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Radikální zmìny, které v oblasti správy pøineslo hnutí let 1848  1849, vyústily
v Èechách mimo jiné v ustavení prvoinstanèních úøadù politické a soudní správy a
uznání svobodné obce za základ svobodného státu.1) Z tohoto modelu se témìø
zcela vytratila pozemková vrchnost.2) Z její kompetence zmizela øada funkcí a pravomocí, které byly pøevedeny jednak na samosprávné obce, jednak na první instanci státní správy. V této souvislosti se jednoznaènì vydìluje kategorie
obyvatelstva, kterou je moné bez dalích omezení nazývat soukromým úøednictvem. Jde o úøedníky právì zaniklé patrimoniální správy, kteøí se rozhodli zùstat ve
lechtických slubách, opustit drtivou vìtinu dosavadní správní praxe, a tím i
moci, a vìnovat se nadále pøedevím hospodáøské agendì a správì statkù. Témìø
vichni mìli monost pokusit se zaujmout nìkteré, mnohdy dost významné, místo
ve formující se prvoinstanèní státní správì.3) Nicménì této monosti vyuila jen
malá èást z nich. Navzdory tomu, e bylo v zájmu vech bývalých pozemkových
vrchností sníit poèetní stav vlastních úøedníkù, které musely platit, ale ne pro
vechny mìly nadále uplatnìní. Je vak zøejmì nutné pøipustit, e tento moment

1. Princip, deklarovaný ji kromìøískou ústavou, se stal základem vech následujících variant obecního zákona a do konce trvání podunajské monarchie.
2. Tímto aspektem se podrobnì zabývá Ralph Melville napøíklad ve studii Von der Patrimonialverwaltung zur Gemeindeverwaltung in Böhmen und Österreich um 1848. In: Documenta Pragensia XIV,
Mezi liberalismem a totalitou, komunální politika ve støedoevropských zemích 1848  1948. Praha,
Scriptorium 1997, s. 51  65. Tentý autor vak pøedevím v práci Adler und Revolution in Böhmen.
Strukturwandel von Herrschaft und Gesellschaft in Österreich um die Mitte des 19. Jahrhunderts.
Meinz 1998, 394 S.
3. Praxe v patrimoniální správì byla v prvním pøechodném období zcela rovnoprávná s praxí na nìkterém státním úøadì a byla zapoèítávána mezi odslouená léta pro prvoinstanèní státní správu jak politickou, tak soudní. Dokonce na samém poèátku tohoto procesu byla plnohodnotnou náhradou za
nedostaèující èi zcela scházející poadované právnické vzdìlání. K tomuto alespoò okrajovì Macková, Marie: Presidiální spisy Okresního úøadu v Lankrounì ve vztahu ke zpùsobu jeho úøadování a
k úøedníkùm. In: Slavme chvíli
. Ústí nad Orlicí 1999, s. 122  140.
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4)

nemusel být v létech 1849  1851 pro souèasníky bezprostøednì patrný. Zároveò
vak pro urèitou èást patrimoniálního úøednictva jistì pøedstavovala dalí kariéra
soukromého úøedníka vìdomou volbu, které bylo podøízeno ve dalí.
Postavení soukromého úøedníka ve venkovském mìstì lze vymezit zhruba tøemi
základními momenty, které jej jednoznaènì urèovaly vùèi dalímu obyvatelstvu
stejného místa.
1) vzdìlání bylo nevyhnutelnou podmínkou pro výkon profese, èím se odlioval
od vech, kteøí se v jeho okolí ivili manuální prací.
2) nebyl závislý na státu, èím se liil od státních úøedníkù.
3) byl vak ve sluebním pomìru k urèitému pevnì vymezenému subjektu, èím
se odlioval od dalích nositelù vzdìlání, kteøí zastávali tzv. svobodná neboli akademická povolání, jako byli napøíklad lékaøi, advokáti apod.5)
V rámci sluby pøi konkrétním velkostatku pak úøednictvu stáli nejblíe ostatní
zamìstnanci, které vak nelze zaøadit do kategorie úøednictva. Liili se od nìj
v mnoha pøípadech absencí vzdìlání, vìtinou pak pøedevím tím, e byli manuálnì pracující. Je vak tøeba pøipustit, e v rámci jediného statku mohla být hranice
mezi úøedníky a zamìstnanci (èi, jak dobové instrukce vìtinou praví, sluhy èi sluebníky) velmi nezøetelná, a pak je vhodné akceptovat soudobé dìlení, protoe nikdy nebylo úøednictvo statku postaveno na roveò jeho sluebníkùm a naopak. Na
tomto konstatování nic nezmìnilo ani to, e sluební instrukce, vymezující pravomoci a kompetence, bývaly tvoøeny pro obì kategorie jako nedìlitelný celek.
24. ledna 1850 podepsal hrabì Josef Althan na zámku ve Svojicích první sluební instrukci pro správní orgány vech hrabìcích althanovských statkù, která
reagovala na zcela zmìnìné podmínky v souvislosti s ustanovením státní správy
první instance na úrovni politických a soudních okresù. Tato instrukce se vztahovala i na pùsobení althanovského statku, pøed nedávnem jetì panství, Králíky.6)
V úvodu majitel konstatuje, e zruení poddanských vztahù pøináí velké ztráty,
které je tøeba nahradit øádným a racionálním hospodaøením. K tomu, aby jeho statky a pùda, právì tak jako pole a lesní hospodáøství pøináely optimální výnosy, je
tøeba vyuít vech moností pøírody i pokroku, který pøinesl lidský duch.
Celý dokument èítá 147 prùbìnì znaèených paragrafù, je jsou dále vìcnì èlenìny na oddìlení a odstavce. První oddìlení instrukce se zabývá polním a lesním
hospodáøstvím a jeho správními orgány. Druhý oddíl je vìnován stavebnímu provozu, tøetí pak chodu správy veobecné i lesní a úøedníkùm.
Poèáteèní preambule veobecnì vymezuje, e hlavním podnikáním je zemìdìlství, provozované v souvislosti s kvalitou pùdy a klimatickými podmínkami.

4. Dokladem tohoto pocitu snad mùe být situace lichtentejnského statku v Lankrounì, kde k radikální redukci poètu úøedníkù dolo a v roce 1858 a celá akce budí i s odstupem doby dojem, e
pøekvapeni byli nejen úøedníci, kterých se to týkalo, ale i jejich mìstské okolí. Pøitom monosti pøejít
do státních slueb vyuilo jen zcela zanedbatelné mnoství subalterních úøedníkù zdejí patrimoniální správy a ti hledali uplatnìní pøedevím ve vyvazovacích komisích, nejen v Lankrounì. Státní
okresní archív Ústí nad Orlicí (dále jen SOkA ÚO), Okresní úøad (dále jen OÚ) Lankroun, kart.è. 1,
presidiální spisy 1850. SOkA ÚO, Mezifondová sbírka kronik, Lankroun, kniha è. 152.
5. Vári, Andras: Privatbeamte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Ersatzbürger? In: Bürgertum
in der Habsburgermonarchie. Wien- Köln s.d., S.75  92.
6. Státní oblastní archív Zámrsk (dále jen SOA Z), Velkostatek Králíky (dále jen VS Kr), kn.è. 99.
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Pozornost má být vìnována loukám a jejich pìstovaným, nikoliv náhodnì rostoucím, kulturám. Má být, pokud to klimatické podmínky dovolí, cílevìdomì rozvíjeno
sadaøství. Chov dobytka je v tomto dokumentu pokládán pøedevím za prostøedek
k získávání kvalitního hnojiva k zulechování pozemkù. Je tu v základních rysech
vytyèen poadavek sobìstaènosti statkù podle tehdejích kritérií, k celkové vyváené a vestranné zemìdìlské produkci. Od tohoto stanoviska bylo odvozeno i
postavení pøípadných pivovarù, palíren èi cihelen. Ty mìly být pøedevím podpùrnými provozy zemìdìlského statku a fungovat v souladu s jeho potøebami. Naproti tomu lesní hospodáøství bylo zcela samostatným a na úrovni polního
hospodáøství stojícím odvìtvím.
Pokud lo o lidi v jeho slubách, veobecnì nerozlieno, zda má na mysli
úøedníky èi zamìstnance, vyadoval majitel statku Treue, Fleiß, Thätigkeit und
Ordnungsliebe. Dále pak oèekával náboensko- mravní poèínání a
pøátelsko-humánní vztahy vech podøízených. Naopak nevìrnost, plýtvání panským majetkem, nenapravitelná nedbalost ve slubì, právì tak jako rozhazovaèný
a nepoøádný zpùsob ivota mohou vést k proputìní ze sluby. Volno ze sluby se
nepøedpokládalo, pouze v nejnutnìjích pøípadech se svolením nadøízeného,
v pøípadì delí nepøítomnosti se souhlasem hrabìte. Kadý z úøedníkù mìl za povinnost mít základní vìdomosti z oblasti zemìdìlství, které si mìl prohlubovat nejen praktickými zkuenostmi, ale i teoreticky, èetbou ekonomických dìl. Právì tak
se pøedpokládalo, e si osvojí vìdomosti o poloze, pùdách a klimatu té lokality,
kterou mìl spravovat, aby mohl rozhodovat o co nejefektivnìjím zpùsobu vyuívání. Úøedník mìl rovnì znát nejen vhodné druhy rostlin pro danou lokalitu, ale
naopak i moné plevele a jejich hubení. Na úseku dobytkáøství byla vyadována
znalost plemen a ras, optimálních podmínek pro jejich ivot a rozpoznání moných
chorob.7) Kadý úøedník mìl nejen znát vechny práce nutné ke zdárnému chodu
hospodáøství, ale i dobu, kdy je nutné je vykonat, i pøiblinou rychlost, s jakou je lze
realizovat, aby je mohl nechat provést vèas a umìl posoudit, zda jsou provedeny
dostateènì kvalitnì.
Øeditelství statkù podléhalo dozoru centrální inspekce, která mìla za povinnost
jedenkrát do roka (vdy na konci února) provìøit vedení penìních i naturálních
úètù. Nejbliím niím stupnìm správy bylo øeditelství statkù. Mìlo pomìrnì rozsáhlé pravomoci v oblasti pøímého provozu, ze kterých bylo pouze povinno jednou
roènì pøedkládat zprávu majiteli. Dokonce i ty záleitosti, které nenáleely jeho
rozhodnutí, byly hrabìti pøedkládány sice prostøednictvím centrální inspekce,
ale s poznámkami øeditelství statkù, take systém rozhodování byl kontrolním
mezistupnìm ovlivnìn jen velmi málo. S výjimkou úøedníkù centrální inspekce
vichni ostatní byli podøízeni øeditelství statkù, vèetnì vekeré personální agendy.
V této instrukci jsou jako pøímí, výkonní úøedníci na jednotlivých statcích jmenováni: pøedstavený hospodáøského úøadu neboli vedoucí reie s rozsáhlými výkonnými
pravomocemi, doplnìnými dohlíecí pravomocí v oblasti stavebního a lesního hospodaøení. Dále dùchodní, purkrabí, obroèní, nìkolik druhù úèetních, hospodáøský a

7. Je zajímavé, e tato instrukce neuvádí u pøísluných úøedníkù a zamìstnancù jakékoliv znalosti léèení pøípadných chorob zvíøat, aèkoliv zvìrolékaø jako placený zamìstnanec se objevuje a v instrukci následující a na velmi podøadném místì. Je otázka, nakolik byly podobné vìdomosti
pokládány za samozøejmé a nakolik to odráelo praxi, která prostì zvíøata neléèila.
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lesní kontrolor, asistent dvorù, úèetní stavebních úètù a úøedníci lesní správy.
Písaøi vrchnostenského úøadu získali titul kancelistù a adjunktù lesní správy. Zvlátní kategorii tvoøili lesní, kteøí vak ne vdy byli poèítáni mezi úøednictvo.
Nutné stavební úpravy v rámci fungování jednotlivých statkù spadaly do kompetence vedoucího reie, pokud byly do 40 zlatých. Ve draí bylo záleitostí øeditelství statkù, pøípadnì pøímo hrabìte. Instrukce vak pomìrnì pøesnì stanovuje, na
co má být v této kategorii vyuita práce nádenická, na co má být smluvnì zajitìn
øemeslník a podobnì. Ze stálých zamìstnancù se mluví napøíklad o afáøích, koèích, pacholcích na dvorech a jiném niím personálu.
Zvlá byly upraveny obchodní pravomoci, které se dìlily mezi øeditelství statkù a
vedoucí reie. Speciální pozornost byla v jejich rámci zamìøena na vymezení kompetencí pøi prodejích døeva z horských panství hrabat Althanù (mezi ne patøily Králíky).
Úøednictvo mìlo nárok na proplácení cestovného a diet, které se dìlo vdy jednou za ètvrtletí. Právì tak ètvrtletnì byla vyplácena mzda jak penìní, tak formou deputátu. Zatímco finanèní odmìnu bylo moné proplatit pouze vdy po uplynutí
pøísluného kvartálu, naturálie bylo moné si vyádat a s estitýdenním pøedstihem. Výe platu ani rozsah poskytovaného deputátu nebyly touto instrukcí stanoveny.
Aèkoliv je celý text koncipován jako platná smìrnice, na nìkolika místech v textu
(zvlátì kdy jde o zpùsob provádìní polních prací) a pøedevím v závìru se pøipoutí, e k jeho úplnému a dùslednému uplatòování by mìlo dojít a od poèátku
roku 1851, protoe rok vydání je tøeba povaovat do urèité míry za pøechodný.
Kompletní a ovìøený text instrukce by mìl být volnì pøístupný kadému zamìstnanci v kanceláøi hospodáøského vedení kadého statku. Kadý z úøedníkù by pak
mìl dostat vlastní výtisk, protoe neznalost instrukcí nebude v ádném pøípadì povaována za omluvu.
V srpnu 1879 byla vydána nová sluební instrukce pro úøedníky a sluhy. Pomíjí
centrální úøady, které øídily celý komplex althanovských statkù (k nìmu náleely napøíklad Milíèeves a Svojice v Èechách, Tøebíè na Moravì, Mezilesí a Wölfelsdorf
v Kladsku, Zwentendorf- Murstetten a Hagenberg v Rakousku), a popisuje povinnosti úøedníkù a zamìstnancù jednotlivého statku.8) Jmenovitì jsou ovem uvedeni
pouze hospodáøský øeditel statku a dùchodní, jejich pravomoci byly znaèné. Jinak se jedná pøedevím o popis odpovìdností a povinností ve vztahu k chodu statku. Oproti pøedchozí instrukci se zde objevuje zcela nová kapitola, týkající se
pøípadného vzniklého netìstí  jde pøedevím o nejrùznìjí havárie na budovách
a zaøízeních statku, nemluví se ani o polnostech, ani o lesích, ba dokonce ani o zvíøatech chovaných na statku. Lesní správa je specifikována jako témìø samostatný
úsek hospodaøení statku, v jejím èele stojí polesný. Ten byl zaøazen na úrovni hospodáøského øeditele statku, a jak dále vyplyne, mohl jej v nìkterých pøípadech i
pøevyovat. Dále zde pracoval lesní inenýr, jeho úloha byla vyloenì technického charakteru a smìøovala jak ke správì a údrbì porostù, tak ke správì pozemkù
a parcel. Následoval kontrolor lesní správy, lesní, adjunkti pøi lesní správì a adjunkti na polesích a na nejniím stupni stáli hajní.

8. SOA Z, VS Kr, kniha è. 100.
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Ani tato instrukce, stejnì jako pøedchozí, nestanovovala výi platu jednotlivých
kategorií úøedníkù a zamìstnancù. Na rozdíl od pøedchozí se nezmiòovala ani o
naturáliích, které zøejmì nadále ji netvoøily souèást platu. Jediné, co vypisuje zcela konkrétnì, jsou diety pøi nutných sluebních cestách, vèetnì zamìstnancù, jim
náleely. 9)
Teprve v souvislosti s vydáním tohoto nového sluebního øádu pro althanovské
statky byl zaloen Pensijní spolek pro althanovské hrabìcí úøedníky a sluhy.10)
Jeho stanovy jsou datovány rokem 1880 a ve vztahu k tomuto datu jsou vypoèítávány i vechny penzijní nároky, vyplývající z èlenství v nìm. Týkal se ovem pouze
osob zamìstnaných pøi velkostatku, nevztahoval se na domácí sluebnictvo a personál. Naopak pro personál velkostatku bylo èlenství v tomto spolku povinné. Finance získával spolek jednak z pravidelných pøíspìvkù hrabat Althanù jako
zamìstnavatele, dále ze vstupních poplatkù èlenù, které byly stanoveny procenty
mzdy v návaznosti na vìk èlena, z roèních pøíspìvkù, jejich výi ovlivòoval fakt,
zda pøísluný zamìstnanec byl enatý, èi svobodný. Dalím zdrojem pøíjmù byly
zvlátní taxy, placené jednak pøi kadém zvýení sluného a v okamiku, kdy se
svobodný zamìstnanec oenil a kdy se mu narodily dìti. Spolek mohl mít aktivní
kapitál, tedy mohl poèítat s úroky èi pøípadnými rentami. Zamìstnavatel dále pøevádìl na konto spolku vechny vymìøené a splacené disciplinární pokuty úøedníkù
a sluhù velkostatku. Stanovy spolku nepøipoutìly dluhy èlenù vùèi spolkové kase.
Pøísluné roèní poplatky mìly být vybírány pøímo pøi výplatách mezd, tedy kadé
ètvrtletí. Výe pøípadné penze pro zamìstnance, jeho vdovu èi neplnoleté sirotky
byla závislá na sluebním postavení. Althanovtí zamìstnanci byli, opìt v souladu
se sluebním øádem, rozdìleni do 11 sluebních tøíd. V první nejvyí se ocitl pouze øeditel centrální správy statkù, v poslední nejnií byli zaøazeni pasáci krav, telat
a skopcù a dohlíitelé na polích.11) Nárok na penzi za normálních podmínek vznikal
pro zamìstnance v první a osmé tøídì po 40 letech aktivní sluby, pro zamìstnance v 9., 10. a 11. tøídì po 50 letech aktivní sluby. Na vyplácení penze mìli nárok,
pokud byli èleny spolku nejménì celých deset let sluby. Obnáela ovem pouze
25 % stanovené èástky pro tøídu. Za kadý dalí odslouený rok se penzijní èástka
zvyovala o 2,5 % v prvním pøípadì a o 2 % ve druhém pøípadì. Tímto rozpoètem
byla pøi odslouení vech povinných sluebních let dosaena celková stanovená

9. Úøednictvo i zamìstnanci mìli pøi sluebních cestách vedle jízdného a mýtného nárok na diety, jejich výe byla odstupòována podle zastávané funkce: hospodáøský øeditel 6 zl, ostatní úøedníci 5
zl, polesný 6 zl, nadlesní, úèetní a vichni revizoøi 5 zl, adjunkti, pivovarník, zahradník a adjunkti lesního úøadu 3 zl, lesní a lesní adjunkti 2 zl, afáøi, obroèní, úøední sluhové, lesní a polní hajní 1 zl,
koèí 70 krejcarù. SOA Z, VS Kr, kniha è. 100, s. 148  149.
10. SOA Z, VS Kr, kart.è. 505, inv.è. 938.
11. Ve 2. tøídì byli zaøazeni správce statku první kategorie a polesný, ve 3. tøídì správce statku druhé
kategorie, ve 4. tøídì doktor medicíny, technický a administrativní vedoucí závodu, dùchodní a lesní
inenýr, v 5. tøídì hospodáøský dozorce, kontrolor, cukrovarnický mistr, úèetní, adjunkt centrálního
øeditelství, v 6. tøídì lesní a tovární strojník, v 7. tøídì adjunkti pøi hospodáøské, tovární a lesní správì, zvìrolékaø a zahradníci, v 8. tøídì hospodáøský asistent a lesní adjunkt, v 9. tøídì afáøi, úøední
sluhové, kováøi a sadaøi, v 9. tøídì pojezdní, ovèáci a hajní, v 11. tøídì dohlíitelé na polích a pasáci
krav, telat a skopcù. SOA Z, VS Kr, kart.è. 505, inv.è. 938, Stanovy penzijního spolku, s. 9.
12. Plná výe penze pøi splnìní vech stanovených podmínek byla urèena roèním pøíspìvkem: 1. tøída
 3.000 zl, 2. tøída  2.000 zl, 3. tøída 1.700 zl, 4. tøída 1.400 zl, 5. tøída 1.100 zl, 6. tøída 800 zl, 7. tøída  600 zl, 8. tøída 500 zl, 9. tøída - 400 zl, 10. tøída  300 zl, 11. tøída  150 zl. SOA Z, VS Kr, kart.è.
505, inv.è. 938, Stanovy penzijního spolku, s. 8  9.
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výe penze. Vypoètená èástka penze mohla být zvýena a o 25 % v pøípadì, e
k penzionování dolo následkem pracovního úrazu.12)
Pomìrnì velkou pozornost z celkem pochopitelných dùvodù spolkové stanovy
vìnovaly vdovám a sirotkùm. U pøi sòatku úøedníka byla pøísluná taxa do spolkové pokladny stanovena podle vìkového rozdílu snoubencù. Pokud byla nevìsta
mladí o více ne 10 let ne enich, pak bylo nutné do pojiovací kasy zaplatit nejen 6 % roèního pøíjmu základní taxy, ale i 1% navíc za kadý rok vìkového rozdílu
nad deset let. Pokud úøedník ovdovìl, byla mu tato taxa vrácena celá. Vdova pak
mìla nárok jednak na vlastní penzi po zemøelém manelovi, jednak na tzv. pøíspìvek na výchovu dìtí, pokud nìjaké z takového manelství mìla. Pøípadným novým
sòatkem vdovì zanikal nárok na penzi, ale nemìnil se pøíspìvek na výchovu dìtí.
Jeho výe byla stanovena bez ohledu na délku odslouených let zemøelého otce
procentuálnì z celkové výe penze v jeho tøídì. Na jedno dítì lo o 8 %, na dvì dìti
o 12 % na tøi a více dìtí o 20 %. Vyplácení tohoto pøíspìvku mohlo být ukonèeno a
pøi dosaení 18 let, pøípadném døívìjím sòatku nebo úmrtí dítìte. Nejvyí penze
pro vdovu mohla èinit 40 % roèního dùchodu jejího manela. Tato suma vak byla
podmínìna alespoò 35 odslouenými léty, za kadý rok pod tuto hranici a do 11.
sluebního roku bylo z maxima odeèítáno 0,75 %. Pro nárok na minimální, tedy 25
% vdovskou penzi bylo nutné, aby manel byl alespoò 10 let v hrabìcích slubách
a tedy zároveò èlenem penzijního spolku. Pokud lo o vdovu pøedèasnì penzionovaného úøedníka, mìla nárok na polovinu penze svého zemøelého chotì.13)
Správa spolku sídlila na Svojicích. Jeho pøedstavenstvo bylo voleno pøímou
volbou na dobu tøí let a sestávalo z pøedsedy, jeho zástupce a 16 èlenù. Volební
právo ve spolku vak nebylo rovné, jako tomu obvykle bývalo u jiných spolkù v té
dobì, ale èlenilo se na tøi volební skupiny, podle zaøazení v penzijních tøídách. Kadá volební skupina pak volila po 6 èlenech výboru.14) Z takto zvoleného pøedstavenstva byl dále volen uí výbor, v nìm zasedalo kromì pøedsedy a
místopøedsedy est èlenù. Èlenstvo mìlo právo nahlíet do roèních úèetních uzávìrek. Jinak ovem byl spolek povinen zpracovávat mìsíèní uzávìrky a vést regulérní úèetnictví. Vdovy a sirotci, jich se èinnost spolku ve znaèné míøe dotýkala,
nemìli právo, a na jedinou výjimku, do jeho chodu zasahovat. Svùj hlas mohli
uplatnit pouze v okamiku, kdy by se jednalo o ukonèení èinnosti. Pak hlasovali jak
èlenové, tak ti, kteøí byli spolkem podporováni, a rozhodovala dvoutøetinová vìtina. Hrabì Michael Karl Althan a dìdici jeho majetku mìli právo souhlasu s kadou
pøípadnou zmìnou stanov, právì tak jako právo na prùbìné informace o chodu
spolku, nahlíení do zápisù ze schùzí a zápisù smírèího soudu.

13. Napøíklad vdovì po králickém nadlesním byla v létech 1880  1882 vyplácena z velkostatku penze
100 zl ètvrtletnì a 50 zl jako pøíspìvek na výchovu dìtí za stejné období. Tato dáma bydlela v Karlínì, tehdy jetì u Prahy. SOA Z, VS Kr, kart.è. 505, inv.è. 938.
14. Do 1. volební tøídy náleeli vichni zaøazení do 1.  4. penzijní tøídy vèetnì, do 2. volební tøídy vichni zaøazení do 5.  7. penzijní tøídy vèetnì a 3. volební tøídu tvoøili 8.  11. penzijní tøída. Tím byl dost
výraznì odstupòován vliv ve spolkovém výboru. SOA Z, VS Kr, kart. è. 505, inv.è. 938, Stanovy penzijního spolku, s. 21.
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Klasifikace úøedníkù a sluhù velkostatku pro potøeby tohoto penzijního spolku
dává nahlédnout do hierarchie althanovského úøednictva podstatnì pøesnìji, ne to
mohou zprostøedkovat sluební instrukce, postavené pøedevím na vymezení pravomocí a povinností v rámci chodu statku. Je vak tøeba se vyrovnat s tím, e stejné
funkce byly ponìkud odlinì nazývány nejen v prùbìhu doby, ale i ve stejném období. éf konkrétního velkostatku, který býval obecnì nazýván správcem, je v Králíkách nazýván øeditelem ji podle instrukce z roku 1796.15) Podle instrukce z roku
1850 byl jeho oficiální název pøedstavený hospodáøského úøadu nebo také vedoucí
reie. Ve stejné dobì je vak v bìných výkazech velkostatku oznaèován jako hospodáøský øeditel. O tom, e dikce této instrukce byla komplikovaná i pro souèasníky
stojící mimo rámec velkostatku, jeho provozu a øádu, mohou svìdèit napøíklad zápisy králického spolku pro vybudování støelnice, co byl vlastnì místní støelecký spolek. Jedním z jeho èelných exponentù byl právì vedoucí reie králického velkostatku
po roce 1851 Johann Morawek. Ve støeleckém spolku byl oznaèován výhradnì jako
øeditel statku, nanejvý jako øeditel hrabìcího althanovského statku. Oznaèení øeditel
statku se vyskytuje také v úøedním seznamu volièù do mìstského zastupitelstva,
právì tak jako ve sèítacích operátech sèítání lidu. lo zøejmì o bìnì uívaný tvar.16)
Podle instrukce z roku 1879 byl stejný úøedník nazýván stále hospodáøský øeditel
statku, v textu nìkdy jetì nadále vedoucí reie. V klasifikaci pro potøeby penzijního
spolku je vak uíván výhradnì pojem správce statku.
Pro statek Králíky byl éfem lesního hospodáøství a do vydání instrukce z roku
1879 nadlesní. Jako jediný z celého personálu lesní správy byl poèítán mezi úøedníky. Tìch bylo v první fázi fungování králického statku po roce 1850 velmi málo.
Náleel k nim pouze hospodáøský øeditel, dùchodní, úèetní a nadlesní. Vichni ostatní byly øazeni mezi zamìstnance statku. Ètyøi vyjmenovaní úøedníci mìli jednak
pevnì stanovený roèní plat v hotovosti, jednak nárok na dost rozsáhlé naturální
poitky. Pøedevím v této druhé sloce pøíjmù byly rozdíly, které, kromì sluebních
kompetencí, urèovaly hierarchii soukromého úøednictva uvnitø systému statku.
V hotovosti mìl toti odliný plat pouze hospodáøský øeditel, zbývající tøi úøedníci
mìli pøíjem shodný. V naturáliích byly vak shodné u vech pouze vyèíslená hodnota úøedního bytu a výmìra (rovnì ocenìná do finanèního ekvivalentu) pole, které
mìli k dispozici, s ohledem na rozmìry zøejmì spíe jako zahrádku. Vechny dalí
poloky se liily, nìkdy velmi výraznì. Do deputátu patøilo na prvním místì pivo, dále
penice, ito, oves i jeèmen, hrách, máslo, sýr, sùl, zelí, mléko, smetana a brambory
z poivatin. Kromì toho sem patøilo mìkké a tvrdé døíví v polenech a mìkké polomové døevo. Druhy naturálií byly rovnì u vech stejné, liilo se vak mnoství. Vekerý deputát byl pøeveden do finanèní hodnoty, která se pøièítala k základnímu penìnímu

15. Zahrádka, Frantiek: Velkostatek Králíky 1654  1946. Úvod archívního inventáøe. Zámrsk 1969, s.
X  XI.
16. SOkA ÚO, Støelecký spolek Králíky, kniha è. 1 a 3. Tamté, Archív mìsta Králíky (dále jen AM Kr),
kart.è. 27, volební seznamy 1879. Tamté, Okresní úøad amberk (dále jen OÚ bk), Sèítání lidu
1880, Králíky.
17. Podle specifikace platù a naturálních poitkù z roku 1859 mìl hospodáøský øeditel statku Králíky
plat v penìzích 630 zl roènì, s vyèíslenými naturáliemi dosahovaly jeho pøíjmy sumy 1.692 zl. Úèetní i dùchodní mìli celkový pøíjem shodnì 1.200 zl, z toho 525 zl v hotovosti. Nadlesní mìl celkový
pøíjem 1.041 zl, z toho rovnì 525 zl v hotovosti. SOA Z, VS Kr, kart.è. 505, inv.è. 937.
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ocenìní. Výsledné sumy byly úhrnným platem jednotlivých úøedníkù. Penìní i naturální sloka mzdy se vyplácela ètvrtletnì a rozdíly v monostech jejího èerpání na17)
znaèovala uvedeným zpùsobem instrukce z roku 1850.
Postupem doby se vak naturální sloka mzdy úøedníkù a sluhù králického velkostatku postupnì sniovala a penìní nepatrnì narùstala. Tato zmìnìná dispozice vak v úhrnu znamenala narùstání celkové sumy finanèního ohodnocení
jednotlivých zamìstnancù. Podle uvedené instrukce, platné v létech 1850  1879,
byli mezi úøedníky a sluhy velkostatku poèítáni v Králíkách hospodáøský øeditel, dùchodní, nadlesní, úèetní. Dále pak adjunkt pøi øeditelství, úøední sluha, afáø v Králíkách, obroèní, adjunkt pøi lesním úøadu, revírník ve Velké Moravì, v Lichkovì a
Horní Orlici, lesní adjunkt v Horní Moravì, ètyøi hajní, pilaø a dozorce na pile v Prostøední Lipce.18)
Zvlátní kapitolu tvoøí panský lékaø. ádná sluební instrukce nepamatuje na zamìstnance této kategorie, a pøesto se od konce 18. století objevuje ve výkazech
výplat. Zprvu jen chirurgus, od roku 1803 pak doktor medicíny. I ve druhé polovinì
19. století je pojmenováván jako vrchnostenský lékaø a jeho povinností byla lékaøská péèe pouze o osoby ve sluebním pomìru a ocenìní práce bylo ve srovnání
s úøedníky a personálem pomìrnì nízké. lo evidentnì jen o èást praxe tìchto chirurgù èi lékaøù, zbytek mohl být realizován napøíklad ve formì úøadu mìstského lékaøe nebo samostatné praxe. Na druhou stranu je to zøejmì nejstarí zpùsob péèe
hrabìcího zamìstnavatele o své úøedníky a sluhy, protoe tato lékaøská péèe byla
realizována zcela na jeho náklady, bez spoluúèasti potencionálního pacienta.19)
S výjimkou uvedeného vrchnostenského lékaøe, ostatní úøedníci a sluebníci,
kteøí se objevují v platových výkazech, byli v drtivé vìtinì odkázáni na vydìlanou
mzdu a jiné pøíjmy nemìli. Aèkoliv zcela teoreticky mohlo být ve høe jetì napøíklad
vìno manelky nebo nìjaké dìdictví, v zásadì lo vdy o lidi, jejich primární pøíjem byl dán zamìstnaneckým pomìrem. V podstatì a do zaloení zmínìného
penzijního spolku se vùbec neuvaovalo o tom, e by mìl zamìstnavatel èi jakákoliv jiná instituce pøispívat na ivot tìchto lidí v dobì, kdy ji nebudou schopni aktivní
sluby. Zabezpeèení této doby bylo zcela v jejich rukou. Jistì i to byl jeden z momentù, který zpùsoboval, e mezi úøedníky i sluebníky velkostatku nacházíme lidi
i znaènì vysokého vìku. Pokud lo o vdovy a pøípadné sirotky, mohlo jít o velmi nepøíznivì øeitelnou situaci. Navíc králický velkostatek zøejmì nepoadoval ani od

18. K roku 1796 jsou pøi panství Králíky uvádìni jako úøedníci a zamìstnanci øeditel, justiciár, chirurg,
expeditor, výbìrèí kontribuce, dùchodní, purkrabí, obroèní, sládek, bednáø, úøední dráb, vrátný,
zednický mistr, tesaø a vodák, kominík, jezdèík, cihláø, pivovarský pomocník, myslivci, hajní, afáøi
a èeleï. Po roce 1850 zmizely funkce spojené pøedevím s výkonem soudní správy a výbìru daní,
dále pak výkonná moc, ale také øada vyloenì manuálních profesí, které byly nahrazeny nádenickou prací èi prací v akordu, sjednávanou na zcela konkrétní úkoly èi období. Frantiek Zahrádka,
c.d., s. X  XI.
19. Frantiek Zahrádka, c.d., s. X. SOA Z, VS Kr, kart.è. 505, inv.è. 937, výkaz platù úøedníkù a sluhù
statku Králíky v létech 1852  1873. Tam je doktor medicíny Karl Lahola vykazován jako panský lékaø od roku 1865 s roèním pøíjmem z tohoto zdroje 60 zl.
20. Pøes obtínì dostupné údaje je zøejmé, e tento princip platil napøíklad na lichtentejnských statcích. Viz podrobnìji Macková, Marie: Zapomenutý starosta. (Adalbert Kölbl von Geysing) Supplementum 2, Vlastivìdný sborník Ústí nad Orlicí. Ústí nad Orlicí 1999, 76 s.
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svých nejvyích úøedníkù, aby uzavøeli napøíklad ivotní pojistku ve prospìch
manelky a dìtí u nìkterého veøejného pojiovacího ústavu, jako tomu bylo v pøípadì nìkterých jiných velkostatkù ve srovnatelné dobì.20) Na druhou stranu k roku
1880 vlastnì v hrabìcí reii zøízený penzijní spolek mùe být pokládán v kontextu
doby za znaènì progresivní záleitost, která svìdèí o jistém zamìstnaneckém komfortu, jeho se dostávalo althanovským soukromým úøedníkùm. Ovem ani tato instituce nemohla zajistit napøíklad vdovu s dìtmi zcela, zvlátì jednalo-li se o èasné
úmrtí manela, po ne pøíli dlouhé slubì. Byla vak schopna v takovém pøípadì zabránit tomu, aby se tito lidé ocitli naprosto bez prostøedkù a v situaci bez reálného
východiska. Pøed ustavením tohoto institutu zbývala cesta milosti, kdy bylo výhradnì na rozhodnutí bývalého zamìstnavatele, zda a jakou formou podpoøí bývalého
zamìstnance, pøípadnì vdovu po nìm. Dìlo se tak v pomìrnì mnoha pøípadech a
konkrétnì v souvislosti s králickým statkem byla hrabata z Althanu pomìrnì realisticky uvaující. Vdovy, pøípadnì studující sirotci, byli podporováni pøevánì finanènì, ostatní  napøíklad vyslouilí hajní  vìtinou formou naturálií. Kadou takovou
výpomoc musela pøedcházet pøíslunì formulovaná ádost od konkrétního adatele. Soubìnì s podporou vlastních vyslouilých zamìstnancù a jejich vdov ovem
realizoval majitel králického fideikomisu také výpomoc jiným, na hospodaøení jeho
statku nezávislým subjektùm. Napøíklad bylo touto cestou dodáváno palivové døíví
èetnické stanici v Králíkách nebo na celnici v Dolní Lipce, stejnou formou byli podporováni králiètí kostelníci a dary tohoto typu, vìtinou ovem v tekuté formì, dostával
od majitelù místního velkostatku i králický spolek váleèných vyslouilcù. Z pohledu
dárce lo o stejný druh výpomoci: dary z milosti. Z pohledu pøíjemcù mohl být mezi
obìma kategoriemi propastný rozdíl. Zatímco v pøípadì druhé skupiny lo o udrení
urèité úrovnì, pøípadnì její momentální vylepení, u podporovaných vdov èi pøestárlých zamìstnancù mohlo jít o záleitost existenèní.21)
Pøes pomìrnì podrobné sluební instrukce mùe zùstat otázkou, jaké vzdìlání
mìlo mít úøednictvo velkostatku. Od hospodáøského øeditele jsou ji v instrukci
z roku 1850 poadovány znaèné vìdomosti nejen ekonomického a právního charakteru, ale také celého komplexu spojeného se zemìdìlstvím, ale není stanoveno
jakékoliv povinné vzdìlání. Získat jej v 50. letech v podunajské monarchii navíc nebylo jednoduché. Teprve pozdìji byly zøízeny koly tohoto typu napøíklad v severoèeské Libverdì èi ve Starých Uherských Hradech, ale i ty mìly charakter kol
støedních.22) Zøejmì nejblií vysokokolské uèilitì v rámci støední Evropy se nalézalo v bavorském Weihenstephen. lo Královskou bavorskou zemìdìlskou akademii (urèitou dobu se jmenovala Centralschule für Landwirtschaft, ale stále mìla
charakter vysoké koly) a její studenti skládali zkouky z takových oborù, jako bylo
napøíklad lesnictví, geometrie, základy zvìrolékaøství, vedení hospodáøství zemìdìlského podniku, agronomie, nauka o zemìdìlských plodinách, zemìdìlská
chemie, úèetnictví, nauka o strojích èi nauka o zemìdìlských zvíøatech.23)
21. SOA Z, VS Kr, kart.è. 505, inv.è. 938, dary z milosti 1851  1882.
22. K tomu podrobnìji napø. Penièková, Jana: Antonín Emanuel Komers u dìèínských Thunù. In: Vìdecké práce zemìdìlského muzea 17, Praha 1978, s. 183  192.
23. Goldmann, Wilhelm: Verzeichnis der Hochschulen und hochschulartigen Gebilde sowie ihrer Vorläufer und Planungen in deutsch- gemischtsprachigen Gebieten unter besonderer Berücksichtigung ihrer (Haupt-) Matrikeln. Neustadt a.d. Aisch 1967, S. 365  366. Macková, Marie:
Zapomenutý starosta. (Adalbert Kölbl von Geysing) Supplementum 2, Vlastivìdný sborník Ústí
nad Orlicí, Ústí nad Orlicí 1999, s. 5  6, 14.
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Absolventi právì této vysoké koly se mezi vyím úøednictvem velkostatkù v krá24)
lovství Èeském objevují, i kdy konkrétnì v Králíkách nebyl zaznamenán ádný.
Ji druhá althanovská sluební instrukce hovoøí zcela jasnì o lesních inenýrech, u
nich lze pøedpokládat pøísluné vzdìlání technického smìru. Na rozdíl od zde
rovnì uvádìných zvìrolékaøù, kteøí byli zaøazeni sluebnì hluboko dole, mezi adjunkty a zahradníky a zjevnì nelo o zamìstnaneckou elitu (jejich lidský kolega se i
pøi velmi vymezeném zaøazení nacházel o tøi sluební tøídy výe). To se zdá být ponìkud v rozporu s postavením diplomovaného zvìrolékaøe Franze Rottera, který
ve stejné dobì pùsobil v Králíkách a zjevnì patøil k velmi slunì situovaným lidem.
Ten ovem, pokud vùbec své sluby velkostatku pøíleitostnì poskytoval, rozhodnì nebyl na tomto pøíjmu závislý a své postavení od nìj neodvozoval. Také není nikdy uvádìn v tabulkách zamìstnancù. Jednoznaènì v této sféøe pøevládalo
technické vzdìlání, a u jakéhokoliv rozsahu. Na rozdíl od státní sluby zde prakticky nebylo místo pro právníky a filozofy, a to ani, ponìkud zástupnì, na postech
dùchodního èi úèetního. Mezi dalími zamìstnanci statku pak jednoznaènì pøevládala praxe jako pøíprava na zamìstnání pøed jakoukoliv specializovanou kolní
prùpravou. Avak i na místech hajných, kteøí byli zaøazeni a v pøedposlední, výjimeènì dokonce a v poslední zamìstnanecké tøídì, jsou vdy mui, kteøí mìli
ukonèenou základní kolní docházku, nìkteøí z nich dokonce i nií reálku.25) Je
otázkou, nakolik mimoøádná je kvalifikace vyslouilého vojáka pro místo hajného
(na statku Králíky byli rozliování tzv. lesní hajní a polní hajní), která se zde objevuje. V ádném ze zaznamenaných pøípadù vak nelo o poddùstojníka, kteøí se
mìli monost zcela regulérnì uplatnit na místì niího úøedníka ve státní slubì.26)
Pro zøetelnìjí vymezení místa soukromého úøednictva althanovského velkostatku
v rámci králické mìstské spoleènosti té doby je vhodné srovnání s èástí tehdejího
státního úøednictva, je ve mìstì rovnì pùsobilo. V létech 1855  1868 byli Králíky
sídlem smíeného okresního úøadu, tedy okresní politické i soudní správy. Pøi tomto smíeném úøadì bylo k roku 1860 registrováno celkem 6, resp. 7, úøedníkù. Ponìkud nestandardní situace se vytvoøila kolem okresního pøedstaveného Josefa
Hoyera, který byl k uvedenému roku pouze provizorním úøedníkem na tomto postu
a jeho zaøazení tedy neodpovídalo místu okresního pøedstaveného, ale jeho pùvodnímu místu adjunkta smíeného okresního úøadu. Tím vznikla situace, kdy skuteèný adjunkt úøadu Franz Wilhelm byl sluebnì i finanènì zaøazen výe ne jeho
momentální okresní pøedstavený.27)

24. Prokazatelnì jeden z nich pùsobil napøíklad v nedalekém Lankrounì v èele lichtentejnského statku v letech v letech 1882  1908. Macková, Marie: Zapomenutý starosta, c.d.
25. Vzhledem k tomu, e jetì sèítání lidu z roku 1880 kladlo v základních sèítacích operátech otázku,
zda dotyèná osoba umí èíst a psát, je tøeba hodnotit úroveò tohoto althanovského personálu, který
vlastnì svùj profesní ivot trávil v horských lesních revírech, jako znaènì vysokou.
26. SOA Z, VS Kr, kart.è. 505, inv.è. 937, sluební tabulky z roku 1884.
27. Oba slouili v 9. tøídì, Franz Wilhelm na 46. místì s roèním platem 840 zl bez dalího pøídavku a Josef Hoyer na 193. místì s roèním pøíjmem 735 zl. Pro srovnání a ukázku ponìkud mimoøádného
postavení: pøedstavený nedalekého lankrounského okresního úøadu Ludwig Springsholz mìl ve
stejné dobì roèní pøíjem 1.155 zl. Concretal- Status der Beamten bei den k. k. Bezirksämtern in
Böhmen 1860. piritová, Alexandra: Slovník pøedstavitelù státní správy v Èechách v letech 1850 
1918. Praha 1993, s. 73 a 243.
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Následoval jeden aktuár slouící v 11. tøídì, dva kancelisté slouící ve 12. tøídì a
kromì toho vedoucí pozemkových knih, který sice slouil rovnì v 11. tøídì, ale
protoe tato kategorie úøednictva smíených okresních úøadù mìla vlastní klasifikaci, byl na 115. místì ohodnocen podstatnì vyím platem, ne aktuár slouící o
tøídu výe.28)
Rozdíly v materiálním ohodnocení ve prospìch althanovského úøednictva byly
jednoznaènì patrné. Jestlie je moné pøedpokládat, e hospodáøský øeditel statku
a okresní pøedstavený byli srovnatelní ve spoleèenském postavení ve mìstì, pak jejich pøíjmy byly naprosto nesrovnatelné. Pokud vezmeme v úvahu pøíjmy øeditele Johanna Morawka (ve sledovanou dobu mu bylo 47 let), vèetnì vyèíslených naturálií, a
pøíjmy tehdy 44letého, sice zøejmì úplné pøedepsané vzdìlání postrádajícího, ale 24
let praktikujícího, okresního pøedstaveného Josefa Hoyera, který kromì sluebního
bytu bez dalího zaopatøení ádné dalí nepenìní pøíjmy od zamìstnavatele nemìl, pak dostaneme èísla 1.692 zl ku 735 zl ve prospìch soukromého úøedníka.
Tomuto hodnocení v podstatì odpovídá i obraz o témìø 20 let mladí, který podává seznam volièù sestavený pro volby do obecního zastupitelstva v Králíkách
v roce 1879. Tehdy ji bývalý okresní pøedstavený, penzionovaný Josef Hoyer, získal ve mìstì èestné obèanství, take se objevuje v první kurii mezi nositeli honoraèního volebního práva. Naproti tomu øeditel velkostatku Johann Morawek
(penzionován byl a o rok pozdìji) se ocitá na 29. místì mezi plátci pøímých daní
ve mìstì. lo o pomìrnì èelné místo, protoe první a páté místo náleelo nositelùm honoraèního volebního práva z titulu èestného obèanství, místo 6., 8. a 20. zaujímaly právnické osoby, na místì 7. (tedy druhý nejvìtí plátce daní ve mìstì a
nejbohatí fyzická osoba ve mìstì) je zaznamenán hrabì Althan. Mezi ním a jeho
zamìstnancem, øeditelem statku Morawkem, se ocitli dva výrobci bavlnìného zboí, nìkolik obchodníkù, dva nájemci pivovaru, jeden mlynáø. Zbývající nemìli profesi specifikovánu, vìtinou vak lo o majitele rozsáhlých nemovitostí. Johann
Morawek platil 63 zl pøímé danì, jeho zamìstnavatel 358 zl a dalí nejbohatí mu
ve mìstì, obchodník Gottfried Schramek 156 zl. S ohledem na výi pøímé danì
zùstali za øeditelem althanovského statku tak významní mui mìsta Králík, jako byl
bývalý poslanec zemského snìmu Josef Grond, starosta a budoucí poslanec zemského snìmu Ferdinand Amand Rotter èi bývalý starosta a vlivný spolkový èinovník Franz Veith. Celých 13 zl èinil rozdíl ve výi této danì mezi Johannem
Morawkem a nejbliím pøísluníkem tzv. svobodné profese, králickým notáøem
(na 45. místì volebního seznamu).

28. Aktuár Joseph Peithner na 255. místì mìl pøiznaný roèní plat 420 zl. Vzhledem k jeho vytrvalé snaze pøejít od smíené politické správy k soudní správì existuje nìkolik posudkù na jeho vzdìlání a
práci. Bylo mu v té dobì 27 let, byl hodnocen jako výkonný a rychlý úøedník zvlátì ve vìcech pøestupkù a soudních kauz, jediná jeho vada spoèívala v tom, e sice ovládal nìmèinu i èetinu slovem, ale psát byl schopen pouze nìmecky, nikoliv èesky. Je otázkou, nakolik se snail tento
nedostatek vylepit a nakolik to byla dobrá vùle jeho pøedstaveného, kdy v posudku jen o pùl
roku mladím ji tento problém není uvádìn. Kancelisté Franz Kretschmer a Ferdinand Amler na
352. a 521. místì ve 12. tøídì pobírali shodnì 367 zl 50 krejcarù roèního platu. Vedoucí pozemkových knih Johann Jawùrek slouil za 630 zl roènì. Concretal- status
Dále SOkA ÚO, Okresní
úøad Králíky, kart.è. 2, presidiální spisy z roku 1859.
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Dalí z úøednické pièky v té dobì, nadlesní Johann Reif, se objevil na 116. místì
mezi plátci pøímých daní. S 18 zl se ocitl mezi øemeslníky, majiteli statkù a nejbohatími chalupníky, tìsnì za ním se vyskytoval jeden zelináø, ponìkud výjimeèný
muský pøísluník profese v té dobì ji pomìrnì spolehlivì ovládané enami.
Na 141. místì tohoto poøadí se nacházel Mathias Stadler, hrabìcí úèetní. Jeho
pozice je o to zajímavìjí, e v té dobì byl ji penzionovaný, a pøesto mìl takový
majetek, e stále jetì platil 12 zl pøímé danì. To jej øadilo sice do tøetí volební kurie, ale v rámci mìsta do jejího velmi solidního støedu.
Druhý penzista, zapsaný do tohoto volebního seznamu a pùvodnì zamìstnaný
pøi velkostatku, byl revírník Franz Zentner. Vyskytoval se sice a na 211. místì a
platil témìø polovièní pøímou daò ne bývalý úèetní, ale pøesto je to jednoznaèný
doklad o tom, e výsluba ani pro nìj neznamenala sociální katastrofu. Navíc revírník Zentner byl jedním z ctìných èlenù støeleckého spolku, co ve dohromady
v irím kontextu zøejmì znamenalo dost znaènou spoleèenskou presti uvnitø
venkovského mìsta.
Soukromé úøednictvo se mezi volièe v obecních volbách po vydání nového volebního zákona v roce 1864 mohlo dostat témìø výhradnì na základì daòového
cenzu. Na rozdíl od státního úøednictva a nìkterých pøísluníkù svobodných povolání nesplòovali vìtinou podmínky pro pøiznání honoraèního volebního práva, je
bylo v té dobì prakticky jediným, které nebylo odvozeno od hmotného majetku, èi
lépe daòové povinnosti vùèi státu. Ona drobná výhrada se týkala potencionálního
absolventa nìkteré z domácích univerzit, je by nael uplatnìní ve slubách velkostatku. Jim bylo honoraèní volební právo ze zákona pøiznáno. Ovem s ohledem
na naznaèenou profesní strukturu úøedníkù a zamìstnancù statku a v souvislosti
s ji také uvedenou dlouhou neexistencí vysokokolského uèilitì právì tohoto
smìru v monarchii (absolventi weihenstephenské zemìdìlské koly byli tímto zákonem z honoraèního volebního práva vylouèeni proto, e kola sídlila v Bavorsku,
tedy nebyla domácí, Libverda a jí podobné koly nemìly charakter univerzit) to
byla velmi dlouho situace opravdu pouze teoretická. Jako v mnoha jiných ohledech, i v tomto pøípadì tvoøil v Králíkách výjimku MUDr. Karl Lahola, který byl zamìstnancem statku a zároveò byl nositelem honoraèního volebního práva.29)

29. V této souvislosti je moné pøipomenout, e ten, kdo mìl nárok na honoraèní volební právo, mohl
být zaøazen mezi volièe podle daòového cenzu, pokud byl patøiènì majetný. Na malém mìstì to
mohlo pøinést rozpoznatelnì vìtí vliv. V této situaci se nejspíe ocitali právì lékaøi, kteøí s ohledem
na okolní pomìry mohli být pomìrnì majetní. V Králíkách tomu tak zøejmì nebylo. Chirurgus Johann Urban obsazoval 192. místo daòového poøadí, MUDr. Josef Morawec na 212. místì s necelými 7 zl roèní pøímé danì ztrácel témìø dvì tøetiny na sumu, kterou ve velmi podobné dobì byl
povinen skládat na stejné úèely jeho kolega z ne pøíli vzdáleného Kyperka. SOkA ÚO, AM Kr,
kart.è. 27, seznam volièù 1879. O situaci v Kyperku napø. Sekotová, Vìra - Macková, Marie: Kyperk (vývoj  správa  spoleènost  kultura). Ústí nad Orlicí 2000, s. 57  61. Jinak té SOkA ÚO, Archiv mìsta Kyperk, volební seznamy 1870.
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Státní úøedníci byli zaøazeni do stejné kategorie volièstva, bez ohledu na stav jejich
majetku.30) Doplòovali je øeditelé a uèitelstvo kol (vèetnì jedné sleèny uèitelky) a
oba kaplani. Jejich nadøízený, øímskokatolický faráø P. Friedrich Geyer, volil rovnì
na základì honoraèního volebního práva, ovem jako èestný mìan, tedy v první
volební kurii. 31 zl pøímé danì by jej ve mìstì zaøadilo na 72. místo, tedy v tomto
kontextu do druhé kurie.
Jestlie ze srovnání se státními úøedníky vylo soukromé úøednictvo althanovského velkostatku v Králíkách po materiální stránce nespornì vítìznì, pak obraz
ve spoleèenské sféøe se ponìkud vyrovnává. Napøíklad v ji zmiòovaném místním
støeleckém spolku, který mìl nepochybnì povìst svým zpùsobem elitního seskupení, se vyskytují obì sloky. Pokud byl velkostatek opticky mírnì poèetnìji zastoupen, bylo to zpùsobeno èlenstvím nìkolika lesních a hajných, u nich zøejmì
pøeváila jakási profesní hrdost nad skuteèností, e støelecký spolek byla relativnì
velmi drahá záleitost pro kadého èlena, co mohlo èinit problémy nejen niímu
úøednictvu, ale i tìmto zamìstnancùm velkostatku, kteøí rozhodnì nebyli odmìòováni tak dobøe jako jeho èelní úøedníci.31)
Úøednictvo althanovského velkostatku v Králíkách tvoøilo poèetnì naprostý zlomek obyvatelstva mìsta a to i za pøedpokladu, e do této skupiny budou zahrnuti i
vichni postupem doby penzionovaní úøedníci, kteøí mìsto neopustili. I za pøedpokladu, e k nim pøiøadíme zamìstnanecké pièky statku, které sice vìtinou poruují alespoò jednu ze tøí na poèátku vymezených charakteristik soukromého
úøednictva, ale v kontextu venkovského mìsta mu pøesto mohly být velmi blízko,
pøesto stále pùjde o velmi úzký okruh lidí. V porovnání s nepatrnì poèetnìjími prvoinstanèními státními úøedníky øídilo nìkolik úøedníkù velkostatku v jeho rámci
nepomìrnì vìtí poèet zamìstnancù a odpovídalo za nepomìrnì vìtí materiální
hodnoty. Na druhou stranu bezprostøední vliv tìchto lidí mimo rámec vnitøního
chodu statku se odvíjel od zcela jiné podstaty, ne bylo jejich sluební zaøazení.
Jejich kolegové ve státní slubì naproti tomu pøímo ovlivòovali bìh ivota mimo
vlastní úøední zdi zcela zásadním zpùsobem a jejich osobní presti byla tímto postavením velmi výraznì ovlivnìna
Ovem tento moment se tak zcela nevyhnul ani úøednictvu ve slubách hrabat
Althanù po roce 1850. Z povìdomí pomìrnì malého venkovského mìsta na pomezí toti jen velmi zvolna mizela úcta a respekt, jim se tito lidé tìili v dobì patrimoniální správy, kdy byli v mnoha smìrech první a poslední rozhodovací instancí.
A to pøesto, e v Králíkách zùstalo zachováno sídlo prvoinstanèní správy, zprvu
alespoò ve formì sídla okresního soudu, od roku 1855 pak dokonce sídla smíeného okresního úøadu. Existovala zde tedy zcela konkrétní lidská náhrada za vrchnostenské úøedníky.

30. Vzhledem k tomu, e v roce 1879 ji Králíky nebyly sídlem prvoinstanèní politické správy (pøísluely
k politickému okresu amberk), ale pouze centrem soudního okresu, jsou ve volièském seznamu ze
státních úøedníkù zastoupeni: okresní soudce, soudní adjunkt, soudní kancelista, éf pozemkové knihy, dva úøedníci berní správy a komisaø finanèní stráe. SOkA ÚO, AM Kr, kart.è. 27, seznam volièù
1879.
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Pøesto je zøejmé, e ti, kdo zùstali nebo se novì objevili ve slubách althanovského
velkostatku, poívali ve mìstì patøièné úcty a mìli dokonce dost reálných moností ovlivòovat jeho vnitøní, samosprávou øízený, ivot.32)
To ve mohlo být podpoøeno i tím, e pro státní úøednictvo druhé poloviny 19. století
tak typická, èastá a na velké vzdálenosti uskuteèòovaná, migrace byla pro soukromé
úøednictvo, zdá se, e nejen králického velkostatku, velmi málo známým pojmem.
Aèkoliv althanovské úøednictvo nebylo ádným zpùsobem omezeno v monosti
opustit slubu, pøesto bylo ve druhé polovinì 19. století jeho sloení velmi stabilní.
Vazby k mìstu, by lo pøevánì o lidi narozené mimo Králíky, byly v dùsledku toho
nepochybnì silnìjí ne u státního úøednictva, kde naopak mohlo být delí setrvání v jediném místì povaováno za do urèité míry výjimeèné.
Resumé:
Fonctionnaires privés de la grande propriété Králíky a partir de 1850
A partir de 1850, plusiers fonctionnaires des terres seidneurales ont passé au service des grandes propriétés nobles. De cette maniere, ils sont devenus fonctionnaires privés agricoles. Ils se différaient de ses collegues du secteur dEtat par son
indépendence de lÉtat, mais ils étaient liés avec ceux-ci par leur rélativement bon
instruction spécialisée. Cela était commun aussi pour lautre groupe de la bourgeoisie  pour les cadres académiques (médecins, avocats etc.). Ils se distinguaient
dautres habitants de la ville par labsence du travail manuel dans leurs emplois.
En 1850 on a publié les reglements du service pour administration des propriétés dAlthan, par lequel on a dirigé la marche de la grande propriété a Králíky. On a
modifié ces reglements au mois daout 1879. A partir de 1880 une association de
retraite a été fondée pour les fonctionnaires et lautre personnel de ces fermes. Les
fonctionnaires privés de la grande propriété de Králíky étaient tres bien payés en
comparaison des foncionnaires dEtat. Leur position dans la ville est, entre autre,
bien visible dans les liste délecteurs pour les élections communales. Les fonctionnaires privés de la grande propriété formaient seulement une petite partie des habitants de la ville Králíky, mais la partie tres importante.

32. Nejvýraznìjím dokladem toho je právì Johann Morawek, který pøiel na králický statek a v roce
1851 a nebyl tedy èlovìkem, jen vládl panstvím. Pøesto mu staèilo místo øeditele statku k tomu,
aby se v povìdomí mìsta stal oním mocným muem ze zámku, i kdy to v minulém smyslu tak docela pravda nebyla. Navíc byl zøejmì osobnì dost výrazný na to, aby se ve mìstì stal opravdu respektovanou osobností.
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