
opatření po dnes až hrůza bíd-
né. Z Prahy dopravují se sice 
listy poštou ven, avšak do Prahy 
je cesta více méně zavřená…“ 
 

  Časně ráno jsem odjel přes Chlumec do 
Nechanic. Jak v Nechanicích, tak na 
zámku Hrádek, kde leželo 500 raněných, 
jsem nenašel žádnou stopu po Arnošto-
vi, ale našel jsem tam Degenharda Ho-
mpesche a Ludvíka Hohenlohe, od prus-
kých kyrysníků majora Beala a nadpor. 
Colletiho a více další rakouských  dů-
stojníků. Všichni mi říkali, že huláni arci-
vévody Karla vůbec nebyly v ohni bojů a 
že se asi stala záměna jmen.Potom jsem 
jel na bitevní pole mezi  Nechanicemi, 
Přímem a Problusí. Byl to strašný po-
hled. Obilí pošlapané a rozježděné, na 
polích a loukách jámy od koulí z kanónů, 
před vesnicemi zátarasy ze stromů, 
střechy a stromy rozstřílené, domy vy-
hořelé, hromady zeminy, kde byli zahra-
báni padlí. Všude okolo ležely vojenské 
torny a tašky na náboje. Stále zde byli 
padlí, které bylo potřeba pohřbít. Večer 
jsem se klidný vracel domů a předjížděl 
jsem další vozy s chlebem, které byly 
taženy  4 koňmi. Když jsem přišel domů, 
našel jsem zase nakvartýrovaných 5 
důstojníků od pěšáků, s kterými jsem 
večeřel. 



Helena Hanušová, Aristokraté a válka. 

Datum 

1866 

Národní listy  

výběr článků 

Pamětní kniha obce Nové 

Dvory 

Deník (D) a Memorabilia (M) 

Karla Chotka 

 

Deník z války  1866 

Rudolfa Karla Chotka 

 

XV 

 

10. července 1866 
úterý 

„Okupace Čech. 
Na královském hradě pražském 
vytýčen jest černo bílý prapor na 
znamení, že hlavní město koru-
ny české nachází se v rukou 
vítězného vojska pruského. 
Jsou-li úplně spolehlivé telegra-
fické naše zprávy o vyklizení 
všech tří českých pevností, jest 
v tuto chvíli již celá naše vlast 
v moci nepřátelské… 
Z bojiště severního. 
Nyní po ztrátě velikých bitev a 
téměř úplném zničení severní 
armády nemůžeme podávati 
z bojiště hned zas nových fakt 
….. vyplňují tuto rubriku téměř 
jen podrobnostmi vysvětlujícími. 
Sem náležejí především rozličné 
výmluvy a omluvy z toho, že 
výsledek války je tak nepřízni-
vý… 
Železnice. Podnes nejezdí 
z Prahy žádných vlaků. Na státní, 
na české západní, na buštěhrad-
ské i turnovsko-kralupské dráze 
je doprava zastavena…“ 
 

  Časně ráno přišel Štovíček a vyprávěl, že 
mnoho sedláků ze Svaté Kateřiny, když 
měli dodat seno Prusům, 6 fůr 
z panských luk odvezli. Starosta to ne-
chal být. Od včera není v celém okolí ani 
zrnko ovsa, koně jsou krmeni pouze 
senem.   
Celý vlak pěšáků jel v 9 hodin zdejší 
krajinou přes Čáslav dále. V 10 hodin 
jsem dostal první poštu z Prahy a noviny 
od 5. do 9. července. Napsal jsem hned 
Marii a Jelli Hohenlohe, protože mě o to 
Hohenlohe požádal, on sám nemůže 
psát. V poledne přišel Tadra ze Žehušic a 
vyprávěl, že Karel Thun nechával po 
bitvě u Hradce Králové vzkazovat 
z Chrudimi, že on i Arnošt jsou zdrávi. 
Tato zpráva mě skutečně mimořádně 
potěšila. 
Odpoledne jsem byl v Záboří, o provozu 
osobních vlaků nemůže být ani řeči, 
ačkoliv je dráha od Pardubic sjízdná. 
Nějací pruští vojáci, kteří byli s polní 
poštou v Pardubicích, jeli právě na dre-
zíně zpátky do Prahy. 
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XVI 

 

11. července 1866 
středa 

„Mezi raněnými vojíny. 
Nádraží Josefovské poskytlo 
pohledu mnohem strašnějšího, 
než Pardubické, neboť na ná-
draží Josefovské přiváželi se 
vůbec všichni ranění z bojiště 
blízkého, takže skutečně celé 
nádraží podobalo se ohromné-
mu lazaretu, kde mimo koleje 
všude po zemi na slámě zkrva-
vené válelo se celé to množství 
raněných a zmrzačených, z nichž 
i mnozí domírajíce vydávali 
nářek a stenot srdcelomný. 
To postačilo, aby mysl naši doja-
lo na všechny časy… 
Denní zprávy: Na roveň se spo-
lečností dráhy turnovsko-
kralupské obdržely též společ-
nosti státní dráhy a české zá-
padní dráhy …od pruského veli-
tele města Prahy, aby řečené 
dráhy co nejdříve byly znovuzří-
zeny… Z Prahy do Kolína bude se 
snad již dnes moci jezditi ale-
spoň s lokomotivou a několika 
vagóny..." 

  K poledni přišel od Nových Dvorů pruský 
polní myslivec, aby koně k cestě na 
Chlumec rekvíroval, mělo se mu v No-
vých Dvorech o těchto koních říct. Vů-
bec se mnoho lidí ve zdejším okolí špat-
ně zachovalo, Prusům o panském do-
bytku a zásobách potravy řekli nebo je 
dokonce je na  panské jetelové louky a 
pole odvedli, takže já mám ve vztahu 
k sedlákům mnoho škody, jako každý. 
Pruští důstojníci byli všichni zdvořilí, 
také mužstvo nedalo žádný příklad suro-
vosti a nevzalo nic násilím. Při rekvíro-
vání dobytka se vždy prokázali lístky od 
důstojníků. 
Dnes se vrátil zpátky dobytek 
z Radvančic, protože jsem viděl, že není 
se třeba obávat, protože Prusové brali 
jen nabízený dobytek. Odpoledne jsem 
byl u Hrubého v Pečkách, kam přijela jen 
pruská hlídka. Tam přijel dnes ledebur-
ský myslivec, který vyprávěl, že v mém 
pražském domě bydlí jeden pruský dů-
stojník, se kterým má Marie potíž. Nebyl 
spokojený se stravou, tak na můj účet 
jedl U Černého koně. 
Sládek nechal dnes z varny sundat pe-
čeť, aby zase mohl začít vařit pivo.  
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XVII 

 

12.července 1866 
čtvrtek 
 

„Denní zprávy. 
Pražská hlavní pošta jest již po 
dva dny, totiž od 10. července 
od 2 hodin odpoledne zavřena… 
Dnes bezpochyby bude pošta 
opět otevřena, ovšem ale jako 
královská pruská pošta. 
První lokomotiva. 
…Státní dráha bude již dnes 
znovu otevřena ovšem jen na 
trati mezi Prahou a Pardubice-
mi… 
V Sedlecké továrně na tabák 
zabavilo vojsko pruské veškeré 
tamější erární zásoby cigár a 
tabáku všelikých druhů. 
Z lesnické a hospodářské výsta-
vy ve Vídni. 
Vína z Čech zaslali kn. Lobkovic, 
hr. Chotek a Harrach… Česká 
piva na výstavě pocházela od hr. 
Chotka (Nové Dvory), hr. Thuna 
(Podmokly),…“ 
 

Větší či menší každodenní ubyto-
vání Prusů pěších i jízdních. Vel-
kou zásluhu v umírnění rekvizic a 
chování Prusů měl tehdejší sta-
rosta Jan Knobloch

117
. Náhrady 

pro občanstvo obnášely: za rekvi-
zice 1.390 zl. 90 kr., za stravování 
2.896 zl. 69 kr., za přípřeže 122 
zl.,úhrnem 4.499 zl. 59 kr. 
V dvorech hraběcích bylo rekví-
rováno dobytka a potravin v ceně 
25000 zlatých. Sotva Prušáci 
odtáhli, přišla cholera.

118
 

 Dnes přišel starosta Svaté Kateřiny 
a prosil, jestli bych mohl císařského 
hřebce, který je ochrnutý a zůstává 
vzadu, vzít na zámek, aby nepadl Pru-
sům do rukou. Neučinil jsem to, protože 
nyní, doufejme, už tady Prusové nebu-
dou. 
Od včerejška je zase zastavena pošta. 
V okolí dnes nejsou žádní Prusové. Ráno 
pochodovali poslední polní myslivci z 
Nových Dvorů. Jen v Kutné Hoře zůstává 
malá posádka pěšáků a kyrysníků. To-
várna na tabák byla znovu uvedena do 
provozu potom, co velké množství hoto-
vého zboží Prusové odvezli s sebou. 

 

 

                                                 
117

 Jan Knobloch byl také hraběcím účetním. 

118
 Tento zápis je v Pamětní knize obce Nové Dvory zaznamenán pro období 9.-31. července1866. 
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3.5 Úvaha o přínosu citovaných pramenů osobní povahy k porozumění mentali-

ty české šlechty 2. poloviny 19. století a jejího vztahu k fenoménu války 

 

Na počátku této úvahy je třeba obrátit pozornost k tomu, co autory jednotlivých pramenů 

zajímalo, čemu věnovali svou pozornost, o čem a jak psali. Také nás bude zajímat, o čem 

se autoři nezmiňují, ačkoliv bychom to očekávali. Měli bychom se také ptát po důvodech 

vzniku těchto písemností. 

Celý deník války 1866 Rudolfa Karla Chotka  je obrazem činů pána na Kačině a ve Veltru-

sech. Zápisy nám přibližují jeho aktivity po čas válečných dní ve sféře veřejné činnosti 

(účast na mimořádných schůzích okresního zastupitelstva v Kutné Hoře, zřízení vojenské-

ho špitálu v Nových Dvorech a ve funkci starosty i špitálu v Kutné Hoře společně 

s vyhlášením sbírek obvazů a peněz) a zároveň činností, které se týkají jeho rodiny - man-

želky Marie, bratra Arnošta, strýce Karla a zejména pak fungování velkostatků chotkovské 

primogenitury v Nových Dvorech, Veltrusech a Bělušicích. V tomto ohledu jsou středem 

jeho pozornosti rekvizice pruského vojska, ukrytí rodinného stříbra a zbraní do zámeckého 

sklepení, odvedení panských koní a dobytka do bezpečí atd. Prostřednictví deníku jsme 

také informováni o pobytech a přesunech šlechtických rodin v okolí Nových Dvorů do 

bezpečnějších míst, o Rudolfově návštěvě bitevního pole u Nechanic při hledání bratra 

Arnošta i o jeho návštěvách sídel sousední šlechty. 

Právě cesta za údajně zraněným bratrem, v pondělí 9. července, přivedla Rudolfa Karla na 

místo mezi Nechanicemi, Přímem a Probluzí, kde se onoho 3. července 1866 odehrávaly 

nejkrvavější boje královéhradecké bitvy. Svědectví, které nám o tom Rudolf Karel zane-

chal, když místo po pěti dnech po bitvě navštívil, je překvapivě chladné, bez větších emocí 

a bez osobního komentáře, pouhé konstatování s několika detaily, jak strašný pohled se 

mu naskytl. Na popis místa, kde proběhla před několika dny krvavá jatka a zahynuly tisíce 

vojáků a koní, mu stačilo jen několik krátkých vět. Dochovaná svědectví účastníků bitvy 

předkládají otřesné obrazy zkázy, utrpení a zmaru, které přetrvaly v oblasti bojů ještě 

dlouho po bitvě. Přesto Rudolf Karel zachovává při líčení odstup až chlad. Je pravděpo-

dobné, že by celý chmurný obraz byl u Rudolfa Karla přehlušen radostnou zprávou, že 

mezi zraněnými důstojníky na zámku Hrádek u Nechanic nebyl jeho bratr Arnošt?  
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Okruh zájmu, který sledujeme v deníku Rudolfa Karla Chotka z války 1866 je zaostřen také 

na sledování přesunů a ubytování saského vojska v Bělušicích (17. června) a později prus-

kého vojska na novodvorském panství (7. července a 9. července) a dále na pohyb armád-

ního trénu rakouské armády v okolí Kutné Hory před samotnou bitvou (např. 30. června, 

2. července). V této souvislosti vyniká Rudolfovo konstatování o zdvořilém chování prus-

kých důstojníků a o bezproblémovém chování mužstva, které bylo ubytováno na jeho 

panství v konfrontaci s líčením rekvizic na jiných místech zprostředkovaným Národními 

listy119 nebo v korespondenci jiných šlechtických majitelů na Prusy okupovaných českých 

panstvích120. 

Velká pozornost byla v deníku věnována železnici a poště. Obě tyto veřejné služby, tehdy 

jako dnes, poskytují nezbytnou informovanost a nutnou mobilitu, která je podmínkou 

fungování jednotlivých složek společnosti od poloviny 19. století, zejména je-li ve váleč-

ném stavu. Přeprava osob po železnici představovala v roce 1866 nejvyšší komfort dopra-

vy na větší vzdálenosti a sehrála významnou úlohu také při přepravě vojsk obou armád.121 

Stejně tak zastavení poštovního spojení v obsazených částech českého území představo-

valo citelný zásah do informování obyvatelstva v již tak složité válečné situaci. Absence 

dopisů a novin tak způsobila, že se o bitvě, která proběhla ve vzdálenosti cca 50 km od 

novodvorského panství, dozvídá Rudolf Karel až 5. července, tj. dva dny po bitvě. Stejné 

prodlení válečného zpravodajství lze sledovat u Národních listů. 

Okrajově je v deníku Rudolfa Karla zmíněn problém s uprchlíky. Z oblastí, postupně obsa-

zovaných pruskou armádou, prchalo obyvatelstvo měst i vesnic. Bohatší se přesouvali 

s více či méně nutnými zavazadly do relativního bezpečí Prahy, případně dále na jih či zá-

pad. Nemajetní či málo majetní prchali s nejnutnějšími věcmi nebo zcela bez nich. Ve 

dnech předcházejících bitvě u Hradce Králové, byl v Praze velký problém s přijíždějící-

                                                 
119

 Například: neděle 1. července 1866 (číslo 178, ročník VI.) jsou popsány pruské kontribuce v Boru a v Jab-

lonném nebo ve čtvrtek 12. července 1866 zveřejnily Národní listy (číslo 189, ročník VI.) původní zprávu 

svého nejmenovaného dopisovatele z Chrudimi, popisující tamější situaci ve městě po příchodu pruských 

vojsk.  

120
 Šárka LELKOVÁ, Bože dej nám odvahu a sílu přežít rok 1866, s. 69 – 70, in Sborník příspěvků z konference 

Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století. 

121
 Stanislav PETR, Využití železnic pro válečné účely v roce 1866, Železničář, č. 8, 1966, s. 166, a Hanuš 

ENTNER, Válečný rok 1866 na České západní dráze, Železničář, č. 9, 1966 s. 177. 
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mi uprchlíky z území na severu, obsazovanými pruskými vojsky. O situaci v Praze jsme 

poměrně detailně informování prostřednictvím novin, v našem případě Národních listů.122  

Kromě činností, událostí a osob, které Rudolf Karel Chotek uvádí ve svém „válečném“ de-

níku, stojí za pozornost také události a osoby, které v deníku vůbec nezmiňuje, ačkoliv 

bychom to očekávali. Jako nejdůležitější osobu ve vztahu k autorovi deníku jmenujme 

jediného syna Jana. Ten se právě v den bitvy u Hradce Králové dožil 1 roku. Přestože se 

zdá, že se bezpečnostní opatření před příchodem Prusů na novodvorské panství (odjezd 

Marie Chotkové do Prahy) činila zejména kvůli následníkovi majorátního pána, není syn 

Jan, v kruhu rodiny zvaný John, v deníkových zápisech zmíněn ani jedenkrát. Stejně tak se 

Rudolf Karel nezmiňuje ani slovem o dalších svých sourozencích, v té době ještě svobod-

ných bratrech Emerichovi123 a Ferdinandovi124 a tehdy dvacetileté nejmladší sestře Karoli-

ně125.  

Chceme-li zhodnotit informace, které nám Rudolf Karel Chotek ve svém deníku z prusko – 

rakouské války předkládá, je nutno připomenout, že paleografickým rozborem126 prame-

ne bylo zjištěno, že deník byl nejméně dvakrát opsán (druhý opis má pouze 1 folio), písmo 

textu je evidentně nepřerušované, tj. byl opisován souvisle z jiné předlohy nebo předloh. 

V souvislosti s vyhodnocením obsahu zápisů, které odhalují priority autora se lze domní-

vat, že tento deník zřejmě vznikl na základě poznámek či zápisů událostí, které byly pro 

autora důležité či zajímavé, ale nevyjadřují žádné mínění či komentář týkající se probíhají-

cí války. Absence zmínek o nejbližší rodině s výjimkou manželky Marie, bratra Arnošta 

jako podporučíka rakouských hulánů a strýce Karla, chybějící projevy lidské účasti při ná-

vštěvě bojiště se nezdají být spontánním projevem deníkového záznamu, ale snad výsled-

kem racionální úvahy autora. Převažující výčet ekonomických a společenských aktivit je 

pravděpodobně důsledkem Chotkovy snahy o prezentaci svých postojů (dnešním slovní-

                                                 
122

 Například v sobotu 30. června 1866 přinášejí Národní listy (č. 178, ročník VI.) zprávu o prudkém nárůstu 

rodin, které prchají před válkou ze severu Čech do Prahy. 

123
 Emerich Chotek (1833 – 1911), c.k. komoří a dědičný člen panské sněmovny. V roce 1894 zdědil po Ru-

dolfu Karlovi majorát a statky Nové Dvory a Bělušice. 

124
 Ferdinand Chotek (1838 – 1913), státní úředník, poslanec zemského sněmu, majitel statku Volšovy u 

Sušice. 

125
 Karolina Chotková (1846 – 1933) se následujícího roku provdala za Emanuela Thun–Hohenstein. 

. 
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kem jakési jeho selfpromotion) během prusko–rakouské okupace. Jedná se snad o snahu 

autora dokladovat svou činnost během červnových a červencových válečných dnů pro 

případ potřeby neboť jako starosta Kutné Hory, poslanec českého zemského sněmu a člen 

mnoha spolků s hospodářským zaměřením, tedy veřejně činná osoba v tehdejším Rakous-

ku, mohl být v tomto smyslu konfrontován pro spolupráci s Prusy. Pro tuto tezi ale ne-

svědčí pozitivní hodnocení chování pruských důstojníků i vojáků na novodvorském pan-

ství. 

Hodnotíme–li přínos deníku pro poznání doby, v níž vznikl, pak jeho cena nespočívá 

v nových, dříve neznámých informacích, ale spíše v možných důvodech jeho vzniku, kdy 

poodkrývá atmosféru doby a myšlení lidí, pro badatele tak obtížně postižitelné. Vznik de-

níku se jeví jako účelový, ryze pragmatický počin, který přináší například údajné „setkání“  

Rudolfa Karla Chotka se saským králem Janem ve vlaku z Teplic do Prahy (20. června), ne-

bo řadu opatření na vlastních panstvích a v okresním měřítku ve sledovaných válečných 

dnech roku 1866. Bitva u Hradce Králové tak není pro deník Rudolfa Karla Chotka z války 

1866 důvodem k zamyšlení nad válečným běsněním, nad zahraničně politickými aktivita-

mi Rakouska nebo nad vztahy mezi Čechy a Němci, ale k manifestaci sebe sama jako aris-

tokrata - velkostatkáře, který počítá každou fůru panského sena, kterou sedláci vydali 

pruským vojákům, aniž projevuje jakýmkoliv způsobem viděné hrůzy a utrpení lidí, kteří 

prošli válkou. Je však také možné, že takovéto úvahy či myšlenky nesvěřil Rudolf Karel 

tomuto deníku či se to k aristokratovi jeho doby prostě nehodilo. Důvod vzniku této pí-

semnosti tak zůstává neobjasněn. 

Memorabilia Karla Chotka jsou extraktem jeho deníků. Z denních zápisků vybírá to nejdů-

ležitější, co se ten který den stalo a to přenese do deníku, který byl nazván Memorabilia. 

Pro naše téma, však bylo mnohdy důležité něco jiného než pro autora deníku. V tomto 

případě, jsou použity pro chronologické tabulky i tuto úvahu rovněž záznamy z jeho dení-

ku (Tagebuch 1863 – 1866). Co bylo předmětem zájmu Karla Chotka v roce 1866? Co bylo 

pro něho zaznamenáníhodné v průběhu válečných dní ohraničenými 16. červnem a 12. 

červencem 1866? 

Za zajímavé události, které předcházely prusko–rakouské válce v Memorabiliích může 

označit například 14. červen 1866, kdy se na Velkém Březně zastavil při své cestě z Berlína 

rakouský velvyslanec v Pruském království Alois Károlyi. Spolu s ním se vrátil domů i jeho 
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podřízený, Karlův syn Bohuslav. Při této příležitosti se zřejmě Karel Chotek dozvěděl mno-

ho o chystané pruské ofenzivě i o rakouských přípravách na válku.  

Záznamy deníku pozorně sledují přesun saského královského dvora do Prahy a konstatují, 

že hrabě Chotek opustil své panství proti své vůli, ale tak, aby se nesetkal s postupujícími 

pruskými jednotkami. Po příjezdu do Prahy, kdy za jízdy vlakem střídavě konverzoval se 

třemi diplomaty jedoucími z Drážďan do Prahy zde strávil Karel Chotek s manželkou Marií 

a rodinami svých synů 3 dny (příjezd 17. června večer vlakem do Prahy a odjezd do Řezna 

večer 20. června) naplněné schůzkami s politiky (např. zastupující místodržící v Království 

českém Antonín Lažanský, pražský primátor Václav Bělský, rakouský velvyslanec v Sasku 

Josef Werner aj.), s velícím důstojníkem rakouské armády (generál jezdectva Eduard 

Clam–Gallas), přáteli (např. Josefina Schwarzenbergová, Klotilda Clam-Gallasová) a zařizo-

váním rodinných záležitosti (např. schůzka s bankéřem Lämmelem nebo s ředitelem ma-

lostranského gymnázia Kawkou ohledně vnuka Karla). Karel Chotek byl nepochybně i ve 

svých téměř 83 letech stále agilní a takové množství schůzek zachycených v deníku do-

svědčuje, že i přesto, že z Prahy na odpočinek na Velké Březno odešel před více než dva-

ceti lety, stále udržoval kontakt s těmi, kteří měli vliv a informace. Chotkova aktivita podle 

deníku byla obdivuhodná a potvrzuje jeho zájem o dění a o aktivní podíl na něm. Poměrně 

detailně si jako obvykle zaznamenává přejezdy vlakem, tentokrát do cílové stanice Gmun-

den. V Memorabiliích je zapsána bitva u Custozzy (24. června 1866), ztracená bitva u 

Hradce Králové u data 4. července 1866, odmlčel a teprve 20. července 1866 je poznače-

no velké vítězství u Lissy. 

Co tedy zajímá Karla Chotka v době před vypuknutím vojenského konfliktu? Schůzky, se-

tkání, konverzace s vlivnými osobnosti v Praze napovídají, že sháněl informace o dění a 

využíval k tomu své konexe. Scházel se i se svými šlechtickými přáteli a zařizoval potřebné 

před odjezdem do bezpečí. Na rozdíl od Rudolfa Karla, se vůbec nezmiňuje o zabezpečení 

svého panství a zámku ve Velkém Březně. Nepochybně se tak dělo, ale pro záznamy pro 

paměť byly důležitější jiné věci. Naopak v těchto dnech nejsou skoro zmiňováni členové 

jeho rodiny, kteří jsou v jiných obdobích hlavním bodem jeho zájmu. 

Jak je patrné, ve sledovaném období se Karel Chotek žádným způsobem nevyjadřuje 

k blížícímu se vojenskému střetnutí, než pouhým konstatováním, že bude a později po-
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měrně stroze zaznamenává vítězné bitvy a osudově ztracenou bitvu u Hradce Králové. Ani 

on se nedopouští žádné úvahy či komentáře, podobně jako prasynovec Rudolf Karel. 

Jak je zřejmé, tématem těchto pramenů osobní povahy vzniklých v době prusko–rakouské 

války v roce 1866 nebyla válka sama. Deník Rudolfa Karla Chotka z války 1866 vznikal zře-

jmě až po jejím ukončení a jeho poselstvím je pragmatický a racionální popis událostí, kde 

není místo pro emoce či filozofování. Válka je zde přijímána jako přirozená součást života, 

jejímu průběhu či výsledku není věnována žádná výrazná pozornost, důsledky jsou hodno-

ceny zejména z pohledu hospodářského. Starost o bratra Arnošta je projevená cestou 

Rudolfa Karla do špitálu na zámku v Hrádku u Nechanic, při níž se autor zastavil i na bojiš-

ti. Jak již bylo řečeno, bez emocí a podrobností byly popsány válečné hrůzy, které bychom 

dnes mohly číst na stránkách novin do nejmenších detailů. Rudolf Karel se podle deníku 

staral o vše, co bylo potřeba k přežití válkou postiženého panství, setkával se se sousedy, 

kde sháněl informace a rodinu poslal do relativního bezpečí, do Prahy. Žádná velká slova, 

úvahy nebo city. Racionalita a pragmatismus. Je to charakter doby nebo osoba autora - 

šlechtice?  Je to výchova nebo vliv prostředí, ve kterém vyrůstal? 

Ani Karel Chotek nevěnuje svůj zájem podrobnostem války, či jejím důvodům nebo dopa-

dům. V deníku, který vznikal v době, o které píše, je jeho pozornost zaměřena na přesun 

celé velké rodiny, tj. včetně obou rodin jeho synů, do bezpečí v Gmundenu a na sběr in-

formací o současné situaci, charakterizované nespočetnými schůzkami s vlivnými lidmi 

tehdejší pražské vyšší společnosti. Penzionovaný nejvyšší purkrabí ve svých denících ko-

mentuje politickou situaci jen výjimečně. A rok 1866 v tomto smyslu výjimečný nebyl. 

Národní listy jsou podrobnější a emotivnější. Novinové články přibližují útrapy a strádání 

raněných vojáků i uprchlíků zaplavujících hlavní město Království. Dopisovatelé listu popi-

sují atmosféru v městech poblíž bojiště (Pardubice, Chrudim) z pohledu jejich obyvatel. 

Přinášejí obrazy z příjezdů vlaků plných raněných a umírajících vojáků z bojišť. Vlaky přijíž-

dějí do Prahy s několika-denním odstupem, a to, co autoři publikovaných článků popisují, 

je svým naturalizmem velmi podobné zprávám dnešních medií.   

Představuje tedy fenomén války v mentalitě šlechty 19. století něco zásadního, čemu bylo 

nutné věnovat mimořádnou pozornost? Pro oba citované prameny z produkce rodiny 

Chotků platí, že nikoliv. Žádná hysterie, žádné velké emoce. Racionální přístup k řešení 

nastalých problémů. Válka v roce 1866 se jeví v denících Karla a Rudolfa Karla jako přiro-
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zená i když poněkud bolestná záležitost, kterou ale zvládli už jejich předkové. Přirozeně 

větší ekonomické a společenské možnosti šlechty jí umožňují zaujmout pozice, jež jsou, po 

dohodě s veliteli nepřátelského vojska, obvykle zárukou přečkání válečného běsnění po 

v relativním klidu svých panství. I nepřátelští velitelé jsou přece šlechtici. 
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4 Ediční poznámka 

Rodinný archiv hrabat Chotků z Chotkova a Vojnína (RACH) je uložen ve Státním oblastním 

archivu v Praze pod č. 306/II., č. NAD 141. RACH uspořádali a inventář zpracovali Josef 

Hanzal (1958), a v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století Jiří Tywoniak a  

následně Milan Baštář (1987 – 1998).  

Edice vznikla výběrem z osobní korespondence a deníků příslušníků této rodiny se vzta-

hem k válečným událostem roku 1866 k bitvě u Hradce Králové - rozhodující bitvy prusko-

rakouské války vedené nedaleko chotkovského novodvorského panství. Na tomto základě 

byly vybrány písemnosti, které by mohly zpřítomnit dobu před sto padesáti lety a které by 

mohly mít potenciál rozkrýt aktivity a smýšlení tří členů rodiny v oné době. 

Edice obsahuje tyto písemnosti: 

I. - dopis Karla Chotka prasynovci Rudolfu Karlovi, inv. č. 2591, kart. 262 

II. - dopis Arnošta Chotka švagrové Marii Chotkové, inv. č. 2676, kart. 274 

III. - deník Rudolf Karla Chotka z války 1866, inv. č. 2567, kart. 257 

IV. - výběr z Memorabilií Karla Chotka – rok 1866, inv. č. 2087, kart. 165. 

Jednotlivé části edice jsou uvedeny záhlavním regestem psaným kurzívou, formát datace 

jednotlivých písemností byl sjednocen na tvar užívaný současnou němčinou (např. 17. Juni 

1866). Hodiny dne jsou uváděny v souladu s původním textem, tj. zlomkem. Korespon-

dence i deníky v předkládané edici jsou psány německy a přepsány podle transkripčních 

pravidel Ivana Šťovíčka127, texty jsou převedeny do současné němčiny, tj. moderního ně-

meckého pravopisu. V písemnostech zcela převládá kurent, humanistické písmo se v textu 

objevuje pouze ve funkci zvýraznění či zdůraznění slov a není v edici zohledněno. V deníku 

Rudolfa Karla Chotka i ve výběru Karla Chotka jsou takto zdůrazněna místopisná jména 

(např. Kačina, Nechanitz, Prag, Gmunden ad.), osobní jména (např. Karl, Graf Chotek, Bo-

huslaw, Victor Emanuel) nebo se jedná o prosté zvýraznění důležité části textu (Cholera, 

Villa Dierzer, No. 8 Hildebrandt). Písemnosti jsou bohaté na slova převzatá 

z francouzštiny, kterou používal v písemné komunikaci zejména Karel Chotek. Tato slova 

jsou psána rovněž humanistickým písmem a rovněž toto není v edici zohledněné (Course, 
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 Ivan ŠŤOVÍČEK, Ediční teorie a metodika, Praha 2008. 
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Journal, Fourrage, Comandeur, Sejour). Původem latinská slova jsou zachována 

v původním tvaru (Depicta, Director, Doctor). 

Jazyková verze místních názvů je zachována podle originálu, včetně použití diakritických 

znamének v německém tvaru jmen. Převzetí původního tvaru má jednoznačně dokázat 

znalost místních českých jmen pisatele a jejich užívání minimálně ve stejné míře jako ná-

zvů německých. Místní názvy v němčině jsou zachovány v původním znění, jejich případné 

současné tvary v němčině jsou v poznámce pod čarou. 

Osobní jména jsou podržena v německém textu edice v německé formě, resp. ve tvaru, 

který je v originálním textu. V  českém textu (ve vědecko-informačním aparátu) jsou 

osobní jména v českém jazyce. V případě užití více variant jména (např. Carl – Karl) jsou 

varianty jména zachovány. Predikáty šlechtických jmen jsou u českých jmen česky, u ně-

meckých jmen německy. Chybějící interpunkce je doplněna editorkou podle gramatických 

pravidel současné němčiny. 

Textové poznámky. 

Pro všechny editované texty platí následující ediční zásady: 

ß = ss podle pravidel současného německého pravopisu 

Následující zkratky jsou v edici rozvedeny bez poznámky o jejím provedení: 

preuß. = preußische 

& = et 

No = Nummer 

k./königl. = königliche 

komen = kommen, könen  = können, mitgenomen = mitgenommen 

Bar. = Baronin 

so w. = so weiter 

v. = von 

x = Kreutzer 

použité ediční značky: 

*?+ nečitelný text 

* + doplňky editora 

, - interlineární vsuvka 

[!] chyby a omyly autora, nesrozumitelný text 
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Popis editovaných písemností: 

I.  

Dopis Karla Chotka prasynovci Rudolfu Karlovi datovaný 15. června 1866 na Velkém Břez-

ně - dvojlist papíru o velikosti 13,3 x 20,8 cm, ve struktuře papíru svislé čáry ve vzdálenosti 

5 cm, inkoust světle až tmavě černý, bez stránkování, velmi vypsaná ruka, místy obtížně 

čitelný či zcela nečitelný rukopis. Datace formou „am 15ten – 6 – 66“. 

 

II.  

Dopis Arnošta Chotka švagrové Marii Chotkové datovaný 4. července 1866 v Jesenčanech 

- dvojlist papíru o velikosti 13,9 x 21,5 cm, bez vodotisku a jiných znaků, inkoust černý, bez 

stránkování, spěchem ovlivněné písmo je místy těžko čitelné. Datum ve tvaru “den 4 Juli 

1866“. 

 

III. 

Deník Rudolfa Karla Chotka z války 1866, bez datace (zřejmě po 17. červnu 1866), bez mís-

ta vzniku, dochované dva opisy deníku, první má 6 folií - tři dvojlisty o velikosti 21,7 x 35,4 

cm, papír velmi slabý, zažloutlý, druhý opis je nedokončený - má 1 folio, dvojlist o velikosti  

21,6 x 35,4 cm, stejná kvalita a typ papíru jako předešlý, v obou případech použit černý 

inkoust. Označeny jsou pouze archy (Bogen 1 a Bogen 2), jinak  bez foliace, psáno téměř 

učebnicovým kurentem. Vzhledem k preciznímu písmu je zřejmé, že se jedná o opis, který 

byl psán (spíše opisován) najednou. Všechny dlouhé tahy písmen H a h se jeví jako obta-

žené druhým tahem pera. To se opakuje také u písmen U, B, A, g, G, b, L a K a číslice 8, 

není to však pravidlem. Naopak slovo Uhr je takto zvýrazněno ve všech případech. Datace 

ve tvaru „den 17ten Juni“. 

Porovnání textu nedokončeného opisu s úplným deníkem: 

 dne 19. června: místní název Bělošice (správně Bělušice) je v úplném deníku psán kuren-

tem, v neúplném humanistickým písmem s diakritikou 

 dne 26. června: v neúplném deníku přidáno do věty slovní spojení vyznačené kurzívou 

„Heute hielt ich eine außerordentliche Ausschutzsitzung des Kuttenberg Bezirksausschus-

ses ab,….“ 
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 27. června: místo zkratky Sk je vypsáno Stück 

 chybí celý zápis dne 28. června sdělující, že do Nových Dvorů přišlo mnoho rodin z Jičína 

na útěku před Prusy. 

Opis deníku končí uprostřed věty dne 29. června. 

 

 IV. 

Výběr z Memorabilií Karla Chotka – rok 1866, dochovaný originál a jeden opis. Pro edici 

byl použit opis z důvodu lepší čitelnosti. 

Originál byl psán průběžně (nestejno-barevné odstíny inkoustu), velmi vypsanou rukou 

(záznamy z prosince 1868 však psány viditelně jiným rukopisem než celý deník)128, složen 

z nelinkovaných dvojlistů o velikosti 14,4 x 22,7 cm, každý dvojlist byl určen pro záznamy 

jednoho roku, pokud aršík nestačil, byl připojen volný linkovaný list označený “2. Blatt” 

nebo “2 Bl.” o stejné velikosti jako dvojlist, postrádá jiné označení stránek či listů, celkem 

obsahuje originál Memorabilií 54 nevázaných folií, nemá žádný obal, inkoust je tmavě 

fialový až černý, papír je velmi slabý, polomatný. 

Opis Memorabilií je svázaný sešit, na titulu nadepsaný Memorabilia von 1843 – 1869, se-

šitek je linkovaný, o velikosti 14,5 x 22,4 cm, šířka linky 0,9 cm, o 49 foliích, podle jednot-

né barvy inkoustu a stylu písma se jeví, že byl psán souvisle. Nemá stránkování. Poslední 

zápis je ze 17. listopadu 1868, oproti originálu zde zápisy končí. Datace u obou dochování 

ve tvaru „16ten April“. 

 

 

 

 

                                                 
128

 Pravděpodobně již velmi nemocný Karel Chotek diktoval poslední záznamy některému ze svých synů. 

Jeho skon je v Memorabiliích zaznamenán dne 28. prosince 1868. 
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5 Edice vybraných písemností 

5.1 I. Dopis Karla Chotka prasynovci Rudolfu Karlu Chotkovi 

 

Velké Březno, 15. června 1866  

 

Bývalý pražský purkrabí Karel Chotek organizuje svůj útěk před přicházejícími pruskými 

vojsky a dopisem žádá o svého prasynovce Rudolfa Karla Chotka o dovolení pobývat 

v jeho pražském domě na nezbytně nutnou dobu.  

 

Großpriesen,129 15. Juni 1866 

 

Lieber Rudolf! Die Feinden Gefahr nähert sich so plötzlich, dass wir [?] gezwungen sind 

Großpriesen mit Haus und Hof zu verlassen. Ich habe Dir in diesem Augenblick telegrafiert 

um Dich zu fragen ob wir auf einige Zeit in deinem Haus130 in Prag mit Familie wohnen 

könne und ,nur frage ich- ob auch mein ,3- Wägen und 6 Pferde in dem Schuppen und 

Stall eingestellt werden könne. Ich habe Dich gebeten, mir telegrafisch nach Prag ins 

Schwarze Ross131 zu antworten, wo wir vor des Hand absteigen wollen. Ich hoffe zu Gott, 

dass diese, von der Vernunft gebotene  momentane Flucht, nicht von langen Dauern sein 

wird. Du würdest uns eine außerordentlichen Gefallen verreisen, wenn Du uns ins Haus 

nimmst auf. Die nötigen Bettwäsche haben wir mit uns, und wir würden *von+ Deine Güte 

sehr bescheidene Gebrauch machen, auch wem Du erlaubst die Küche benützen, und 

unsere Koch mit uns nehmen. Ich würde Dich sehr bitten mir umständlich zu antworten 

den Brief ins Schwarze Ross zu adressieren, wo ich absteigen will und auch zugleich die 

nötigen Befehle an derjenigen zu erteilen, der *?+ *?+, die Auskunft über des Hands hat. Du 

                                                 
129

 Velké Březno, sídlo vedlejší větve Chotků. Zámek a panství leží v okrese Ústí nad Labem. 

130
 Není jasné, jestli se jedná o dům U zlatého melounu na Starém Městě pražském, čp. 432 nebo Chotkov-

ský palác na Malé Straně, čp. 458-III.  

131
 Pražský hotel Černý kůň, který stával na místě dnešní budovy ČNB v Praze – Na Příkopě č. p. 860. Spolu 

s Živnostenskou bankou a hotelem U modré hvězdy byl v druhé polovině třicátých let 20. století zbořen. 
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kannst Dir leicht vorstellen, wie übermäßige Auslegen es mir [?]rsuchen würde, wenn ich 

mit der ganzen Familie und Leuten auch nur kurze Zeit in Gasthause bleiben müssten. Wir 

[?+ Euch herzlich Gott sei mit Euch. Möge der liebe Gott uns allen in diesen 

verhängnisvollen Monate beistehen. 

Von Herzen Dir aller[?] sehr Ge[?] Onkel Carl. 

Eben schickt man mir einen an Dich gerichtete Depicta zurück mit der *?+, dass selbe we-

gen dem fort Dauer den telegrafische [?] Depicta nicht expediert werden könne und 

dieser Brief Dir eben so schnell zu kommen würde. Ich bitte dich daher demnach sogleich 

nach Empfang dieses Briefes mir zu telegraphier und das Telegramm nach Prag an Herren 

Kanzleidirektor Müller132 bei der Statthalte[re]i zu adressieren , das Telegramm kam ganz 

kurz nur Deine Gewährung  mein Bitte mithalten  und den Brief könntest Du ebenfalls mit  

dem [Bei?+ adressieren abzugeben bei Herr Anton Müller, Kanzleidirektor, Kleinseite 

Statthalterei. 

 

5.2 II. Dopis Arnošta Chotka švagrové Marii Chotkové 

 

Jesenčany, 4. července 1866 

 

Arnošt Chotek oznamuje dopisem své švagrové Marii Chotkové, že je po bitvě u Hradce 

Králové (3. července1866) zdráv a myslí na svého synovce Jana Nepomuka Chotka. 

 

Jinčan, 4. Juli 1866 

Liebe Marie! 

Nach langer Zeit ist heute wieder ein Tag an dem nicht gekämpft wird und wir in einem 

Dorfe133 liegen, daher will ich dir sogleich die Nachricht geben, dass sich Carl134 und ich 

                                                 
132

 V roce 1866 není na českém místodržitelství v Praze na Malé Straně uveden nikdo takového jména. Zdroj 

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=shb&datum=1866&page=530&size=45 (cit. 10.05.2016) 

133
 Pravděpodobně se jedná o současnou obec Jesenčany (dříve tři samostatné vesnice – Staré, Nové a Malé 

Jesničany) vzdálené cca 4 km jižně od Pardubic směrem na Chrudim, ze které nechával Karel Thun vzkazovat 

do Žehušic, že jsou s Arnoštem Chotkem v pořádku. Bojiště je odsud vzdáleno cca 35 km, které se dají za 

jeden den/noc při ústupu překonat. Ustupující rakouská vojska použila v noci z 3. na 4. července 15 pevných 

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=shb&datum=1866&page=530&size=45
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ganz wohl befinden und die gestrige unglückliche Schlacht ganz unversehrt  überstanden 

haben. Der gestrige Tag hat unsere schöne Armee vollständig zerstört. Nachdem sich der 

Kampf für uns günstig darbot und wir die Preußen ein Stück zurück gedrängt hatten, wur-

den wir unvermerkt von den Feinden umgangen, so dass wir von zwei Seiten beschossen 

wurden. Der ganzen Tag hielt sich unser und das Sächsische Militär sehr gut, rest als ge-

gen Abend das Kreuzfeuer entstand und Generäle etc. sich im Galopp aus dem Sta[?] ma-

chten, da begann eine wilde Flucht, ohne alle Ordnung, alle Truppengattungen rannten 

durcheinander gegen Königgrätz135, nur unser Regiment marschierte regelrecht ab bis 

über Pardubitz136. Selbst die ältesten Militärs erin*n+ern sich nicht an eine schmähliche 

Flucht. Weiß Gott, wie diesem noch alles reden wird. 

Heute haben wir den 4ten Juli, ein freudiger Tag für uns alle, ich dachte gleich beim Erwa-

chen an meinen lieben herzigen Neffen137. Gott beschütze ihn zu deiner und unser alles 

Freude noch viele, viele Jahre. Verzeihe mir mein Geschmier, aber es ist nur eine kurze 

Zeit übrig. Wie ich hoffe, geht es Euch Allen gut, ich bitte dich deiner Mama138 und Resi139 

meine Empfehlung auszurichten und die Geschwister140 zu grüßen. 

                                                                                                                                                    
a pontonových mostů přes Labe v pásmu mezi Lochenicemi a Pardubicemi. Třetí hulánský pluk arcivévody 

Karla, v němž sloužil Arnošt Chotek, přecházel řeku v nejjižnějším místě u Pardubic. Zde zřejmě po nočním 

ústupu odpočívali a byla příležitost psát dopis. 

134
 Karel Borom. Emanuel Thun–Hohenstein (1842 - 1931), nejmladší syn Josefa Matyáše Thun-Hohenstein 

(majorát Klášterec nad Ohří). Společně s Arnoštem Chotkem se zúčastnil, v hodnosti nadporučíka 3. hulán-

ského pluku arcivévody Karla, bitvy u Hradce Králové.  

135
 Hradec Králové – historicky věnné město českých královen, dnes metropole Královohradeckého kraje ve 

východních Čechách na soutoku Labe a Orlice. V prostoru severovýchodně od královéhradecké vojenské 

pevnosti se v úterý 3. července 1866 odehrála poslední velká polní vojenská operace na území Čech. GPS: 

50.2092283N, 15.8327683E. 

136
 Pardubice – východočeské město vzdálené necelých 30 km od Hradce Králové. GPS:  50.0385383N, 

15.7802056E. 

137
 Jan Nepomuk „John“ Chotek (3. července 1865 – 25. listopadu 1884), jediné dítě Rudolfa Karla, kterému 

byl v den bitvy u Hradce Králové jeden rok. Možná proto patřila po přestálé bitvě vzpomínka strýce Arnošta 

právě malému následníkovi chotkovské primogenitury. 

138
 Marie Terezie Auersperg, roz. von Scheibler (1814 - 1879), matka Marie Chotkové. 

139
 Zřejmě neprovdaná sestra Marie Chotkové – Terezie Auersperg (1841 – 1924). 

140
 Sourozenci Arnošta Chotka -  Rudolf Karel, Emerich, Ferdinand a Karolina. Blíže o jejich osudech v kapito-

le Karel, Rudolf Karel a Arnošt Chotkové – osobnostní profily autorů editovaných písemností. 
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Es grüßt Dich herzlich dein Bruder 

Ernst 

 

5.3  III. Deník Rudolfa Karla Chotka z války 1866 

s.d., s.l. 

 

Deník Rudolfa Karla Chotka popisuje jeho každodenní činnost a události, které prožíval na 

svých statcích ve Veltrusích a na Nových Dvorech v době prusko-rakouské války, ve dnech 

17. června až 12. července 1866.  

 

1. Bogen 

Journal während der Kriegsdauern 1866 

 

17. Juni  

Kam ich nach Bělušice141, wo ich sächsische Artillerie & Infanterie einquartiert fand, die 

von Oberleutsdorf142 gekommen sind. Die Offiziere erschienen beim Super in Pantoffeln 

und entschuldigten sich, dass sie vom Marsch sehr müde waren. Für die Kost eines Man-

nes wurde täglich 13 Kreutzer bezahlt. 

18. Juni  

Heute kam ein Kavallerie Regiment durch.  

19. Juni  

Ich fahr von Beloschitz nach Weltrus143 und von da am 20. [Juni]  nach Prag. In demselben 

Zuge  fuhr  der König von Sachsen144  nach Prag, der von der Bevölkerung mit Jubel emp-

                                                 
141

 Bělušice, okres Most v severozápadních Čechách. Nejstarší chotkovské panství, které získal Karel Chotek 

(zemřel v roce 1633) sňatkem s dcerou Jana Charváta z Bärensteinu. Zde se Chotkové usadili po bělohor-

ských majetkových konfiskacích. Panství Bělušice vlastnil rod až do první pozemkové reformy. GPS: 

50.4491558N, 13.7628158E. 

142
 Horní Litvínov – severovýchodní část města Litvínov v okrese Most. GPS: 50.6006864N, 13.6111108E. 

143
 Veltrusy – město cca 25 km severně od Prahy ve Středočeském kraji. Součástí chotkovského dominia se 

staly díky sňatku Václava Antonína Chotka s Marií Terezií von Scheidlern. GPS: 50.2704594N, 14.3285700E. 

144
 Národní listy ze dne 20. června. 1866 (č. 167, ročník VI.) přinesly článek, že saský král Jan I. přijel do Prahy 

včera, tj. 19. června, „obyčejným osobním vlakem“ z Teplic.  
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fangen wurde. Im „Schwarzen Ross“ war Onkel Karl145 mit Familie auf der Flucht und geht 

weiter nach Wien. In Weltrus fand ich eine erster Pionierabteilung mit Pontons, die auf 

der Elbe weiter gingen. 

21. Juni  

Heute fuhr ich nach Kačina146, da wegen Truppenmarschen kein Train ging, fuhr ich mit 

der Post über Böhmisch Brod147, welchen Weg ich 20 Jahre nicht gefahren war. 

Kačina 

24. Juni  

Heute besuchte ich mit dem Doctor148 und Direktor149 die zur Aufnahme von 12 Verwun-

deten bestimmte Lokalitäten in Neu Hof150 und bestimmte die Adaptierung derselben für 

ein taugliches und gesundes Spital. Nachmittags lies ich alles Silber, und einen großen Teil 

der Waffensammlung im Kačiner Schlosse in einem unterirdischen Gewölbe einmauern. 

25. Juni 

Nachmittags überraschte uns Ernst151 mit Karl Thun mit einem Besuche, von Chotzen152 

aus. 

 

                                                 
145

 Karel Chotek (1783 - 1868), zakladatel velkobřezenské sekundogenitury. Významný zemský politik, nej-

vyšší purkrabí Království českého v letech 1826 - 1843. Podrobně o Karlu Chotkovi v kapitole Karel, Rudolf 

Karel a Arnošt Chotkové – osobnostní profily autorů editovaných písemností. 

146
 Kačina, míněn chotkovský zámek, který postavil na panství Nové Dvory Jan Rudolf Chotek (1749 - 1824). 

Empirový zámek a okolní přírodní park reprezentují ideál šlechtického bydlení své doby, který ale přivedl 

Chotky do tíživé finanční situace. GPS: 49.9852847N, 15.3281792E. 

147
 Český Brod – město 35 km západně od Prahy v okrese Kolín. GPS: 50.0742017N, 14.8608122E. 

148
 Totožnost se nepodařilo zjistit. 

149
 Jedná se zřejmě o tehdejšího vrchního ředitele chotkovských velkostatků Julia Příborského (1824 - 1905). 

150
 Nové Dvory – nedaleko Kutné Hory severovýchodním směrem leží obec, která dala jméno celému chot-

kovskému panství ve východních Čechách. V majetku hrabat Chotků byla od roku 1764, kdy toto panství 

koupili Jan Karel Chotek s manželkou Marií Terezií roz. Kotulínskou.  Panství obsahovalo kromě Nových 

Dvorů další vsi – Kobylnice, Morašice, Lišice, Záboří, Svatý Mikuláš, Svatý Jakub, Církvice, Svatá Kateřina, 

Třebešice, Bernardov, Sulovice, Radvančice, Outěšenovice a Borová. GPS: 49.9682133N, 15.3279044E. 

151
 Arnošt Chotek (1844 - 1927) byl nejmladším z bratrů Chotků a jako podporučík hulánského pluku č. 3 

arcivévody Karla se zúčastnil bitvy u Hradce Králové. Více v kapitole Karel, Rudolf Karel a Arnošt Chotkové – 

osobnostní profily autorů editovaných písemností. 

152
 Choceň leží 15 km západně od okresního města Ústí nad Orlicí. GPS: 50.0016056N, 16.2230258E. 
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26. Juni  

Heute hielt ich eine außerordentliche Ausschusssitzung153 ab, erließ einen Aufruf an den 

Bezirk zur Sammlung von Geld und Bandagen Gegenständen, die in der Bez*irks+ Ver-

tretungskanzlei gesammelt und für die Bezirksspitäler verwendet werden sollen. Ferner 

wurde über die in der Kassa befindlichen Depositen verfügt. Nachmittags verließ uns 

Ernst. 

27. Juni  

Heute wurden auf Auftrag des Bezirksamtes 400 E[ime]r Bier und 87 S[tüc+k*e+ Ochsen für 

die Armee nach Pardubitz bestellt. Die sofortige Bezahlung ist zugesagt. 

28. Juni  

Heute Nacht kamen mehrere Familien von Jitschin154 auf der Flucht vor den Preußen nach 

Neuhof und zogen in großen Wirtshaus ein. 

29. Juni  

In der Nacht kam ein Mann aus Chlumetz155 hier durch, der erzählte, dass dort seit ges-

tern große Truppenmassen zusammengezogen werden. Marie156 packt heute, um Morgen 

nach  Prag abreisen zu können. Gegen Mittag kam der k.k. Oberarzt Bernstein157, des Kut-

tenberger Feldspitals zu mir, um zu melden, dass 300 Bettstätte, ferner Leintücher und 

Decken notwendig sind. 

 

 

                                                 
153

 Rudolf Karel Chotek působil v letech 1865-1872 jako starosta okresního zastupitelství v Kutné Hoře. O 

jeho osobnosti více v kapitole Karel, Rudolf Karel a Arnošt Chotkové – osobnostní profily autorů editovaných 

písemností. 

154
 Jičín – okresní město Královéhradeckého kraje leží v severovýchodních Čechách, na řece Cidlině. Na úze-

mí města se odehrála jedna z vedlejších bitev prusko-rakouské války v roce 1866. GPS: 50.4372261N, 

15.3516250E. 

155
 Chlumec nad Cidlinou leží necelých 30 km od krajského města Hradec Králové směrem na západ. Od roku 

1611, s jediným přerušením v letech 1618-1620, do roku 1948 bylo město a panství v držení rodu Kinských 

z Vchynic a Tetova. GPS: 50.1544031N, 15.4602619E. 

156
 Marie Chotková, rozená Auersperg (1837 - 1888), první manželka Rudolfa Karla Chotka. Marie byla dce-

rou Františka Xavera, hraběte von Auersperg (1804-1873) a Marie Terezie, roz. von Scheiblern. Rodina 

vlastnila panství Maleč a Pyšely.  

157
 Identitu dr. Bernsteina se nepodařilo ověřit. 
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30. Juni  

Heute verließen die königliche Beschäler die Station Katharein, später fuhren viele hun-

dert Fuhren mit Hafer und Heu hierdurch gegen Elbeteinitz158 begleitet von Infanterie und 

Kürassieren . Zu Mittag kam ein zweiter von Ulanen begleiteter Transport hier durch. Den 

ganzen Tag fuhren Wägen mit Flüchtlingen vorbei. Nachmittags hörte man Kanonendon-

ner. Marie, die mit dem Personenzug nach Prag fuhren wollte, kam von Záboří159 zurück, 

da der Zug wegen Verwundeten sehr verspätet war. In allen Dörfen herscht panischer 

Schrecken. Alles packt. Ein Ochsentransport, die in der Richtung gegen [Elbe]Teinitz ging, 

wurde hier vor dem Wirtshaus durch eine Ordonanz zurückgeschickt, auch die Pferde von 

Kladrub160 wurden hier vorbei geführt. Abends um 10 Uhr kamen die Paar161 hier durch, 

die plötzlich die Flucht ergriffen und nach Bechin162 fuhren. 

Die Harrach163 kamen Nachmittags hier durch. 

1. Juli 

Heute Nacht kamen die ganzen Transporte, die gestern gegen Chlumetz  gingen wieder 

zurück und blieben bei *Sankt+ Nikolai164, die Kavallerie Pferde in Schafstall stehen. Die 

kaiserliche Wägen und Pferde gingen von Kladrub hier durch. 

                                                 
158

 Východočeské město Týnec nad Labem, okres Kolín. GPS: 50.0420169N, 15.3583567E. 

159
 Záboří nad Labem, německy Saborsch an der Elbe, leží východně od okresního města Kolína. GPS: 

50.0252144N, 15.3498700E. 

160
 Kladruby nad Labem v okrese Pardubice jsou spojeny s chovem starokladrubských běloušů. Zdejšímu 

hřebčínu udělil status císařského hřebčína císař Rudolf II. Tím zůstal až do roku 1918, kdy jej převzal česko-

slovenský stát. GPS: 50.0577158N, 15.4870864E. 

161
 Paarové - původně italská rodina, která získala v letech 1624-1630 postupně dvorský úřad v Uhrách, 

v Čechách, v Rakousku a ve Slezsku a také tituly nejvyššího dvorského poštmistra v těchto zemích. 

V Čechách zakoupila rodina statky Měcholupy a Kestřany (inkolát 1652) a později i panství Bechyně a Zde-

chovice. 

162
 Bechyně -  město v okrese Tábor na soutoku Lužnice a Smutné, Jihočeský kraj. GPS: 49.2952314N, 

14.4680989E. 

163
 Harrachové jsou původně českou vladyckou rodinou z jižních Čech, která se ve své historii dvakrát rozdě-

lila. Vztah k zemím Koruny české mají potomci Františka Arnošta Harracha se sídlem v Jilemnici. Z letního 

sídla v Hrádku u Nechanic přejížděli Harrachové v předvečer bitvy zřejmě na svůj zámek v Konárovicích nebo 

dále na Prahu. 

164
 Svatý Mikuláš v okrese Kutná Hora tvoří dnes se Svatou Kateřinou jednu obec. Nesousedícími částmi 

obce jsou Lišice a Sulovice. GPS: 49.9909139N, 15.3504919E. 
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Marie fuhr um 8 Uhr mit den Pferden nach Prag. 

Später kam Taffi Kinsky165, der von Chlumetz nach Sehuschitz166 übersiedelte, weil das 

sächsische Hauptquartier heute hinkommt, er nahm Pferde und Kühe hierher mit. Zu Mit-

tag ging wieder ein großer Fourrage transport gegen Elbeteinitz durch, der aber wieder 

zurückkehrte und mit dem hier gewesenen nach Caslau167 zurückging. 

Ein Munitionstransport ging nach Pardubitz vorüber. Abends kam ein Auftrag vom Bezi-

rksamt, morgen alle Hofpferde als Vorspann auf 3 Tage nach Přelauč168 zu stellen. Heute 

kamen keine Flüchtlinge mehr vorbei. Früh hörte man Kanonenschüsse. 

2. Juli 

Der Vormittag verlief ruhig. Um 2 Uhr fuhr ich nach Kuttenberg zur persönlichen 

Ausschuss Sitzung. Dort erfuhr ich, dass die Post gesperrt ist, so auch in Prag. Ich telegra-

fierte nach Prag an Marie, da man Briefe nicht annahm. Dann war ich in Sehuschitz bei 

Kinský, der kam eben von Chlumetz und brachte die sichere Nachricht, dass in Byd-

schow169 preußische Husaren sind und unsere Truppen sich zurück ziehe*n].  Abends kam 

der Direktor, der in Pardubitz war, und sagte, dass der ganze Ochsentransport wieder 

zurückkommt, da Ord*e+re  gekommen ist, dass er für jetzt nicht nötig ist. Ich gab Befehl, 

das Holländer Rindvieh morgen nach Radwanschitz170 übertreiben zu lassen. Um 11 Uhr  

                                                 
165

 Octavián „Taffy“ Kinský (1813 - 1896), svérázný pokračovatel hraběcí linie rodu. O jeho výstřelcích kolují 

neuvěřitelné historky. Bezdětný milovník koní a života vůbec předal majorát Chlumec nad Cidlinou svému 

synovci Zdenkovi (1844-1932). S bratrem Janem (1815-1868) neměl údajně kvůli pletkám s jeho manželkou 

Ifigenií Dadiany de Gyülvesz (1821 -  1882) ideální vztah. 

166
 Žehušice, německy Schuschitz, městys ve Středočeském kraji, 8 km východně od Kutné Hory s raně ba-

rokním zámkem s radikální klasicistní úpravou. Držiteli panství byli od roku 1661 Thunové z klášterecké linie, 

kteří vytvořili v 2. polovině 19. století u zámku krajinářský park a velkou oboru s chovem bílých jelenů. GPS: 

49.9694547N, 15.4073869E. 

167
 Královské město Čáslav (německy Tschaslau) leží ve středočeském kraji vzdálené asi 10 km jihovýchodně 

od Kutné Hory. 49.9109914N, 15.3897183E. 

168
 Západně od krajského města Pardubice se ve vzdálenosti 12 km rozkládá Přelouč. GPS: 50.0398478N, 

15.5603075E. 

169
 Jedná se zřejmě o dnešní Nový Bydžov (německy Neu Bitschow), založené nedaleko Starého Bydžova (cca 

3 km) a 30 km západně od krajského města Hradce Králové. GPS: 50.2415025N, 15.4908206E. 

170
 Radvančice, německy Radwantschitz, nyní část obce Zbraslavice v okrese Kutná Hora. GPS: 49.8044617N, 

15.2085939E. 
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kam Kutscher Albert, der mit Maria in Prag war hier an, mit einem Briefe (2. Bogen), dass 

man ihr rät in Prag bleiben , was mehrere Damen tun und dass die Preußen dort täglich 

erwartet werden. 

3. Juli171 

Früh bekam ich eine telegrafische Antwort  von  Marie, dass Prag wieder ruhiger ist. Dann 

besah ich Arbeiten in Spital, welches morgen fertig wird. Nachmittags waren wir wieder in 

Sehuschitz, wo ein Kutscher von Chlumetz angekommen war, der erzählte, dass früh eine 

Schwadron172 preußischen  Dragoner  aufs Schloss kam und 7 Pferde aus dem Stall nahm, 

5 aber wieder zurückstellte; sie gaben dafür Bons auf 1800 Fl*orins+; der Rittmeister 

frühstückte dort mit Bar*onin] Eugenie Beust, die in Chlumetz zurückblieb, um Verwunde-

te zu pflegen. 

4. Juli 

Durch den gestrigen Besuch von Pickelhauben173 in Chlumetz etwas vorsichtig gemacht, 

schickte ich heute früh 4 Wagen*pferde] und 1 Reitpferd nach Radwanschitz. Am Zabořer 

Bahnhof wurde eine Menge Brod, das für die Armee dort eingeliefert, und da es nicht 

abgeholt wurde schimm[e]lig zu werden anfing, um einen geringen Kreis verkauft,  so 

dass ein großer Tragkorb voll nur 10te kostete. 

5. Juli 

Früh war ich in Chlumetz, recte  Sehuschitz. Kinský bekam einen Brief von Chlumetz mit 

der Nachricht, dass seit gestern Abends preußischen roten Husaren dort einquartiert sind. 

Auf diese Nachricht verließ er mit seinen Pferden Sehuschitz.  Chlumetzer Flüchtlinge ke-

hren dorthin zurück. Zu Mittag fuhr ich nach Kuttenberg zu einer außerordentlichen 

Ausschuss Sitzung. Während derselben meldete ein Gendarm dem Bezirksvorsteher174, 

                                                 
171

 3. července 1866 měl Rudolfův jediný syn Jan Nepomuk (John) první narozeniny. V deníku není o synovi 

ani zmínky.  

172
 Švadrona,  z franc. escadrone = setnina jezdců, die Schwadrone., 150—200 koní. Velí jí rytmistr; 4—8 švadron tvoří  

pluk, jemuž velí plukovník. Ke švadroně patřili rytmistr, nadporučíci, poručíci, kadet, strážmistr, strážmistr účetní, pod-

strážmistři, desátníci, trubač, vojáci, sluhové, lékař, sedlář.  

173
 Vojenská přilba s bodcem - název pro typické helmy pruské armády ve 2. polovině 19. století, přeneseně 

pro pruské vojáky. 

174
 Okresním představeným v Kutné Hoře v letech 1859-1868 byl Jindřich Pokorný. 
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dass Preußen bereits in Zdechowitz175 sind, worauf der Bezirksvorsteher sich Pferde bes-

tellen ging und ich nach Hause fuhr. Heute die von Pardubitz  kommen, sagen, dass unse-

re Armee vorgestern geschlagen wurde, die Elbe überschritten hat und sich nach Mähren 

zurückzieht. Die Leute sind durch die Nähe der Preußen wieder so  alarmiert, dass ich 

mich nach dem Augenblick seh[e]ne, wo sie den hiesigen Bezirk okkupieren werden. 

Später erzählte wieder ein durchfahrender Gendarm, dass die Preußen nur in Kladrub und 

Přelauč sind und gegen Čáslau gehe. Um 7 Uhr kamen 5 Wägen mit Verwendeten hier 

vorbei. Ich ließ ihnen Suppe, Brod und Bier geben und dann fuhren sie nach Kuttenberg. 

Sie erzählten  furchtbare Dinge von der Niederlage am 3. [Juli+ bei Königgrätz176. 

Abends kam der Direktor und klagte, dass Assistent Kims177, der  vorgestern nach Praha 

um Geld fuhr, noch nicht zurück sei, und die Taglöhner doch ausgezahlt werden müssen. 

Ich beschloss daher Morgen zeitlich früh nach Prag zu fahren und selbst Geld aufzutrei-

ben, besonders da die Postverbindung seit gestern ganz unterbrochen ist. Die Fahrten auf 

der Eisenbahn sind seit gestern ebenfalls eingestellt. 

6. Juli 

Heute schickte ich noch 2 Reitpferde nach Radwanschitz und fuhr um ½ 3 früh über 

Schwarzkosteletz178 nach Prag; fand dort alles wohl und Praha in Erwartung der Preußen. 

Sowohl am Rathaus als auf vielen Privathäusern wehten weiße Fahnen.179 Ich requierte 

Geld in der Oberdirektionskassa180 und fuhr den nächsten Tag wieder mit denselben Pfer-

den nach Kačina zurück. 

 

 

                                                 
175

 Zdechovice, obec nacházející se 6 km východně od Přelouče v okrese Pardubice. Od roku 1722 v držení 

hrabat, později knížat Paarů. GPS: 50.0129061N, 15.4694744E. 

176
 Bitva u Hradce Králové – první zpráva o drtivé porážce rakouské armády přišla na zámek Kačina s dvou-

denním zpožděním.  

177
 Asistent – úřednická pozice v účtárně v Nových Dvorech. 

178
 Kostelec nad Černými lesy se nachází 30 km východně od Prahy v okrese Praha – východ. Do roku 1920 

se oficiálně nazýval Černý Kostelec – odtud jeho německý název. GPS: 49.9940347N, 14.8592178E. 

179
 Národní listy referovaly o omylu některých Pražanů, kteří vyvěsili před příchodem Prusů bílé prapory i na 

soukromé domy (7. července 1866, č. 184, ročník VI.). 

180
 Pokladna vrchního ředitelství všech tří chotkovských statků (Nové Dvory, Veltruy a Bělušice) sídlila 

v Praze. 
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7. Juli 

Hier angekommen fand ich, das Hauptquartier der Preußische Elbarmee Armeekorp 8181, 

General Herwarth182 sammelt Suite, darunter Gisbert Fürstenberg183, Prinz Reuß184, Prinz 

Salm Schader185, etc., die von Chlumetz  kamen. General Herwarth von Bittenfeld war im 

Schlafzimmer, Oberst Freiherr Schlottheim186 in meinem Zimmer einquartiert.  In Biblio-

thek war die Feldpost. 

Die ganze Gegend von Kutná Hora an voll Militär. Im Schloss war alles besetzt, so dass ich 

im Offizier Zimmer schlafen müsste. Bei Tisch waren 36 Offiziere. Alle halten Vollbärte, 

nur der General war rasiert. Im ganzen wurden hier 376 Mann verköstigt. In den Höfen 

wurden Ochsen und Schafe geschlachtet, Hafer [et] Heu requiert, viel Bier teils ausge-

trunken, teils mitgeschleppt; bezahlt wurde nichts und mehrere  Gegenstände  als Hand-

tücher, Pfeifen vom Bříza *!] und alles Putzzeug im Stall wurde vermisst. 

8. Juli 

Heute früh ging das Hauptquartier nach Goltsch Jenikau187 ab. Später kam Max Gerzer188 

angeritten und ließ mir ein krankes Pferd zurück. Er sagte mir, dass er hörte es sei ein Graf 

                                                 
181

 Ve válečném roce 1866 byla pruská Labská armáda dočasně složena z VIII. armádního sboru a 14. divize. 

182
 Karl Eberhard Herwarth von Bittenfeld (1796 - 1884), vrchní velitel pruské Labské armády v bitvě u Hrad-

ce Králové. 

183
 Gisbert Fürstenberg–Stammheim (1836 - 1908), zřejmě se jedná o švagra Rudolfa Karla Chotka, který 

pocházel z pruské hraběcí rodiny se sídlem ve Stammheimu (dnes součást Kolína nad Rýnem v SRN). Rodina 

hrabat Fürstenberg–Stammheim není příbuná s jihoněmeckým knížecím rodem Fürstenbergů, jehož rodové 

linie vlastnily statky i v českých zemích. 

184
 Jindřich IX. princ Reuss z mladší linie rodu (1827 - 1898), generálmajor pruské armády. Na rozdíl od starší 

linie Reuss byla tato spojencem Pruska. Rodu Reuss patřila území v dnešní spolkové zemi Durynsko až do 

roku 1918. 

185
 Pravděpodobně nejmladší syn člena pruské panské sněmovny Wilhelma Fridricha knížete zu Salm – 

Horstmar (1816 - 1865), Eduard Maximilian (1841 - 1923). 

186
 Plukovníka svobodného pána Schottheima se nepodařilo ověřit. 

187
 Golčův Jeníkov - město leží v okrese Havlíčkův Brod v kraji Vysočina. Z Kačiny se hlavní štáb generála 

Herwartha von Bittenfeld vydal na jih do Golčova Jeníkova, přes Čáslav je to 26 km. GPS: 49.8162606N, 

15.4768622E. 

188
 Osobu se jménem Max Gerzer se nepodařilo identifikovat. 
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Chotek in Nechanitz189 verwundet, was mich sehr erschreckte,  worauf ich mir vornahm, 

dahin zu fahren, bis ich einen preußischen Geleitschein bekomme. 

Den ganzen Vormittag marschierte preußische Militär hierdurch gegen Čáslau Ein Artille-

riepark stellte sich Nachmittags hinter dem Neuhöfer Hofe am  Luzernfeld190 hier auf, es 

wurde Vorspannspferde requirirt und suchte man auch hier im Stalle nach Pferden des 

hier steht, doch hatte Kutscher Josef den guten Einfall zu sagen, er müsse mit dem einzi-

gen Paar Wagenpferden des hier steht, einen Oberst nach Pardubitz führen, und so blie-

ben sei da, auch nach den Ponys fragte ein Korporal, als ich mit ihnen in Neuhof war, doch 

entfernte er sich wieder, als ich ihn sagte wer ich sei. In dem für die 12 Verwundeten her-

gerichteten  Spital blieben 2 kranke Preußen zurück. 

Abends bekam ich endlich gewünschten Geleitschein, er war, der mir Pferde und Wagen 

vor Requisition sicherte ausgefertigt von dem in Neuhof stationiertem Major [et] Coman-

deur des rheinischen Artillerieregimentes Nummer 8 Hildebrandt191. 

Beiliegenden  Brief fand ich in der Bibliothek. 

9. Juli 

Zeitlich früh fuhr ich über Chlumetz nach Nechanitz. Unterwegs begegnete ich wieder 

eine Kolonne Munitionswägen von 8 et 7 Regiment. Die Leute hatten die holsteinische 

Medaille. Sowohl in Nechanitz, als (3. Bogen) als [sic]  im Schloss Hrádek192,  wo 500 

Verwundete liegen193, fand ich keine Spur von Ernst aber fand in Hrádek Degenhard Ho-

mpesch194  und Louis Hohenlohe195 dann von preußischen Kürrasieren Major Beal196 und 

                                                 
189

 Nechanice – zde míněn zámek Hrádek u Nechanic, ve kterém byl během bojů zřízen vojenský polní laza-

ret. GPS:  50.2234697N, 15.6671183E. 

190
 Zřejmě se jednalo o místní název obce Nové Dvory. 

191
 Pruského důstojníka majora Hildebrandta se nepodařilo spolehlivě identifikovat. 

192
 Zámek Hrádek u Nechanic leží v okrese Hradec Králové. V roce 1829 zakoupili tento majetek od rodu 

Schaffgoschů hrabata Harrachové a vystavěli zde mezi lety 1839 – 1854 novostavbu zámku. Stavba byla 

provedena ve stylu tudorovské gotiky pro Františka Arnošta Harracha (1799 - 1884). 

193
 Jan TICHÝ, Vojenské lazarety v Nechanicích a okolí po bitvě u Hradce Králové 3.7.-6.11.1866, Seminární 

práce KHI FF UPOL 2013. Práce, která čerpá z kroniky zámku Hrádek u Nechanic, uvádí celkový počet raně-

ných obou bojujících stran ošetřených v tomto lazaretu číslem 1026, z toho 41 důstojníků.  

194
 Poručík rakouské armády Degenhard Hompesch (1840 - 1866) zemřel následkem zranění 20. července 

1866 v lazaretu na zámku Hrádek u Nechanic. 
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Oberleutnant C. Colleti197 und mehrere andere österreichische  Offiziere, doch alle sagten 

mir, dass Karluhlanen198 gar nicht im Feuer waren, und dass wahrscheinlich eine Namen-

sverwechslung geschah mit einem Koller, der da ist.  

Ich fuhr dann auf das Schlachtfeld vom 3. [Juli]zwischen Nechanitz, Přím199, Problus200 

hinaus, das grässlich aussieht; das Getreide zertreten und ze[r]fahren, in Feldern und 

Wiesen Gruben von Kanonenkugeln, vor den Dörfern Verhaue von Bäumen, Gartenzäu-

me, Dächer, Bäume durchschossen, Häuser abgebrannt, altenhalben Erdhaufen, wo die 

Gefallenen vergraben wurden. Tornister, Patronentaschen etc. lagen noch auf den Fel-

dern umher; viele Spuren von Biouiques [!] und Laubhütten. Hi*e+r und da werden noch 

immer Gefallen begraben. Abends fuhr ich beruhigt nach Hause und fuhr wieder eine 

Wagenkolonne mit Brot vor, welche Wägen bespannt waren 4 Pferden teils vor, teils ne-

beneinander; die Pferde hatten alle Brustgeschirre; es waren offenbar ausständische Fu-

hrleute. (Es sollen schlesische Fuhren gewesen sein.) Nach Hause angekommen, fand ich 

wieder Einquartierung im Schloss 5 Artillerieoffiziere, mit denen ich supirte. 

10. Juli 

Früh kam Stovíček201 und erzählte, dass mehrere Kathareinen Bauern, als sie Heu für die 

Preußen liefern sollen, 6 Fuhren von der herrschaftlichen  Wiese wegführten. Der Ort-

svorsteher ließ davon. Seit gestern ist kein Körnchen Hafer in der ganzen Gegend mehr 

auszutreiben, die Pferde werden  bloß mit Heu gefüttert.  

                                                                                                                                                    
195

 Ludvík Karel Gustav Hohenlohe-Lagenburg  (1823 - 1866), majitel panství Červený Hrádek u Chomutova.  

Jako plukovník rakouské armády zemřel na zranění utržená v bojích královéhradecké bitvy dne 26. července 

1866 v lazaretu na zámku Hrádek u Nechanic. V době jeho smrti, ani ne dvouletá dcera Adeleide (Ada), se 

v roce 1885 přivdala do rodiny Chotků. Stala se manželkou vnuka Karla Chotka, Karla (II.) a matkou posled-

ního nositele jména Chotek, Karla (III.). 

196
 Jméno majora Beala se nepodařilo ztotožnit. 

197
 C. Colleti – jméno se nepodařilo ztotožnit. 

198
 Huláni rakouského 3. pluku arcivévody Karla. 

199
 Přím – zřejmě dnešní Dolní Přím, který spolu se soudními vesnicemi Horní Přím, Nový Přím, Probluz, 

Jehlice a Bor tvoří dnes jednu správní jednotku. Na území tvořeném těmito osadami probíhaly 3. července 

1866 krvavé boje prusko-rakouského střetnutí u Hradce Králové. GPS: 50.2284611N, 15.6917139E. 

200
 Probluz viz předešlá poznámka. GPS: 50.2443167N, 15.7155519E. 

201
 Osobu jménem Šťovíček se nepodařilo identifikovat. 
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Die ganze Artillerietrain ging um 9 Uhr aus der hiesigen Gegend über Čáslau weiter. Um 

10 Uhr bekam ich wieder die erste Postsendung von Prag, Zeitungen vom 5., 6., 7., 8., 9. 

Juli. Ich schrieb sogleich an Marie und an Jelli Hohenlohe202, da mich Hohenlohe darum 

gebetet hat, weil er nicht selbst schreiben kann.  Mittags kam Tadra203 von Sehuschitz und 

erzählte, dass Karl Thun nach der Königsgrätzer Schlacht aus Chrudim204  dorthin sagen 

ließ, dass er und Ernst gesund sind. Diese Nachricht erfreute mich natürlich außerordent-

lich. 

Nachmittags war ich in Záboř von einem Personenzug ist noch keine Rede, wiewohl die 

Bahn von Pardubitz bis Prag fahrbar ist. Einige preußischen Soldaten, die mit der Feldpost 

in Pardubitz waren, fuhren gerade auf einer t[D]raisine nach Prag zurück. 

11. Juli 

Früh ging abermals ein Zug mit Munitionswagen vorüber, wie man hört der letzte. 

Zu Mittag kam ein preußische Jäger von Neuhof, um die Gartenpferde zu einer Fahrt nach 

Chlumetz zu requiriren; man hatte ihm in Neuhof von diesen Pferden gesagt. Überhaupt 

haben sich viele Leute in der hiesigen Gegend sehr schlecht benommen, indem sie den 

Preußen von herrschaftlichen Vieh und Futtervorräten sagten, während sie das ihrige in 

den Wäldern verbargen, sogar auf herrschaftliche Kleefelder et Wiesen geführt haben, so 

dass ich im Verhältnis mit dem Bauern viel mehr Schaden habe, als jene.  

Die preußischen Offiziere waren alle ausnehmend höflich und leicht zu befriedigen; auch 

die Mannschaft gab kein einziges Beispiel von Rohheit und nahm nichts mit Gewalt. Bei 

Requisitionen vom Vieh wiesen sie sich immer mit Zetteln von Offizieren aus. 

Heute kam das Vieh von Radwantschitz wieder zurück, da ich sah, dass nichts zu befürch-

ten ist, indem  die Preußen nur da Vieh nahmen, das man ihnen  selbst aussuchte. Die 

                                                 
202

 Neznámá přezdívka „Jelli“. Vzhledem k okolnostem (otec i matka Ludvíka Karla Hohenlohe-Langenburg 

již zemřeli a měl jen sestru), by se mohlo jednat o manželku Ludvíka Karla) Marii Gabrielu, roz. Trautt- 

mansdorff–Weinsberg (1840 - 1923). 

203
 František Tadra, správce zámku Kačina. 

204
 Okresní město Pardubického kraje Chrudim leží asi 110 km východně od Prahy. GPS: 49.9510922N, 

15.7955758E. 
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Pferde, hörte ich, sollen, da auch in Zbraslawitz205 Preußen waren, bis nach Ledeč206  

weiter gegangen sein. 

Nachmittags war ich in Pečkau207 bei Hrubý208, wo nur preußischen Patrouillen hinge-

kommen waren. Dorthin kam heute der Ledeburische Jäger209, der erzählte, dass in mei-

nem prager Haus210 ein preußische Offizier einquartiert ist, mit welchem Maria ein Kreuz 

hatte, indem er mit der Kost unzufrieden war, und jetzt auf meine Rechnung im Schwar-

zen Ross speist (wo er sich wird gewiss nichts abgehen lassen). 

Der Brauer ließ heute die Siegel von der Braupfanne abreißen, um wieder brauen zu kön-

nen.  Da sowohl die Finanz Kommissäre, als auch das Steueramt fort sind, wird natürlich 

weder Steuer noch Maut gezahlt. Der Bezirksvorsteher war auf höheren Befehl beim  

Anmarsch der Preußen davon gefahren, nur das Gericht blieb zurück. 

12. Juli 

Heute kam der Vorsteher von Katharein, und bat ich möchte einen kaiserlichen Hengst, 

der weil er krumm war, zurückgeblieben ist, ins Schloss nehmen damit er den Preußen 

nicht in die Hände fiele, was ich aber nicht tat, da jetzt hoffentlich keine Preußen mehr 

durchkommen. 

Seit gestern ist die Post wieder gesperrt. Die Gegend ist heute frei von Preußen. Früh 

marschierten die letzten (Jäger)  von Neuhof ab. Nur in Kuttenberg blieb eine kleine Be-

satzung, Infanterie et Kürassiere. 

                                                 
205

 Zbraslavice, německy Sbraslawitz, leží 20 km jihovýchodně od okresního města Kutná Hora. GPS: 

49.8117894N, 15.1831908E. 

206
 Ledeč nad Sázavou leží ve Středočeském kraji, asi 30 km západně od okresního města Havlíčkův Brod na 

řece Sázavě. Německý název města zní Ledetsch an der Sasau. GPS: 49.6951669N, 15.2777225E. 

207
 Červené Pečky leží asi 6 km jižně od okresního města Kolína. Od roku 1794 byly v majetku rodiny praž-

ského advokáta a později svobodného pána Leopolda Hrubého z Jelení. GPS: 49.9782167N, 15.2085606E. 

208
 Teodor (Bohdan Karel August) svobodný pán Hrubý z Jelení (1826-1914), major v záloze a c.k. komoří. 

209
 Manželkou Teodora Hrubého z Jelení byla Karolina, roz. Ledebur–Wicheln (1839 - 1930), zřejmě proto se 

zde objevuje ledeburský myslivec. 

210
 Jak již zmíněno, není jasné, jestli se jedná o palác Chotků v Praze na Malé Straně nebo jejich pražský 

staroměstský dům v Michalské ulici. 
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Die Tabakfabrik211 soll wieder in Betrieb gesetzt werden, nachdem eine große Quantität 

fertiger Ware von den Preußen mitgenommen  worden ,war}. 

 

5.4  IV. Výběr z Memorabilií Karla Chotka – rok 1866 

s.d., s.l. 

 

Memorabilia Karla Chotka zahrnují zápisy z období let 1843 - 1868. Vybraná čast se týká 

roku 1866 a zpřístupňuje postřehy a nejdůležitější události v životě autora v roce pozna-

menaném válkou o německou dominanci. 

 

Memorabilia von 1843 – 1868. Karel Chotek 

1866 

16. April 

Ankunft von Berlin212 in Großpriesen.  

3. Mai 

Minzi213 kommt mit Bohuslaw214 zum Sejour.  

14.[Mai] 

Der schon lange drohende Kriegsausbruch mit Preußen, scheint nach den heutigen Na-

chrichten, nicht zweifelhaft. Gott wolle ihn verhüten und uns beschützen.  

23. Mai 

In der Nacht 3o *C+Kälte215. Alle Nüsse, viel Pflaumen und so weiter erfroren. Großer 

Schaden. 

                                                 
211

.V roce 1812 byla do Kutné Hory soustředěna výroba tabáku z továren v Praze a Golčově Jeníkově. 

V bývalém cisterciáckém klášteře v Kutné Hoře–Sedlci byl od počátku vyráběn dýmkový a šňupací tabák, 

v roce 1844 byl sortiment rozšířen o doutníky. První cigarety pak se zde ručně vyráběli od roku 1882. 

www.pmi.com/cs. 

212
 Zimu 1865/66 prožil Karel Chotek u svého syna Bohuslava, diplomata v rakouských službách, v Berlíně. 

GPS: 52.5170364N, 13.3888600E. 

213
 Vilemína, Chotková, roz. Kinská z Vchynic a Tetova (1838 - 1886) pocházela z větve Kinských mající své 

statky v Kostelci nad Orlicí. 

214
 Bohuslav Chotek (1829 - 1896), nejmladší syn Karla Chotka, otec Žofie, manželky následníka rakouského 

trůnu arcivévody Františka Ferdinanda d’Este. 
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14. Juni 

Besuch Karoly’s216, der von Berlin abberufen ist, folglich Krieg. Gott steh uns bei! 

16. Juni 

Krieg gegen Preußen erklärt. Sie fallen in Sachsen ein. Der ganze Hof mit Ausnahme des 

Königs217 und Prinzen218 nach Prag.  Wir packen ein um nach Prag zu fliehen sehr gegen 

meinem Willen,  da ich unter allen Umständen lieber blieben möchte.   

17. Juni 

Abreise als Flüchtling nach Prag und Gmunden219 um mit dem Preußen nicht zusammen 

zu kommen. 

20. Juni 

Abreise von Prag nach Regensburg220 um ½  9 Uhr Abends. 

21. Juni 

Abreise von Regensburg um ½ 11 über Passau221 und Wels222 nach Gmunden, wo wir am 

22. [Juni]  [um+ 6 Uhr früh ankamen. 

 

 

                                                                                                                                                    
215

 V pražském Klementinu byl tohoto dne naměřen minimální teplotní rekord 2.2
 o 

C, který dosud nebyl 

překonán. Ve Velkém Březně bylo však podle záznamu Karla Chotka ještě o 5
 o 

C chladněji než v Praze na 

Starém Městě. 

216
 Alois Károlyi, rakouský velvyslanec v Prusku. 

217
 Král Jan I. Saský (1801 - 1873) stál v konfliktu 1866 na straně Rakouska proti Prusku. Po prohrané bitvě 

však vstoupilo Sasko do Severoněmeckého spolku a v roce 1871 se připojilo k německému císařství pod 

vedením Pruska.  

218
 Saský král Jan měl dva syny – starší Albert (1828 - 1902) velel v bitvě u Hradce Králové saské armádě 

bojující po boku rakouské armády. Po smrti otce nastoupil na saský trůn (1873). Mladší syn Jana I., Jiří (1832 

- 1904) velel v královéhradecké bitvě 3. července 1866 první jezdecké brigádě saské armády. Saský králem 

se stal v roce 1902, po smrti bezdětného bratra Alberta. 

219
 Gmunden – okresní město ve spolkové zemi Horní Rakousy. V druhé polovině 19. století bylo město 

oblíbené jako letní sídlo šlechty c.k. monarchie, která si zde pronajímala vily. GPS: 47.9185856N, 

13.8003047E. 

220
 Řezno, německy Regensburg  – bavorské město na Dunaji, SRN. GPS:  49.0195333N, 12.0974869E. 

221
 Pasov, německy Passau –  město na soutoku řek Dunaje, Innu a Ilzu na jihovýchodě Bavorska v SRN. GPS: 

48.5740136N, 13.4606444E.  

222
 Wels leží 29 km západně od Lince, země Horní Rakousy. GPS: 48.1566958N, 14.0244047E. 
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24. Juni 

Übersiedlung aus dem Gasthaus in die schöne Villa Dierzer. Nachricht von der gewon-

nenen großen Schlacht gegen Victor Emanuel223  bei Custozza224. 

4.  Juli 

Verlorene Schlacht bei König Grätz, in Folge daran die Preußen in Prag einrücken! 

20. Juli 

Großer Sieg zur Senior Admiral Teget*t+hof*f+225 bei Lissa226 über die beinahe doppelt so 

stark italienische Flott[ill]a von der 1 Panzerschiff in die Luft flog ein, 2. in Grund geschos-

sen wurde. 

23. Juli 

Mein 84227ten Geburtstag in Gmunden, trotz der traurigen Kriegs Ereignisse sehr ange-

nehm  und in guter Gesundheit zugebracht. Gott sei dank! 

24. Juli 

Sehr angenehm Course nach Ischl mit Toni, Olga228 und 3 Kindern229 um Bohuslaw und 

Minzi zu besuchen. 

                                                 
223

 Italský král Viktor Emanuel II. (1820 - 1878), první král sjednocené Itálie.  

224
 Slavné vítězství rakouské Jižní armády pod velením arcivévody Albrechta Habsbursko – Těšínského v 

bitvě u Custozy dne 24. července 1866. Po prohrané bitvě u Hradce Králové se odsud Albrechtovi vojáci 

přesunuli k obraně Vídně proti postupujícím Prusům. 

225
 Rakouský kontradmirál Wilhelm von Tegetthoff (1827 - 1871) patřil k nejvýznamnějším námořním velite-

lům 19. století nejen v Rakousku. Výrazně ovlivnil strategii rakousko-uherských námořních sil v nově vznik-

lém rakouském ministerstvu války, které bylo společné pro obě části monarchie. Zemřel ve 44 letech na 

zápal plic. 

226
 Tegetthoffovo vítězství v námořní bitvě u ostrova Vis (Chorvatsko) dne 20. července 1866 proti italské 

přesile je přičítáno rivalitě italských důstojníků. Na počest vítězství byla jménem Lissa pojmenována pancé-

řová loď rakousko–uherského loďstva, která byla v provozu mezi lety 1869 - 1893.  

227
 Jedná se o 83. narozeniny. 

228
 Nejstarší syn Karla Chotka, Antonín (1822 - 1883) s manželkou Olgou, rozenou von Moltke (1832 - 1906). 

Olga byla dcerou příslušníka meklenburské šlechty v ruských diplomatických službách a vzdálenou příbuz-

nou maršála pruského generálního štábu Helmuta von Moltke. 

229
 Manželský pár Antonín a Olga měl jednoho syna a dvě dcery. Zmíněnými dětmi tedy byly syn Karel Cho-

tek (II.) (1853 – 1926) a jeho sestry Marie (1855 - 1941), později provdaná Nostitz – Rieneck a Olga (1860 - 

1934) – členka kongregace sester sv. Karla Boromejského. Při zmíněném výletu do Ischlu bylo tedy Karlovi 

13, Marii 11 a Olze 6 let. 
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12. August 

Olga, Toni und die Kinder reisen nach München. 

16. August 

Besuch der Fürstinnen Schwarzenberg230 und Kinský231 von Ischl232 aus in Gmunden. 

27. August 

Wir wollten nach Großpriesen abreisen als die Nachricht durch ein Telegramm kam, dass 

die Cholera  sich in unserem Gegend zeige, daher aus Vorsicht nach Ischl abgereist und 

selben Tag dort abgekommen. 

30. August 

Wir ziehen in Ischl in Villa Gasser. 

6. October 

Diner bei E[uer] H[oheit]  Franz Carl233  und E[uer]e  H[oheit]  Sophie234 sehr schmeiche-

lhafter Discurs über mich und Bohuslaw. 

11. November 

Abreiße von Ischl nach Wien, in Linz übernachtet, gutes Wetter. 

12. November 

Ankunft in Wien [um] 7 Uhr Abend zum Winteraufenthalt. Gott segne unsere Winter. 

25. December 

Bohuslaw wird zum Gesandten in Stuttgart und Karlsruhe ernennt mit 6300 Besoldung, 
9450 Funktion Belage, 4000 Fl[orins] Einrichtung. Gott sei dankt und gebe seine Segen 
dazu. 

                                                 
230

 Josefina, roz. Wratislawová z Mitrovic (1802 - 1881), manželka Karla Filipa ze Schwarzenbergu (majorát 

Orlík nad Vltavou), dlouholetá přítelkyně Karla Chotka. 

231
 Snad jde o Vilemínu Alžbětu, roz. Colloredo – Mansfeld (1804 - 1871), manželku Rudolfa Kinského (majo-

rát Choceň). 

232
 Ischl – lázeňské město v rakouské spolkové zemi Horním Rakousku, okres Gmunden. Rakouský císařský 

pár František Josef I. a Alžběta zde postavili letní sídlo (Kaiservilla), aby tu trávili letní pobyty mimo Vídeň. 

GPS: 47.7128917N, 13.5607153E. 

233
 František Karel Habsbursko–Lotrinský (1802 - 1878), otec rakouského císaře Františka Josefa. Jeho starší 

bratr, císař a král Ferdinand V. (1793 - 1875) byl bezdětný a nezpůsobilý k vládnutí. Nástupcem na rakous-

kém trůnu se proto stal jeho syn František Josef I. On sám se nástupnictví vzdal. 

234
  Sofie Frederika, dcera Maximiliána I. Josefa Bavorského (1805 - 1872), matka císaře Františka Josefa I.  
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6 Závěr 

Před 150 lety se nedaleko východočeského pevnostního města Hradec Králové odehrálo 

velké vojenské střetnutí pruské a rakouské armády. Předcházelo mu několik menší bitev, 

které naznačovaly možný výsledek této poslední, rozhodující bitvy, kterou poté vítězní 

Prusové nazvali bitvou u Sadové. Úkolem této práce není vojensko – taktická nebo tech-

nická stránka bitvy u Hradce Králové, ani její společensko-politický dopad na poválečný 

vývoj v Evropě, těmto aspektům je věnována rozsáhlá odborná literatura, vycházející již 

brzy po roce 1866 v českých i v německy mluvících zemích. Kromě těchto základních his-

torických témat, se autoři v poslední době obracejí také k subtilnějším tématům války a 

tvoří velmi specifické a zajímavé pohledy na období a událost. Například na situaci v Praze 

se soustředila bakalářská práce Karoliny Kalecké235 nebo seminární práce Jana Tichého 

přinášející svědectví o fungování vojenských lazaretů v Nechanicích236.  

Tématem předkládané práce je pokusit se, na základě vybrané rodinné korespondence a 

deníků rodiny Chotků, naznačit vztah příslušníků této české rodové šlechty k fenoménu 

války, jejich city, pocity a aktivity v době, kdy se nejmladší z nich účastnil bitvy, kdy se ne-

přátelská pruská armáda přehnala přes chotkovská panství, čímž nepochybně pozname-

nala jejich životy a zanechala svůj otisk právě v denících či korespondenci pro sledované 

období od 16. června a 12. července toho roku. Tematicky podobná práce Šárky Lelko-

vé237 předkládá své závěry na základě citací z dopisů nebo deníků dochovaných 

v rodinných archivech Thunů, Coudenhove, Belcredi, Nostitzů a některých dalších šlech-

tických rodin, které v nich projevují emoce účastníků válečného tažení, dále těch, kteří se 

snažili minimalizovat škody na svých panstvích anebo těch, kteří před válečným nebezpe-

čím odešli na válkou nedotčená území. 

Co tedy naznačují dochované písemnosti osobní povahy v souvislosti s fenoménem války 

v rodině úřednické šlechty tradičně loajální k císaři? Jak se v písemné komunikaci mezi 

členy českého rodu Chotků projevují obavy a strach z války s Pruskem? Co vypovídají pro-
                                                 
235

 Karolina KALECKÁ, Reflexe války 1866 v Čechách v městském prostředí na příkladu Prahy, bakalářská 

práce FF UK Praha 2012. 

236
 Jan TICHÝ, Vojenské lazarety v Nechanicích a okolí po bitvě u Hradce Králové 3.7. – 6.11. 1866, seminární 

práce UPOL 2013. 

237
 Šárka LELKOVÁ, „Bože dej nám odvahu a sílu přežít rok 1866“, in: Armáda a společnost v českých zemích, 

Ústí nad Labem 2004. 
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vedené rozbory písemností Karla, Rudolfa Karla a Arnošta Chotkových o době, kterou sle-

dujeme? 

Nejdříve je třeba si uvědomit, že citový projev je jistě silně ovlivněn dobou a sociálním 

prostředím a je velmi individuální záležitostí každého jedince. Velmi těžko, je možné srov-

návat současné emoční projevy s projevy osob žijících před jeden a půl stoletím. V této 

souvislosti je třeba přistupovat k vyjadřování emocí v písemnostech velmi obezřetně. Také 

proto, že se jedná o prožitek již odžitý, tj. vlastně pouze jeho reprodukce, nikoliv projev 

spontánní. 

Pročítáme–li pozorně vybrané písemnosti, docházíme k poznatku, že neobsahují velké 

projevy citů, pocitů, strachu či obav. Z řádků dopisů či deníků na nás dýchne spěch, nervo-

zita či očekávání, ale slovně je projevena úzkost z blížící se války jen velmi opatrně. Roz-

hodně jí není věnováno mnoho prostoru. Velmi silně se tento stav projevuje například 

v Memorabiliích a denících Karla Chotka, který se vždy dovolával v těchto případech po-

mocí Boží. V deníku Rudolfa Karla Chotka z války 1866 není v textu žádné takové místo a 

je možné, že důvodem může být pozdější vznik písemnosti, než do které se hlásí. Dopis 

Arnošta Chotka bratrovi Rudolfu Karlovi, který nese datum 4. července 1866, vydává nao-

pak velmi silné emoce, i když text je důstojný a střízlivý. Vyzařuje z něho zároveň obrovská 

úleva a pokora. 

Projevování skutečných emocí na veřejnosti či v listech nepatřilo v této době v šlechtické 

společnosti k běžným projevům. Nemůžeme je tedy v korespondenci a denících příliš oče-

kávat. To, co bychom ale mohli očekávat, jsou názory na příčiny vedoucí k válce, postoje a 

stanoviska k vyhrocené situaci. V předkládané edici a v dalších písemnostech vybraných 

autorů nacházíme jen velmi skromné záznamy na téma hrozící nebo probíhající války. Co 

si tedy šlechtičtí autoři ve svých dopisech sdělovali? Co bylo pro Karla a Rudolfa Chotka 

hodno zapsání do deníků v průběhu prusko–rakouské války roku 1866?  

Časové ohraničení sledování jednotlivých pramenů je dáno deníkem Rudolfa Karla Chotka 

z války, který začíná 17. června 1866, resp. 16. června 1866. V době před rozhodujícím 

střetem obou nepřátelských armád věnuje Rudolf Karel ve svém deníku nejvíce pozornos-

ti fungování vlakového spojení, odvedení panského skotu a koní do bezpečí, zazdění ro-

dového stříbra a zbraní do zámeckých sklepů na Kačině, pohybům vojska a trénu v krajině, 

zřízení vojenského špitálu na panství v Nových Dvorech i v Kutné Hoře, tam v roli okresní-
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ho starosty. Díky jeho záznamům máme dobře zmapován pohyb jeho manželky Marie, 

ovšem bez zmínky o synovi Janovi Nepomukovi či sourozencích. Návštěvami u svých 

šlechtických sousedů získával chybějící informace, neboť zastavením pošty se nedostávaly 

na Kačinu noviny. Po ztracené bitvě u Hradce Králové, o které se podle deníku dozvídá 

Rudolf Karel až 5. července, obsahuje tento záznamy týkající se ubytování hlavního štábu 

velitele pruské Labské armády generála Herwartha von Bittenfeld na zámku Kačina. S tím 

jsou spojeny rekvizice a kvartýry pruských jednotek v Nových Dvorech, které postupovaly 

za ustupující rakouskou armádou směrem k Vídni a Olomouci. Po zprávě o zraněném bra-

trovi Arnoštovi se Rudolf Karel vydal do Nechanic, kde popisuje situaci ve špitálu na zám-

ku Hrádek a návštěvu blízkého bitevního pole. Zaznamenána je také Rudolfova nespoko-

jenost s chováním sedláků na jeho novodvorském panství během pruské okupace. 

Při návštěvě nechanického špitálu shledal Rudolf Karel, že zpráva o jeho bratrovi Arnošto-

vi nebyla pravdivá. Sám Arnošt o sobě dal vědět hned následující den po bitvě, kdy na 

ústupu oznamuje listem, že je v pořádku. Ani on jako účastník bitvy, i když nebyl přímo ve 

středu bojů, nepodává žádné konkrétní svědectví o průběhu bitvy, jen ji stručně naznaču-

je. Jeho dopis se soustředil na vzpomínku na synovce Jana Nepomuka, ročního syna Ru-

dolfa Karla. Byla to Arnoštova první válečná zkušenost.  

Memorabilia Karla Chotka jsou výtahem z jeho deníku. Krátké souhrny toho, co on pova-

žoval za nejdůležitější z denních, poměrně detailních záznamů v denících. Ve sledovaném 

období toho není mnoho. Karel Chotek si zapsal útěk z Velkého Března do Prahy s po-

známkou, aby tam nepřišel společně s Prusy. Velké množství setkání a soukromých 

schůzek, která měl v Praze a která si zapsal do deníku, nejsou v Memorabiliích vůbec za-

chycena. Zaznamenán je až odjezd do Řezna a dále vlakem přes Pasov do Gmundenu. O o 

několik dní později stěhování do vhodnějšího ubytování ve vile Dierzer. Zmíněna je dále 

vítězná bitva u Custozzy (24. června 1866). Ztracená bitva u Hradce Králové je zapsána 

k datu 4. července, tady se zdá, že v Gmundenu byli Chotkové informováni o výsledku 

bitvy o den dříve, než Rudolf Karel Chotek na Kačině, vzdálené přibližně 50 km od místa 

bitvy. 

Co brání Chotkům v šedesátých letech 19. století vyjevit své emoce a otevřít ve své pí-

semné komunikaci téma války? Jsou minimální zmínky o ní projevem přijetí války jako 

přirozené součásti života? Ivo Cerman ve své monografii uvádí na příkladech mladých 
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Chotků, že militarizace výchovy mladých šlechticů byla součástí jejich domácího vzdělání i 

v 19. století.238 Výchova, vzdělání i společnost formují názory a postoje jedince a ovlivňují 

později celý jeho život. Válka jako součást života, jako možné vyústění pro šlechtické syn-

ky, kterým jejich otcové určili vojenskou kariéru, na níž se obvykle připravovali na Vojen-

ské akademii ve Vídni. Bylo to příhodné zaměstnání pro ty, kteří mimo renty nezískali 

žádný nemovitý rodinný majetek. Podobně jako Arnošt Chotek. I to mohlo být jedním 

z důvodů, proč se Chotkové v době války o ní téměř nezmiňují. 

Na uvedených příkladech písemností chotkovské provenience je patrné, že ani jeden z 

citovaných autorů se nepouští do filozofických či politických úvah na téma válka 

s Pruskem. Písemnosti neobsahují žádná vlastenecká prohlášení ani prognózy do budouc-

nosti. Součástí deníků ani korespondence nejsou slova o loajalitě císaři, tak jak to činila 

například česká okresní zastupitelstva, v jejichž čele zasedlo mnoho šlechticů. Naproti 

tomu Šárka Lelková, na vzorku korespondence a deníků vybraných šlechticů nějakým způ-

sobem zasažených válečnými operacemi v českých zemích v roce 1866 konstatuje, že 

sounáležitost s osudem celé země je společná pro všechny sledované aristokraty, stejně 

jako pocit hanby z porážky.239 Postoj Chotků, jako představitelů české rodové šlechty, je 

v tomto smyslu zcela jiný. Neprojevuje se u nich žádný patriotismus, nekomentují poráž-

ku, nesledují události v širším kontextu. 

Co je však s ostatní šlechtou tohoto období spojuje, je vyhýbání se popisu scén z bitevní 

vřavy nebo jejích následků, jichž můžeme být svědky u mnoha pamětí účastníků bojů, 

kteří je velmi naturalisticky přibližují. Zatímco vzpomínky vojáků jsou plné krvavých scén a 

drastických detailů, stejně jako paměti ošetřovatelů ve špitálech či očitá svědectví dopiso-

vatelů deníků, pro šlechtickou korespondenci je toto téma, až na malé výjimky tabu. Vě-

domí vlastní výjimečnosti, pěstované v aristokracii od útlého dětství, zřejmě odmítá tlu-

močit brutalitu války, ztělesněnou beztak jen masami prostých vojáků, písemnou formou.  

Poměrně klidné a relativně kladné hodnocení, kterého se při rekvírování a kvartýrování  

dostalo pruským důstojníkům od majitele panství Rudolfa Karla Chotka, je na první pohled 

překvapivé, ale v kontextu s ekonomickými a společenskými možnostmi šlechty, resp. 

majitelů velkostatků té doby, již tak překvapivé není. Škody napáchané na skromném ma-

                                                 
238

 I. CERMAN, Chotkové, s. 551-552, Praha 2008. 

239
 Š. LELKOVÁ, „Bože dej nám odvahu a sílu přežít rok 1866“, in: Armáda a společnost, s. 72. 
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jetku chalupníka nebo i sedláka, odvedení jediné krávy nebo koně, kteří jsou zdrojem ob-

živy jedné nebo více rodin, jistě způsobí daleko větší existenční nejistotu než zabavení 

části panského stáda skotu či několika koní. Vyrovnání se s následky pobytu nepřátelské-

ho vojska bylo přirozeně složité i pro Rudolfa Karla Chotka, nicméně jeho možnosti, jako 

majitele panství, byly nesrovnatelné s možnostmi chudých obyvatel stejného panství. Po-

dobně lze nahlížet i na zpětné vyplácení rekvizic šlechtickým velkostatkářům, na které, jak 

sděluje Rudolf Karel Chotek, obdržel vždy pruskými důstojníky podepsané lístky240. Přesto 

si ve svém deníku postěžoval na sedláky, kteří prozradili Prusům, kde má uložené seno 

pro koně. 

To, co z citovaných pramenů rodinného archivu Chotků zaznívá, není strach ani euforie, 

není odhodlanost ani poraženectví, není proklamace ani zoufalství. Veškerá činnost Chot-

ků v oněch dnech směřovala k obraně šlechtické cti císařského úředníka (to v případě Kar-

la Chotka a jeho diplomata Bohuslava) včasným odjezdem ze severočeského panství („aby 

nepřišel společně s Prusy“). A soustavnou, promyšlenou činností Rudolfa Karla Chotka na 

novodvorském panství k ochraně velkostatku a zámku před válečnou devastací nepřátel-

ským vojskem. Čirý pragmatismus a realizmus pak činí z hraběte Chotka chladně uvažují-

cího hospodáře, který zůstal na svém novodvorském dominiu (když předtím navštívil a 

jistě i instruoval své úředníky na panství Veltrusy a Bělušice) a osobně se podílel na orga-

nizaci záležitostí souvisejících s příchodem pruských okupačních vojsk do Nových Dvorů a 

na Kačinu. Podobně se jeví, že se stejnou vehemencí se v těchto těžkých časech představil 

také v pozici starosty okresního zastupitelstva v Kutné Hoře. Všechny události zazname-

nané v jeho deníku z války 1866 pak vyznívají jako jeho sebeprezentace, jako oslava činů, 

které díky jeho úsilí vedly k záchraně chotkovského majetku a ochraně jeho členů jeho 

rodiny před pronikajícími pruskými jednotkami.  

Chotkové se svými písemnými projevy v červnu a červenec roku 1866 zařadili mezi českou 

šlechtu, jejíž vlastenectví a šlechtictví bylo překonáno silně akcentovaným vztahem 

k velkostatku. Dříve elitní úřednická šlechta našla v šedesátých letech 19. století svou pří-

ležitost pouze na svých rodových statcích, kam napřela veškeré své úsilí. Diplomatická 

služba Bohuslava Chotka uzavírala kdysi tak úspěšné působení ve státních úřadech, vojen-

skou kariéru Arnošta Chotka v to nepočítaje. 

                                                 
240

 Pramen formou edice III. této práce. 
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9  Přílohy 

9.1 Obrazová příloha 

 

                                                  

                                                               Obrázek 1 Členové chotkovské primogenitury okolo roku 1869.  
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          Obrázek 2 Rudolf Karel Chotek.    Obrázek 3 Krasopisný kurent deníku Rudolfa Karla Chotka z války 1866 – edice III. 

  

    

 

  Obrázek 3 Karel Chotek s manželkou Marií. Obrázek 4 a 5 Vypsaná ruka Karla Chotka na dopisu Rudolfu Karlovi a Memorabiliích, edice I. a IV. 
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  Obrázek 6 Arnošt Chotek    Obrázek 7 Dopis Arnošta Chotka švagrové Marii – edice II. 

 

     

        Obrázek 8 Obálka dopisu z 22. června 1866. Odesílatelem byl Rudolf Karel, adresátem Arnošt Chotek. 
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9.2 Rodokmen Chotků z Chotkova a Vojnína  – mužská linie rodu241 

 

   

                                                 
241

 Rozrod rodu Chotků v mužské linii byl upřednostněn z důvodu získání rychlé a přehledné orientace v rodokmenu, který v mužské části rodu soustředil několik stále se opakujících rodo-

vých křestních jmen (Karel, Rudolf, Jan). 
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