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Anotace 

  

 Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl rozšířit dosud známé informace o kněţně 

Marii Arnoštce z Eggenberku, zjistit o co se zajímala, jaké vztahy udrţovala se svou rodinou  

a jaké problémy řešila. Základem pro tuto práci je německy psaná korespondence kněţny z 

Eggenberku s jejím švagrem Ferdinandem Josefem z Ditrichštejna z let 1684-1686, uloţená v 

Moravském zemském archivu v Brně, v rodinném archivu Ditrichštejnŧ, karton č. 461. Tato 

korespondence nebyla dosud badatelsky prozkoumána. 

 Práce přiblíţí rod Eggenberkŧ, zvláště osoby Jana Kristiána a Marii Arnoštky z 

Eggenberku. Dále bude zmíněn Ferdinand Josef z Ditrichštejna, jako adresát korespondence a 

budou podrobně analyzována témata vyskytující se ve zkoumaných dopisech.   
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Annotation 

  

 The submitted Bachelor´s thesis set goals to enlarge the until now information about 

princess Marie Ernestine of Eggenberg. It has to find out was she interested in, what relations 

she keep with her family and which problems she dealt with. The foundation of this task is the 

Germany correspondence of princess of Eggenberg with her brother-in-law Ferdinand Joseph 

of Dietrichstein of years 1684-1686, which is saved by Moravský zemský archiv v Brně in the 

family archive of Dietrichstein, card 461. This correspondence was not yet explored by 

researchers. 
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1. Úvod 

  

 Období raného novověku, zvláště doba pobělohorská, bylo dlouhou řadu let českými 

vzdělanci označováno za dobu temna, úpadku, zpŧsobeného poráţkou českých stavŧ na Bílé 

hoře. Tato myšlenka se začala rozvíjet především v 19. století, v období vzniku moderní 

historické vědy, které bylo podníceno silným nacionalistickým cítěním. Spisovatelé a 

historikové 19. a počátku 20. století v čele s Františkem Palackým obviňovali pobělohorskou 

šlechtu z násilné germanizace českého národa, avšak termín národ v raném novověku 

označoval skupinu lidí s obyvatelským právem v určité zemi např. v Čechách, tedy nejen 

obyvatele se stejným jazykem. Většina šlechty pobývající v českých zemích, česky vŧbec 

neuměla a hlavním jazykem byla především němčina. Jazykové hledisko národa, které 

uplatňovali nacionálně smýšlející historikové a spisovatelé 19. století, píšící o pobělohorské 

době, je tak dosti zavádějící a nepřesné.
1
 

 Tato myšlenka přetrvávala ve své podstatě po celé 20. století. Ačkoli se v období první 

československé republiky začaly objevovat první publikace na téma barokní šlechty, dočkal 

se tento námět největší pozornosti historikŧ aţ na přelomu tisíciletí.
2
 V tuto dobu se prosazuje 

nová generace historikŧ, kteří mají zásluhu na vzniku mnoha publikací s tématem 

pobělohorské doby, se zvláštním zaměřením na aristokratickou společnost, nejen jako celek, 

ale i jako na jednotlivé rody nebo osoby.
3
 

 Tímto směrem se vydává také tato bakalářská práce, která se bude pokoušet představit 

osobnost Marie Atnoštky z Eggenberku na základě výpovědi její korespondence s nejvyšším 

císařským hofmistrem Ferdindem Josefem z Ditrichštejna, uloţené v Moravském zemském 

archivu v Brně, v rodinném archivu Ditrichštejnŧ.
4
 

 Rod Eggenberkŧ a především Marie Arnoštka se do pozornosti českých historikŧ příliš 

nedostali. Větší pozornost jim byla věnována některými zahraničními autory. Práce Gerharda 

Bernda Marauscheka Die Fürsten zu Eggenberg, která je doposud jedním ze stěţejních zdrojŧ 

                                                           
1
 Jan Pavel KUČERA, 8. 11. 1620 - Bílá hora: O potracení starobylé slávy české, Praha 2003.  

2
 Z období první československé republiky jmenujme např. Josef PEKAŘ,  Hrabě František Antonín 

Špork(1662-1738), Praha 1923. 
3
 O barokní šlechtě jako celku např. Petr MAŤA, Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004; Václav 

BŦŢEK, Společnost českých zemí v raném novověku, Praha 2010. K publikacím na téma jednotlivých rodŧ 

např. Ivo CERMAN, Chotkové. Příběh úřednické šlechty, Praha 2008. 
4
 Moravský zemský archiv v Brně, fond G 140 - rodinný archiv Ditrichštejnŧ, karton č. 461, Marie Arnoštka z 

Eggenberku Ferdinandovi z Ditrichštejna. 
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informací o rodu Eggenberkŧ.
5
 Z nedávných publikací stojí za zmínku především monografie 

Barbary Kaiser Schloss Eggenberg. Autorka se v ní zabývá především štýrskohradeckým 

rodovým sídlem, jeho vývojem, podobou a přestavbami, a v medailoncích představuje 

významné členy rodu Eggenberkŧ.
6
 Marie Arnoštka i její manţel Jan Kristián z Eggenberku 

jsou zde jmenováni jen okrajově, neboť je kniha zaměřena především na štýrskohradecké 

rodové sídlo, ve kterém tento pár usazen nebyl. Dále je moţné zmínit Karla A. Kubinského a 

jeho dílo Eggenberg. Geschichte und Alltag, kde autor v závislosti na historii eggenberského 

zámku, předkládá dějiny celého rodu.
7
 

 Z českých autorŧ se Eggenberkŧm věnoval především Jiří Záloha v několika menších 

studiích.
8
 Záloha se ve svých dílech zaměřil především na českokrumlovskou větev rodu, a to 

jak na hospodářské záleţitosti, zaměřené především na výzkum eggenberských panství v 

jiţních Čechách, tak i na kulturní zájmy eggenberského páru, divadlo, kapelu a knihovnu. 

Osobu Marie Arnoštky z Eggenberku zatím nejlépe představila Jitka Radimská ve svých dvou 

publikacích Ve znamení havranů a Knihovna šlechtičny.
9
 Tyto práce jsou však především 

zaměřeny na podrobné prozkoumání eggenberské kniţní sbírky v Českém Krumlově a kněţnu 

představují především jako sběratelku knih a čtenářku. Osoba kněţny z Eggenberku byla dále 

cílem bádání Anny Kubíkové a Kristiny Popelka.
10

 Anna Kubíková se zabývala studiem 

celého českokrumlovského regionu a snaţila se prozkoumat nejen rod Eggenberkŧ, ale 

například i předcházející majitele českokrumlovského panství, rod Roţmberkŧ. Kristina 

Popelka se naopak zaměřovala především přímo na osobu Marie Arnoštky z Eggenberku a 

celkově na ţivoty novověkých šlechtičen. 

 O něco více je v historiografii znám rod Ditrichštejnŧ. Z českých autorŧ se tímto 

rodem v současnosti zabývají například Tomáš Parma a Pavel Balcárek, jejichţ díla jsou 

především zaměřena na osobu kardinála Františka z Ditrichštejna.
11

Samotnou osobu 

                                                           
5
 Gerhard Bernd MARAUSCHEK, Die Fürsten zu Eggenberg. Unter besonderer Berücksichtigung ihres 

Kunstmäzenatentums, Gratz 1968.(Dizertační práce, univerzita ve Štýrském Hradci) 
6
 Barbara KAISER, Schloss Eggenberg, Gratz 1994. 

7
 Karl A. KUBINSKY, Eggenberg. Geschichte und Alltag, Gratz 1999. 

8
 Jiří ZÁLOHA, Českokrumlovská knihovna v 17. století, Český Krumlov 1973.; Týţ, Divadelní ţivot na 

českokrumlovském zámku v 2. polovině 17. století, SNM, řada A, historie, sv. 40, 1986, č. 2, s. 53-79.; Týţ, 

Eggenberské dědictví v Čechách, JSH 38, 1969, s. 10-14. 
9
 Jitka RADIMSKÁ, Ve znamení havranů. Kniţní sbírka rodinny Eggenbergů na zámku v Českém Krumlově, 

Pelhřimov 2011. Táţ, Knihovna šlechtičny. Francouzské knihy Marie Ernestiny z Eggenbergu na zámku v 

Českém Krumlově, Pelhřimov 2007. 
10

 Anna KUBÍKOVÁ, Eggenberkové v Českém Krumlově, in: Českokrumlovsko 1620-1850, Český Krumlov 

2003, s. 9-22; Kristina POPELKA, Pallas Athéna v barokním rouše, Tajemství české minulosti č. 15, 2012, 

s. 30-34. 
11

 Pavel BALCÁREK, Kardinál František z Ditrichštejna (1570-1636), Kroměříţ 1990; Tomáš PARMA, 

František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii. Prostředky a metody politické komunikace ve 

sluţbách moravské církve, Brno 2011. 
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Ferdinanda z Ditrichštejna zatím nejpodrobněji představil Rostislav Smíšek, jenţ své 

poznatky o tomto muţi shrnul v monografii Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a 

Schwarzenberků za vlády Leopolda I.
12

Toto dílo se zaměřuje především na politickou kariéru 

členŧ ditrichštejnského rodu, zejména pak na osobu Ferdinanda z Ditrichštejna. Ferdinand je 

zde popsán jako ctiţádostivý muţ, snaţící se zvýšit prestiţ svou i svého rodu. Kniha popisuje 

cestu, kterou musel od svého dětství projít, aby mohl zastávat nejvýznamnější funkce u 

císařského dvora, a co pro to musel všechno udělat. 

 Vzhledem k tomu, ţe předloţená bakalářská práce je zaměřena především na osobnost 

Marie Arnoštky z Eggenberku, jsou základní informace o ditrichštejnském rodu čerpány z 

výše zmíněné uvedené publikace Rostislava Smíška, z práce Pavla Juříka Moravská dominia 

Liechtensteinů a Dietrichsteinů a z Encyklopedie kníţecích rodů zemí Koruny České autorŧ 

Jana Ţupaniče, Michala Fialy a Františka Stellnera.
13

 

  Pro výzkum a bádání o ţivotě rŧzných příslušníkŧ aristokratické společnosti se 

v dnešní době často vyuţívají ego dokumenty, někdy také nazývané jako písemnosti osobní 

povahy. Jedná se především o dopisy a deníky, které jsou nejčastěji uloţené ve státních 

oblastních archivech, v rodinných archivech konkrétních rodŧ. Zkoumaná korespondence 

pouţitá pro tuto bakalářskou práci je právě takovýmto ego dokumentem.  

 Předkládaná bakalářské práce je zaloţena na analýze německy psané korespondence 

mezi kněţnou Marií Arnoštkou z Eggenberku a kníţetem Ferdinandem Josefem z 

Ditrichštejna z let 1684-1686. Korespondenci Ferdinanda z Ditrichštejna vyuţíval hojně ve 

svých pracích také Rostislav Smíšek, ale soubor korespondence s Marií Arnoštkou nebyl 

zatím ţádným badatelem vyuţit. Pro zisk potvrzujících informací byla částečně také 

prozkoumána korespondence manţela Marie Arnoštky, Jana Kristiána z Eggenberku se 

stejným adresátem, Ferdinandem z Ditrichštejna, taktéţ především z léta 1685.   

 Na základě výpovědí tohoto pramene se autorka pokusí přiblíţit nový pohled na ţenu, 

jeţ je v historiografii známa především jako sečtělá ţena, bibliografka a mecenáška umění. 

Zmiňovaný soubor korespondence Marie Arnoštky z Eggenberku nabízí velice široké 

spektrum badatelských témat, z nichţ bylo moţné v této práci vytěţit jen některá. Autorka se 

předně pokoušela zjistit, jaké problémy kněţna s kníţetem řešila, o čem ho informovala, jaký 

vztah s ním měla, a které osoby ve svých dopisech také zmiňovala.  

                                                           
12

 Rostislav SMÍŠEK, Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I., 

České Budějovice 2009.  
13

  Pavel JUŘÍK, Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů, Praha 2009; Jan ŢUPANIČ, Michal 

FIALA, František STELLNER, Encyklopedie kníţecích rodů zemí Koruny české, Praha 2001. 
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 Tato bakalářská práce bude rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První z nich se bude 

zabývat rodem Eggenberkŧ, jejich počátky, nejvýznamnějším členem Janem Oldřichem a 

některými dalšími členy. Největší pozornost bude věnována eggenberskému kníţecímu páru, 

Janu Kristiánovi a Marii Arnoštce. Budou zde navíc zmíněny i kulturní zájmy členŧ 

eggenberského rodu, jeţ byly typické nejen pro ně, ale pro celou novověkou aristokratickou 

společnost. 

 Následující část se bude věnovat rodu Ditrichštejnŧ, a to zejména ţivotu a politické 

kariéře adresáta předkládané korespondence, Ferdinanda Josefa z Ditrichštejna. 

 Třetí část této práce bude zaměřena na komunikační praxi šlechtické společnosti. 

Jakými zpŧsoby komunikovala, co bylo předmětem diskuzí a jaké vztahy byly touto cestou 

vytvářeny. Součástí této kapitoly budou navíc specifika komunikace Ferdinanda z 

Ditrichštejna a jejich odraz v komunikaci s Marií Arnoštkou z Eggenberku.  

 Závěrečná část se pak věnuje analýze témat vycházejících z prozkoumané 

korespondence, jako hlavními podněty, kvŧli kterým si Marie Arnoštka se svým švagrem 

psala. Tato témata jsou rozdělena do tří skupin podle toho, do které oblasti kněţnina ţivota 

spadala.  

 Tato práce by měla rozšířit, značně omezený pohled na jednu z nejvýše postavených 

ţen své doby. Marie Arnoštka je v současnosti známá zejména jako šlechtična, zajímající se 

především o literaturu a kulturu celkově. Jedním z cílŧ by tak měl být odraz tohoto pohledu v 

předkládané korespondenci. Dále si klade za cíl nastínit i jiné, dosud neprobádané stránky 

jejího ţivota, ať uţ se jedná o její emoce, rodinné vztahy či hospodářské a politické aktivity. 

Předloţená stať by navíc měla také přispět k bádání o novověké šlechtě, především její ţenské 

části, jeţ se do popředí historického zájmu dostává teprve v současnosti.
14

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

např. Milena LENDEROVÁ, Ţena v českých zemích od středověku do 20. století, Praha 2009. 
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2. Eggenberkové 

 

2.1. Pŧvod 

 Rod Eggenberkŧ odvozuje své počátky ze zámoţné protestantské měšťanské rodiny 

Eckenpergŧ. První písemně doloţený předek, Oldřich Eckenperg (†1448), pocházel ze 

štýrského města Radkerburgu.
15

 Jeho synové Baltazar a Jan později zaloţili dvě rodové linie a 

jiţ v této době měli ve svém erbu tři havrany drţící v zobáku korunu. 

 Jan (†1481) zaloţil rodovou větev Ehrenhausen.
16

 Ta se převáţnou část své existence 

stále věnovala obchodu. Prvním z této větve, kdo nastoupil kariéru ve sluţbách císaře, byl 

Ruprecht z Eggenberku. Jako voják se účastnil bojŧ v Nizozemí pod velením vévody 

z Parmy, Alexandra Farneseho a později dokonce získal titul císařského generála. Největší 

úspěchy měl však při protitureckých taţeních v letech 1592-1606. Za své zásluhy získal pro 

sebe i celý svŧj rod v roce 1598 povýšení do stavu svobodných pánŧ.
17

 Tato rodová větev 

vymřela však jiţ roku 1615. 

 Štýrskohradecká větev rodu, zaloţená Baltazarem z Eggenberku (†1493), vymřela po 

meči aţ v roce 1717.
18

 Baltazar se stal finančníkem a mincmistrem císaře Fridricha III. a byl 

také zakladatelem pozdější rodinné rezidence – hradu Eggenberg – nedaleko Štýrského 

Hradce.
19

Byl dvakrát ţenatý. Potomci z prvního manţelství zaloţili augšpurskou rodovou 

větev, ta však velmi rychle vymřela a pokračovatelem rodu se tak stal syn z druhého 

manţelství Wolfgang z Eggenberku. Ten zaloţil elegersdorfskou (algersdorfskou) linii, která 

pokračovala jeho synem Seyfriedem z Eggenberku.
20

 Nejvýznamnějším členem této linie, 

který se nejvíce zaslouţil o vzestup moci a prestiţ rodu, se stal Seyfriedŧv syn Jan Oldřich 

z Eggenberku. 

 Jan Oldřich se narodil roku 1568 jako jediný syn Seyfrieda z Eggenberku a Anny 

Benigny Gallerové ze Schwamberku. Studia na protestantské univerzitě v Tübingenu završil 

kavalírskou cestou po Nizozemí, Itálii a Španělsku.
21

 V roce 1594 pak přebral po otci správu 

rodového majetku a vstoupil do sluţeb Ferdinanda Štýrského, budoucího císaře Ferdinanda II. 

                                                           
15

 P. JUŘÍK, Jihočeské dominium, s. 103. 
16

 J. RADIMSKÁ, Ve znamení havranů, s. 5. 
17

 Tamtéţ. 
18

 J. ZÁLOHA, Eggenberské dědictví, s. 10. 
19

 B. KAISER, Schloss, s. 10. 
20

 P. JUŘÍK, Jihočeské dominium, s. 103. 
21

 J. RADIMSKÁ, Ve znamení havranů, s. 7. 
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Roku 1598 přestoupil jako první svého rodu na katolickou víru. Toto rozhodnutí učinil 

nejspíše kvŧli svému dalšímu postupu u katolického císařského dvora. Přes mnohé dvorské 

hodnosti se nakonec roku 1615 stává nejvyšším hofmistrem budoucího císaře Ferdinanda II., 

kterému se stal i rádcem a dŧvěrníkem.
22

 Díky dobrým stykŧm se španělským královským 

dvorem získal v roce 1621 Řád zlatého rouna a o dva roky později byl povýšen do stavu 

říšských kníţat.
23

 

 Zásluhou Jana Oldřicha se eggenberský rod dostává také do Čech, kde roku 1622 

získává od císaře panství Český Krumlov. Díky hodnosti falckrabího, se kterou je spojen tzv. 

velký palatinát, mohl kníţe razit své vlastní mince, nejprve v Praze a později v Českém 

Krumlově.
24

 Toto panství bylo roku 1628 povýšeno na kníţectví. Jan Oldřich byl velkým 

zastáncem Albrechta z Valdštejna a jeho pád znamenal i odchod kníţete z nejvyšší politiky. 

Ten byl ovšem částečně zapříčiněn i jeho špatným zdravotním stavem. V témţe roce (1634) 

nakonec Jan Oldřich umírá a správu rodového majetku přebírá jeho syn Jan Antonín z 

Eggenberku.
25

 

 Jan Antonín se narodil ve Štýrském Hradci v roce 1610, zastával funkci tajného rady u 

císařského dvora, ale svými politickými schopnostmi se nikdy nevyrovnal svému otci. 

Nejvýznamnější událostí v ţivotě kníţete se stala diplomatická cesta do Říma, kde byl 

pověřen oznámit papeţi volbu nového císaře Ferdinanda III. v roce 1637.
26

 Po svém návratu 

se oţenil s Annou Marií Braniborskou z rodu Hohenzollerŧ. Tento sňatek byl nerovný jak z 

hlediska postavení, tak náboţenství obou snoubencŧ. Roku 1647 byla Janu Antonínovi 

umoţněna koupě okněţněného panství Gradiška, které mu zaručovalo moţnost zasedat na 

říšském sněmu.
27

 

 Jan Antonín nenadále zemřel v roce 1649. Zanechal po sobě tři nezletilé děti a pouhý 

koncept testamentu, kvŧli kterému pak v pozdějších letech vznikl mezi jeho syny Janem 

Kristiánem a Janem Seyfriedem velký spor. Celý eggenberský majetek byl poté v roce 1672 

rozdělen. Jan Kristián získal panství Ehrenhausen ve Štýrsku, kníţectví českokrumlovské, 

Vimperk, Drslavice, Orlík, Zvíkov, Červený Újezd, Chýnov, rezidenci a vinice v Praze.
28

 Jan 

Seyfried získal panství ve Štýrsku a Kraňsku.
29

 Panství Gradiška připadlo Janu Kristiánovi, 

                                                           
22

 J.  RADIMSKÁ, Ve znamení havranů, s. 10. 
23

 Táţ, Knihovna šlechtičny, s. 8.; Ve znamení havranů, s. 10. 
24

 P. JUŘÍK, Jihočeské dominium, s. 107. 
25

 B.KAISER, Schloss, s. 45. 
26

 Tamtéţ, s. 53. 
27

 Tamtéţ, s. 57. 
28

 August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království Českého, Praha 1994, s. 50. 
29

 Tamtéţ. 
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ale polovina výnosŧ musela být odváděna Janu Seyfriedovi. Tímto se eggenberský rod 

rozdělil na větev českokrumlovskou a štýrskohradeckou. 

 Jan Seyfried se usídlil ve Štýrském Hradci, kde se roku 1666 oţenil s Marií Rosálií 

z Liechtensteina a dobudoval zde rodinné sídlo - zámek Eggenberg. V roce 1697 získal Řád 

zlatého rouna a stal se také členem císařské tajné rady.
30

 Po smrti svého bratra Jana Kristiána 

(1710) získal panství Gradiška se všemi výhodami, které přinášelo. Tohoto privilegia 

nevyuţíval příliš dlouho, neboť zemřel jiţ roku 1713. 

 Po jeho smrti přebral správu nad štýrskohradeckým panstvím jeho syn Jan Antonín II., 

který však svého otce přeţil o pouhé tři roky. Zanechal po sobě dvě dcery a syna Jana 

Kristiána II., ten se však doţil pouhých třinácti let a jeho smrtí v roce 1717 vymřel 

eggenberský rod po meči.
31

 

 

 

2.2. Jan Kristián a Marie Arnoštka z Eggenberku 

  

 Jan Kristián z Eggenberku se narodil roku 1641. Společně se svým bratrem Janem 

Seyfriedem studoval na jezuitské univerzitě ve Štýrském Hradci.
32

 Mezi jeho hlavní 

celoţivotní zájem patřila střelba. Na zámku Eggenberg se kaţdý rok pořádaly střelecké 

slavnosti a střelnici nechal později vybudovat také na zámku v Českém Krumlově. Během 

kavalírské cesty, která započala roku 1660, procestovali s bratrem německá města, Nizozemí, 

Francii, Švýcarsko a Itálii. Jejich vychovatelem byl nejprve Arnold Gauddin a po jeho 

odchodu pak Franz Bocquet.
33

 Zpět do Štýrska se vrátili v roce 1663. Po rozdělení rodového 

majetku se Jan Kristián v roce 1665 ujal správy na svých panstvích v Čechách. Jan Kristián se 

na rozdíl od svých předkŧ příliš nezapojil do politického ţivota. Dědičně mu náleţel pouze 

titul nejvyššího zemského maršálka. Aţ v roce 1692 se stal císařským tajným radou a o dva 

roky později mu byl udělen Řád zlatého rouna.
34

Roku 1666 se Jan Kristián oţenil s Marií 

Arnoštkou rozenou ze Schwarzenberku. Svatba se konala v únoru ve Vídni a účastnil se jí i 

císař Leopold I.  

                                                           
30

 J.  RADIMSKÁ, Ve znamení havranů, s. 25. 
31

 J. ŢUPANIČ, M.  FIALA, F. STELLNER, Encyklopedie, s. 85. 
32

 J.  RADIMSKÁ, Knihovna šlechtičny, s. 9. 
33

 Václav BOK, Anna KUBÍKOVÁ, Bericht über die Reise Johann Christiansund Johann Seyfrieds von 

Eggenberg durch die Länder Mittel-, West- und Südeuropas in den Jahren 1660-1663, České Budějovice 

2012 (= Prameny k českým dějinám 16.-18. století, Řada B, sv. III). 
34

 J. RADIMSKÁ, Knihovna šlechtičny, s. 11. 
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 Otcem nevěsty byl Jan Adolf I. ze Schwarzenberku. Ten se zaslouţil o strmý vzestup 

svého rodu. Schwarzenberkové, pŧvodně říšský rod, se do nejvyšších kruhŧ propracovávali 

postupně aţ během druhé poloviny 17. století, před touto dobou se prosazovali především 

jako vynikající válečníci na bitevních polích. Do hraběcího stavu byl tento rod povýšen díky 

Adolfovi I. ze Schwrazenberku v roce 1599 za zásluhy v bitvě o pevnost Ráb.
35

 Jeho syn 

Adam I. pŧsobil na dvoře braniborských kurfiřtŧ, kde si vybudoval silné postavení a poloţil 

také základ pro zisk kníţecího stavu, kdyţ získal v roce 1630 panství Gimborn jako svobodné 

říšské léno.
36

 Syn Adama I. Jan Adolf I. a jeho potomci pak jiţ kontinuálně zastávali nejvyšší 

pozice u císařských dvorŧ.
37

 

 Od roku 1645 zastával Jan Adolf I. funkci nejvyššího komořího na dvoře arcivévody 

Leopolda Viléma, se kterým, jako s místodrţícím v Nizozemí, odjel o dva roky později do 

Bruselu.
38

 Zde shromaţďoval mnohá umělecká díla, která se později stala základem bohatých 

schwarzenberských sbírek. Stal se císařským tajným radou (1648), získal Řád zlatého rouna a 

později (1670) zastával funkci předsedy říšské tajné rady a byl také povýšen do stavu říšských 

kníţat. Jan Adolf je také zakladatelem rozsáhlých schwarzenberských panství v Čechách. Od 

roku 1660 postupně získal panství Třeboň, Křivoklát, Niţburk a Krušovice.
39

 Postupně 

dokupoval další panství, z nichţ nejvýznamnějším byla Hluboká nad Vltavou. Jan Adolf byl 

stejně jako jeho potomci vynikajícím hospodářem. Na svých statcích zaváděl pěstování 

nových plodin a nová řemesla. Snaţil se zlepšovat sociální situaci poddaných, a proto 

zakládal pro ty nejméně majetné chudobince. Jeho manţelkou byla Marie Justina ze 

Starhemberku, s níţ měl celkem sedm dětí, ale pouze dvě se doţily dospělého věku. Dcera 

Marie Arnoštka a syn, dědic rodového majetku, Ferdinand Vilém Eusebius. 

 Marie Arnoštka se narodila roku 1649 v Bruselu. Získala zde dokonalou znalost 

francouzštiny a vytvořila si tu i zájem o literaturu.
40

 Se svou rodinou ţila od roku 1656 na 

dvoře císaře Leopolda I. ve Vídni a zdokonalovala se zde v italském jazyce.  

 Kníţecí pár si za své rezidenční sídlo zvolil Český Krumlov, kam se uchýlil hned po 

svatbě. Zámek nebyl od roku 1601 trvale osídlen, a proto potřeboval notnou přestavbu, aby se 

stal reprezentativním sídlem. Manţelé zřejmě také často navštěvovali císařský dvŧr ve Vídni, 

kde se účastnili bohatého společenského ţivota. Mezi aristokracií se eggenberský pár těšil 

velké úctě zvláště pro svŧj urozený pŧvod, majetkové zázemí i kulturní rozhled. Marie 

                                                           
35

 R. SMÍŠEK, Císařský dvůr, s. 104. 
36

 Tamtéţ, s. 105. 
37

 Tamtéţ, s. 106. 
38

 P. JUŘÍK, Jihočeské dominium, s. 126. 
39

 J.  ŢUPANIČ, M. FIALA, F. STELLNER, Encyklopedie kníţecích rodů, s. 242. 
40

 J. RADIMSKÁ, Ve znamení havranů, s. 55. 
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Arnoštka byla dokonce jedna z prvních dam mimo císařskou rodinu, která se stala členkou 

Sternkreuzorden nebo také Sklavinnen der Tugend, světského řádu šlechtičen s náboţenskými 

povinnostmi.
41

 Tento spolek byl zřízen císařovnou-vdovou Eleonorou Gonzagovou.  

 Janu Kristiánovi se velmi dařilo v hospodaření na jeho statcích. Za jeho vlády vzkvétal 

Český Krumlov v prestiţní rezidenční město. Díky svým úspěchŧm přikupoval kníţe další, 

méně významná panství a zakládal nové osady v dosud neobydlených částech Šumavy.
42

 

Finanční příjmy zajišťovaly moţnost vytvořit z českokrumlovského zámku moderní barokní 

sídlo. Přestavba byla prováděna v poslední třetině 17. století. Byla během ní zbourána jiţ 

nefunkční obranná jiţní věţ, zmodernizovány a vyzdobeny vnitřní prostory, vystavěny nové 

budovy, jako například divadlo nebo zahradní zámeček Bellarie, a byla upravena zámecká 

zahrada podle poslední francouzské módy. 

 Kníţecí pár se vyznačoval velkou zboţností a hlavně velkým zájmem o kulturu. Jan 

Kristián měl zájem hlavně o divadlo a hudbu, kterou si zamiloval jiţ během své kavalírské 

cesty, zvláště v Itálii. V Českém Krumlově zřídil divadlo se stálým hereckým souborem a 

také zámeckou kapelu. Zálibou kněţny byla literatura. Na její popud byla rozšířena zámecká 

knihovna a počet knih sena konci 17. století vyšplhal na téměř 2300 kusŧ. Počet knih vzrost 

také díky dědictví po Janu Antonínovi z Eggenberku, kdy do Českého Krumlova přibyla 

polovina eggenberských sbírek ze Štýrského Hradce. O rozmnoţování knihovny se však svým 

vybraným vkusem zaslouţila právě hlavně kněţna Marie Arnoštka. K útlumu společenského 

ţivota na českokrumlovském dvoře došlo teprve na přelomu 17. a 18. století zvláště kvŧli 

sporŧm, které vedl kníţecí pár s poddanskými městy a s některými církevními institucemi.
43

 

 Manţelé zŧstali bezdětní a kněţna tak nesplnila očekávání, která byla na tehdejší 

šlechtičny kladena. Jan Kristián sepsal závěť jiţ v roce 1696. Podle ní měla být univerzální 

dědičkou Marie Arnoštka a po její smrti měl majetek zdědit jeden z muţských potomkŧ Jana 

Seyfrieda ze štýrskohradecké větve.
44

 Pokud by však poslední muţský potomek 

štýrskohradecké větve zemřel dříve neţ Marie Arnoštka, měl majetek zdědit její nejbliţší 

muţský příbuzný, synovec Adam František ze Schwarzenberku. Jan Kristián zemřel v roce 

1710 v Praze a byl pochován ve Štýrském Hradci. Marie Arnoštka ho přeţila o celých devět 

let a zemřela v roce 1719 ve Vídni. Štýrskohradecká linie však vymřela po meči jiţ v roce 

1717 a tak se dědicem všech eggenberských panství v Čechách stal Adam František ze 

Schwarzenberku. Dědičné nároky mu byly potvrzeny aţ v roce 1723, protoţe svŧj nárok na 

                                                           
41

 Táţ, Ve znamení havranů, s. 20. 
42

 Tamtéţ, s. 21. 
43

 Tamtéţ, s. 57. 
44
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dědictví vznesly také vnučky Jana Seyfrieda.
45

 Jejich nároky však nebyly potvrzeny a jediným 

dědicem se tak stal Adam František. 

  

2.3. Kulturní zájmy rodu Eggenberkŧ 

  

 Rod Eggenberkŧ se stejně jako mnoho tehdejších významných rodŧ velmi zajímal o 

kulturu své doby. V případě tohoto rodu to však neměla být jen ukázka prestiţe a významu, 

ale většina členŧ rodiny našla v tomto odvětví opravdovou zálibu a koníček. Největší vášní 

všech Eggenberkŧ byly knihy. Za zakladatele eggenberské kniţní sbírky je povaţován Jan 

Oldřich z Eggenberku.
46

 První známý soupis této sbírky pochází z roku 1649. Ten byl 

vytvořen po smrti Jana Antonína z Eggenberku jako pozŧstalostní inventář. Tento kniţní 

katalog mŧţe však být značně zkreslený, protoţe existuje informace, ţe rok před tím, při 

dobývání Prahy švédskými vojsky, bylo z Eggenberského paláce na Hradčanech odvezeno 

třicet velkých beden knih.
47

Navíc není zcela známo, zda se celá sbírka nacházela na jednom 

nebo více místech. Jisté však je, ţe po bratrské rozepři mezi Janem Kristiánem a Janem 

Seyfriedem se sbírka rozdělila a část byla okolo roku 1665 odvezena do Českého Krumlova. 

Část, která připadla Janu Seyfriedovi, byla uloţena na zámku Eggenberg u Štýrského Hradce 

a dodnes se neví, kde se tato sbírka nachází nebo jaký byl její pozdější osud.
48

 

 Z dochované sbírky v Českém Krumlově mŧţeme u většiny knih rozpoznat jejich 

pořizovatele. Mnoho členŧ eggenberského rodu si totiţ do knihy vpisovala své exlibris, 

informaci uvádějící většinou kde a kým byla kniha pořízena. Díky tomu je moţné zjistit, ţe 

Jan Oldřich se zaměřoval především na románskou literaturu, zvláště pak na italskou a 

španělskou, coţ odpovídá jeho prošpanělsky orientované politice. Jeho zájem se soustředil 

především na přírodní vědy a filozofii. Zajímavými díly jsou jistě knihy protestantských 

autorŧ, které byly zapsány na tzv. Indexu, seznamu zakázaných knih římskou nebo 

španělskou inkvizicí.
49

 

 Jan Antonín není uváděn jako pořizovatel u mnoha knih, ale některá z děl přímo 

souvisí s jeho ţivotem. Sbírka obsahuje několik spisŧ, které si zřejmě přivezl ze své 

diplomatické cesty do Říma, avšak díla přímo informující o této cestě se ve sbírce nenachází, i 

                                                           
45

 Táţ, Knihovna šlechtičny, s. 12. 
46

 J. RADIMSKÁ, Ve znamení havranů, s. 37. 
47
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48
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49
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kdyţ je známo, ţe takové soudobé tisky existovaly.
50

 Celkově se tak dá říci, ţe i bez přičinění 

Marie Arnoštky, byla eggenberská sbírka na Českém Krumlově prorománsky orientovaná.  

 Zájem Jana Seyfrieda tkvěl především v hudbě a divadle, i kdyţ jeho kniţní sbírka 

byla za jeho ţivota také rozmnoţována, jednalo se především právě o hudebniny nebo 

divadelní hry. Jan Seyfried si na svém dvoře vydrţoval stálou dvorskou kapelu.
51

 Jeho další 

kulturní zálibou pak byla architektura a malířství, která se projevila především při barokní 

přestavbě a výzdobě zámku Eggenberg.  

 Stejně jako jejich předci se i Marie Arnoštka s Janem Kristiánem velmi zajímali o 

kulturu. Jejich zájem se nijak nevymykal dobovému zvyku a jejich hlavní záliba tkvěla v 

hudbě, divadlu a bibliografických sbírkách. Kníţe z Eggenberku se snaţil rozvíjet na svém 

dvoře především divadelní představení, zatímco zájmem kněţny byla hlavně obsáhlá kniţní 

sbírka.   

 Divadelní představení mají v Českém Krumlově dlouhou tradici sahající aţ do 

středověku. První hry jsou spojeny s dřívějšími majiteli – Roţmberky. Ti nejenţe nechávali 

hrát představení na svém dvoře, ale zaslouţili se také o zřízení jezuitské koleje v Českém 

Krumlově a tím o vznik jezuitského divadla.
52

 Jezuité hráli svá představení nejen ve městě, 

ale také na zámku. Členové Tovaryšstva Jeţíšova se také představili při první příleţitosti 

kníţatŧm z Eggenberku, a to během oslav jejich svatby, kdy pro pobavení sehráli divadelní 

vystoupení.  

 V prvních letech vlády nad českými panstvími se Jan Kristián věnoval hlavně zřízení 

správy a přestavbě zámku v barokní sídlo. Inspiraci pro výstavbu divadla hledal hlavně u 

císařského dvora ve Vídni, ale i na jiných aristokratických dvorech, například v Mikulově, 

kde sídlil Ferdinand Josef z Ditrichštejna, za nějţ byla provdána sestra Jana Kristiána, Marie 

Alţběta.
53

 Samostatné kníţecí divadlo v Českém Krumlově vzniklo začátkem roku 1675, kdy 

byli také najímáni první divadelní herci. Pro divadlo byl nejdříve vyčleněn Jelení sál, který 

byl téhoţ roku vybaven jevištěm a dekoracemi. Autorem dekorací měl být nejprve dvorní 

malíř Heinrich de Veerle, ten se však s Janem Kristiánem neshodl na výši odměny a proto 

kníţe nakonec vybral malíře ze Salzburgu Jana Martina Schaumbergra.
54

 De Veerle se po 

odchodu Schaumbergra staral pouze o doplňování a údrţbu stávajících dekorací. 
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  Herecký soubor pŧsobil jako stálý a profesionální sbor, který vystupoval pod názvem 

Kníţecí eggenberští dvorní herci.
55

Prvními herci se stali Jan Kristián Pernecker se svou ţenou 

Annou. Ti dostali za úkol přípravu a další údrţbu divadelní garderoby. Okolo roku 1680 se 

počet stálých divadelních hercŧ ustálil na deseti. V čele souboru stál Jan Jiří Göttner.
56

 

Göttner navíc zastával postavu tehdy velmi oblíbeného ,,Puklhäringa“, neboli hrbáče, jeţ měl 

na starosti obveselování divákŧ.
57

Ţenatí herci vedli samostatné ţivoty mimo dvŧr a od kníţete 

dostávali jak finanční, tak naturální odměny. Svobodní bydleli pohromadě mimo dvŧr ve 

městě a stravovali se se sluţebnictvem v zámecké kuchyni. Herci měli dokonce dovoleno 

vystupovat i mimo Český Krumlov, pokud je kníţe nepotřeboval. Někdy dokonce získali na 

své zájezdy od kníţete i finanční podporu. Těmito zájezdy se stával soubor známý i na 

vzdálených místech. Navíc se těšili velké přízni a dŧvěře kníţete, který po nich často nechával 

posílat peníze. 

 V repertoáru českokrumlovského divadla se nacházely hlavně italské komedie, antické 

hry ve francouzském překladu nebo hry pastýřské a anglické. Přestoţe zde byly všechny 

předpoklady k uvádění oper, hrály se na zámku velmi zřídka. Někdy byly také uváděny hry 

s náboţenskou tématikou, avšak hraní těchto her příslušelo hlavně českokrumlovským 

jezuitŧm. Jezuitský a kníţecí soubor mezi sebou nevyhledávaly sváry, naopak se oba 

navzájem pozitivně ovlivňovaly.
58

 

 Roku 1680 nařídil Jan Kristián stavbu nové divadelní budovy. Toto rozhodnutí zřejmě 

souviselo s odjezdem císařského dvora z Vídně, kvŧli hrozbě morové nákazy, a s jeho 

stěhováním nejprve do Prahy a později do Lince.
59

 Kníţe mohl kdykoli očekávat návštěvu 

císaře i v Českém Krumlově, a proto dal zřejmě vybudovat nové divadlo, které by 

dostačovalo potřebám divadla milovného císaře. Staviteli byli vybráni Giovanni Maria 

Spinetti a Giacommo Antonio de Maggi.
60

 Hrubá stavba západně od hluboké rokle v dvorské 

zahradě byla dokončena koncem roku 1681. Zhotovením nových dekorací pro divadlo byl 

opět pověřen Jan Martin Schaumberger. Stavba byla zcela dokončena aţ v roce 1686. Tehdy 

bylo divadlo v Jelením sále nadobro zrušeno.  

 Divadlo ve dvorské zahradě však nebylo vyuţíváno příliš dlouho. Jiţ v roce 1691 byl 

celý soubor z neznámých dŧvodŧ propuštěn z kníţecích sluţeb. Soubor však nadále zŧstal 
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kompletní a dál vystupoval pod stejným názvem. V českokrumlovském divadle nadále 

vystupovali uţ jen ţáci jezuitské koleje. Po smrti kníţecího páru navázali na divadelní tradici i 

jejich nástupci – Schwarzenberkové. 

 Tak jako se Jan Kristián staral o rozvoj divadla na českokrumlovském zámku, starala 

se Marie Arnoštka s velkou pečlivostí a vkusným výběrem o rozšíření kníţecí bibliografické 

sbírky. Zakladatelem eggenberské kniţní sbírky byl Jan Oldřich z Eggenberku, v jeho díle, i 

kdyţ uţ ne s takovým zapálením, pokračoval i jeho syn Jan Antonín. Po smrti Jana Antonína 

byla sbírka rozdělena mezi bratry Jana Kristiána a Jana Seyfrieda. Tato část eggenberské 

kniţní sbírky v roce 1672 výrazně rozšířila vznikající sbírku Marie Arnoštky na Českém 

Krumlově. Od počátku měla eggenberská sbírka silně románský charakter.
61

  Jan Oldřich měl 

zájem hlavně o knihy španělské. Jan Antonín se pak zaměřoval na italská díla a Marie 

Arnoštka rozšířila kniţní fond zejména o díla francouzská.  

 Marie Arnoštka nebyla jen sběratelkou, ale i vášnivou čtenářkou, čemuţ nasvědčují 

zohýbané rohy a mnohé poznámky na okrajích knih, které naznačují, ţe při četbě se nad 

textem velmi zamýšlela. Dokonce byla i překladatelkou Senekových Epištol z francouzštiny 

do němčiny.
62

 Pro svou akviziční činnost, byla navíc, jako vdaná ţena, omezována jen 

mnoţstvím peněz (to však v případě Eggenberkŧ ţádné velké omezení nebylo) a ne dohledem 

otce nebo vychovatele. V kněţnině sbírce se nejvíce nacházejí francouzské dobové knihy a 

také francouzské překlady, nezanedbatelná je i německá barokní literatura.
63

 Italská literatura 

měla v knihovně také své místo, ovšem česky psané dílo se v knihovně nenacházelo ani jedno. 

Bohemika zde byla pouze latinská nebo německá, coţ naznačuje, ţe kněţna patrně neuměla 

česky. Výběr ţánru literatury se měnil s přibývajícím věkem a zráním kněţny. Z počátku byl 

její zájem upřen hlavně na literaturu krásnou-romány a komedie, později přešla k literatuře 

náboţenské a filozofické. Lze předpokládat, ţe v knihovně hledala zejména útěchu a naplnění 

svého ţivota.
64

 

 Své knihy opatřovala Marie Arnoštka dvěmi supralibros. Na přední i zadní desce se 

tak vyjímal znak ,,ME“ pod kníţecí korunkou a obklopený vavřínovým věncem. Knihy byly 

vázány většinou do bílého pergamenu nebo hnědého marokénu. Pro knihovnu byl během 

přestavby vyčleněn speciální sál, třetí místnost románské komory. Zde byly knihy roztříděny 

nejprve podle jazykŧ a poté podle ţánru. Kněţna si dále své knihy podepisovala svým 
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exlibris, které však velmi často měnila. Některé knihy jsou označeny pouhým ,,E“ jiné celým 

jménem i s titulem.
65

 

 Z románové literatury se Marie Arnoštka zajímala zejména o šlechtické a duchovní 

romány. Oblíbila si zejména renesanční španělské a italské autory Boccaccia, Petrarcu nebo 

Cervantese.
66

 Tyto autory a navíc ještě autory antické četla ve francouzských překladech. 

Udrţovala si ale odstup od francouzského klasicismu.
67

 

 Samozřejmostí ve skladbě českokrumlovské kniţní sbírky jsou divadelní hry, spojené 

s pŧsobením divadla na kníţecím dvoře. Celkem se v knihovně nacházelo okolo 600 titulŧ, 

především komedií, coţ naznačuje, ţe šlechtický dvŧr se chtěl především pobavit.  

 Velké zastoupení v českokrumlovské knihovně měla i literatura náboţenská a to nejen 

ta povolená, katolická, ale i spisy zakázaných nekatolických autorŧ. Z nekatolických autorŧ to 

byli hlavně autoři protestantských a jansenistických děl. O jansenismus se Marie Arnoštka 

zajímala zvláště a snaţila se na spisech sv. Augusta, z jehoţ myšlenek jansenismus vychází, 

pochopit podstatu tohoto zakázaného směru. Knih s jansenistickou tématikou se v knihovně 

nacházelo v celku hodně, ale není jisté, zda byly uchovávány tajně, anebo byly volně 

přístupné. S jistotou však určitě nebyly zařazovány mezi ostatní náboţenskými spisy, ani 

neměly supralibros Marie Arnoštky. Z povolených náboţenských knih se knihovna v Českém 

Krumlově zaměřuje hlavně na tvorbu jezuitŧ.  

 Marie Arnoštka se do knihovny uchylovala nejen za vzděláním, ale i jako do svého 

útočiště a oázy soukromí.
68

 Svŧj ţivot zřejmě chtěla naplnit alespoň kulturně a duchovně, 

protoţe se jí ho nepodařilo naplnit mateřstvím a nesplnila tak nároky, jeţ byly na tehdejší 

šlechtičny kladeny. Stala se velmi sečtělou a vzdělanou dámou, která svým intelektem zřejmě 

převyšovala většinu tehdejší společnosti. 

 Po smrti Marie Arnoštky přešla i českokrumlovská kniţní sbírka do vlastnictví rodiny 

Schwarzenberkŧ. Ti svou rodovou sbírku nejprve uchovávali ve svém vídeňském paláci, ale 

roku 1839 byla také převezena na Český Krumlov.
69

 Během 19. a 20. století byla knihovna 

několikrát přestěhována, naposledy v roce 1930 do třech místností bývalého purkrabství, kde 
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se nachází dodnes. Poslední inventarizace proběhla v roce 1996 a bylo při ní napočítáno 

43 249 knihovních jednotek.
70

 

 Přestoţe je Marie Arnoštka v současné historiografii prozkoumána hlavně jako 

významná bibliografka a čtenářka, o své zálibě se v korespondenci s Ferdinandem z 

Ditrichštejna ani jednou nezmiňuje. Tato skutečnost nevede k názoru, ţe by knihovna nebyla 

pro kněţnu nikterak podstatná, spíše je moţné říci, ţe neměla potřebu o tomto tématu s 

kníţetem z Ditrichštejna diskutovat. Kníţe byl velmi vlivnou osobou, a proto s ním probírala 

jiná, pro tuto konverzaci dŧleţitější, témata. Navíc se mohli oba, jako příslušníci opačného 

pohlaví, zajímat o rŧzná témata a ţánry knih, a nemuseli tak v této věci najít společnou řeč. 
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3. Ferdinand Josef z Ditrichštejna 

  

 Ferdinand Josef z Ditrichštejna se narodil jako sedmé dítě nejvyššího hofmistra císaře 

Ferdinanda III., kníţete Maxmiliána II. z Ditrichštejna,a první přeţivší syn v září roku 1636. 

V sedmi letech byl společně s mladším bratrem Maxmiliánem III. poslán za vzděláním do 

jezuitské koleje ve Štýrském Hradci. Tento brzký věk odchodu chlapcŧ mohl být zapříčiněn 

neúspěšnými poţadavky jejich otce o preceptora z řádu piaristŧ, kterého se snaţil získat uţ od 

roku 1641.
71

 Ve Štýrském Hradci byli chlapci pod dohledem preceptora Egidia Rubina, který 

měl podle instrukcí dbát nejen o jejich vzdělání, ale i o zdraví, bezpečí a výchovu k tomu, aby 

se stali správnými křesťany. Jiţ v tomto období navazovali mladí Ditrichštejnové společenské 

vazby s nejvlivnějšími hodnostáři, kteří navštívili Štýrský Hradec. 

 Oba chlapci se po studiu na jezuitské koleji vydali na kavalírskou cestu. Ta 

představovala pro mladé šlechtice transformaci chlapce do dospělého kavalíra. Mladí 

Ditrichštejnové svou cestu započali ve velmi nízkém věku 13 a 12 let. Na těchto cestách měli 

šlechtici zdokonalovat nabyté vědomosti, tříbit jazyky, učit se zdrţenlivosti a hlavně 

neporušovat mravy dobrého křesťana, coţ by navíc mohlo ohrozit jejich pozdější politickou 

kariéru.  

 Po návratu z kavalírské cesty získal Ferdinand z Ditrichštejna své první politické 

zkušenosti v moravské zemské správě, kde se od roku 1655 stal nejvyšším zemským 

komorníkem.
72

 O rok později uzavírá Ferdinand sňatek s Marií Alţbětou z Eggenberku 

sestrou Jana Kristiána a Jana Seyfrieda, narozenou v září roku 1640. Svatba proběhla ve 

Štýrském Hradci a jiţ od počátku byl tento sňatek nadmíru harmonický. Z dochované 

korespondence je i přes časté dlouhodobé odloučení patrná silná citová vazba obou manţelŧ.
73

 

Jejich láska se odrazila i v mnoţství potomkŧ, které spolu pár měl. Marie Alţběta porodila 

Ferdinandovi z Ditrichštejna celkem 19 dětí. Od roku 1660 se Ferdinand začal váţně zamýšlet 

nad moţností vstoupit do diplomatické sluţby a stát se vyslancem ve Španělsku. Tento post se 

uvolnil v roce 1662 a kníţe byl jedním z váţných kandidátŧ. Toto snaţení však nedošlo 

úspěchu, částečně moţná i kvŧli jeho, ne zcela dobré, znalosti španělského jazyka. Vyslancem 

se nakonec stal František Eusebius z Pötingu. 
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 Mezi lety 1664 a 1666 pak Ferdinand z Ditrichštejna zastával funkci nejvyššího 

hofmistra Markrabství moravského. Od roku 1666 se kníţe dostal do dvorské správy, zastával 

funkci nejvyššího hofmistra císařovny Markéty Terezy Španělské a byl také členem výpravy, 

která nastávající panovnici jela vstříc do Španělska. Později získal funkci nejvyššího 

hofmistra dvou dalších manţelek Leopolda I., Klaudie Felicitas Tyrolské i Eleonory 

Magdaleny Falcko-Neuburské. Roku 1683 dosáhl kníţe na nejvyšší post dvorské kariéry a stal 

se nejvyšším hofmistrem samotného císaře Leopolda I.
74

 Ferdinand z Ditrichštejna byl jedním 

z posledních členŧ svého rodu, kteří dosáhli vysokých dvorských úřadŧ. Kníţe zemřel v roce 

1698, jeho nástupcem se stal nejstarší syn Leopold Ignác Josef. 

 Ferdinand z Ditrichštejna musel kvŧli svému rodovému a politickému postavení 

udrţovat kontakt s obrovským mnoţstvím lidí.  Dochovaný počet dopisŧ se pohybuje okolo 

60 tisíc od více neţ 1300 korespondentŧ.
75

 Korespondence kníţete je o to zajímavější, ţe u 

většiny došlých dopisŧ si adresát hned napsal koncept odpovědi. Společenský rozsah 

odesílatelŧ dopisŧ se pohybuje od neurozených úředníkŧ, přes církevní hodnostáře, diplomaty 

aţ k členŧm vládnoucí dynastie. Neopomenutelnou skupinou je pak korespondence s 

příslušníky rodu a příbuznými. Do této skupiny se řadí také korespondence s Marií Arnoštkou 

z Eggenberku, která byla Ferdinandovou švagrovou.   
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4. Korespondence Ferdinanda z Ditrichštejna a Marie 

Arnoštky z Eggenberku 

  

 Novověká společnost, stejně jako ta dnešní, byla velmi závislá na získávání a 

předávání nejzajímavějších informací, ale jelikoţ nebyly sdělovací prostředky samozřejmě na 

takové úrovni jako dnes, musel se novověký šlechtic spolehnout především na zisk informací 

ústní nebo písemnou formou. Znalost novinek a jejich získávání tvořilo podstatnou část 

veřejného společenského ţivota šlechticŧ. Pokud chtěl být aristokrat součástí aktuálního dění, 

musel si vytvořit síť informátorŧ- přátel, jeţ mu sdělovali nejnovější události, a kterým se 

naopak i on stal informátorem.  

 Hlavním sdělovacím zdrojem byla jistě ústní komunikace. Ta se odehrávala především 

při setkáních u příleţitosti rŧzných slavností, svateb a pohřbŧ nebo při návštěvách 

panovnického dvora.
76

 Ústní sdělení mělo zřejmě soukromější charakter neţ písemná 

komunikace a bylo při něm moţné novinky v soukromí detailně prodiskutovat, problémem 

však byla fyzická vzdálenost, kterou bylo nutné kvŧli setkání překonat, a proto se v častějších 

případech šlechtici spoléhali na písemnou formu komunikace.
77

 K ústní komunikaci je navíc 

dochováno jen velmi málo pramenŧ, zahrnující povětšinou zmínky o víře v budoucí setkání 

nacházející se ve šlechtické korespondenci. 

 Písemná komunikace se tak stala dobrou alternativou pro potřebný zisk informací, a 

pro šlechtice byla dokonce plnohodnotnou náhradou.
78

 V dopisech se vyskytují informace z 

politického nebo veřejného ţivota, či zprávy osobního charakteru zahrnující především 

informace o zdraví a situaci v rodině. Komunikanty se stávali hlavně příbuzní, vysoce 

postavení šlechtici u dvora, diplomaté, ale také lidé z niţších společenských vrstev. Někdy se 

tyto skupiny mohly prolínat, neboť drţení dŧleţitých dvorských úřadŧ bylo v rukou několika 

málo významných šlechtických rodŧ, které si zakládaly na vzájemných sňatkových aliancích. 

Dŧleţitým vztahem vysoce postaveného šlechtice, upevňovaným především korespondencí, 

byl vztah patron-klient. Patron představoval výše společensky či mocensky postaveného 

šlechtice, který poskytoval klientovi ochranu a podporu v moţném kariérním postupu. Klient 
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na oplátku zajišťoval patronovi přísun informací a prosazoval jeho zájmy ve společnosti.
79

 

Společensky činný šlechtic si vytvářel celou síť takovýchto klientŧ. Další vztahovou skupinou 

šlechtice byli přátelé, ovšem ne v dnešním emotivním slova smyslu, ale spíše jako vztah dvou 

vzájemně si rovných lidí, kteří byli schopni si vypomáhat-zaručovat se nebo se za sebe 

navzájem přimlouvat.
80

 

 Problémem písemné komunikace v raném novověku byla moţnost, ţe se dopis vŧbec 

nedostane k adresátovi, nebo ţe bude otevřen a informace se dostanou k nepovolané osobě. 

Šlechtici si sice vydrţovali své posly a zprostředkovatele, ale ani ti nebyli nikdy zcela 

spolehliví. Proto se někdy aristokraté uchylovali k šifrování zpráv nebo alespoň k uţívání 

přezdívek a zástupných výrazŧ.
81

 V krajním případě bylo adresátovi naznačeno, aby došlou 

korespondenci ihned po přečtení spálil.
82

 Toto je moţná jeden z dŧvodŧ proč se nám do 

dnešních dnŧ dochovala jen pouhá hrstka z dopisŧ, které si Marie Arnoštka a Ferdinand z 

Ditrichštejna za svého ţivota vyměnili.  

 Korespondence Marie Arnoštky z Eggenberku a Ferdinanda z Ditrichštejna obsahuje 

celkem 19 dopisŧ na 49 listech. Jedná se bohuţel pouze o dopisy Marie Arnoštky. Kníţe se 

totiţ v tomto případě nedrţel své běţné praxe a na dopisy nepřipisoval ani koncepty odpovědí, 

jak bylo u většiny jeho korespondence zvykem. Tato skutečnost je moţná zpŧsobena velikostí 

dopisŧ, jeţ byly sepsány na stránky velikosti A5 ne na A4, jak se v raném novověku nejčastěji 

pouţívalo. Navíc byly většinou popsány všechny stránky dopisŧ a na koncept vlastního 

dopisu tak Ferdinandovi nezbylo místo. Koncept odpovědi totiţ Ferdinand z Ditrichštejna 

připisoval přímo do dopisu na volnou stránku do pravé části, do levé části pak byly 

připisovány určité poznámky k textu.   

 Všechny dopisy jsou psány německy, novogotickou kurzívou. V případě pouţití cizího 

slova některým z románských jazykŧ je slovo napsáno humanistickým písmem. Pokud je 

slovo pouţito jako přídavné jméno nebo podstatné jméno v jiném pádě, je kořen slova napsán 

humanisticky a přípona kurzívou. Všechny dopisy jsou psány jedním písmem, tedy zřejmě 

vlastnoručně Marií Arnoštkou, bez vyuţití sluţeb jiné osoby. V korespondenci se téměř 

nevyskytují interpunkce ani odstavce a dvě rŧzná sdělení tak od sebe ve většině případŧ 

nemusejí být oddělená. Velká písmena nejsou uţívána téměř vŧbec, pouze na začátku dopisu 

a u jednoho jména vyskytujícího se téměř ve všech dopisech - Nicolei (Mikuláš). Všechna 

ostatní vlastní jména osob i měst jsou psána malým písmenem. 
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 Psaní korespondence mělo v období raného novověku jasně stanovená pravidla 

podoby dopisu. Psaní se mělo skládat z pěti základních oddílŧ, jeţ měly svŧj základ jiţ v 

antické rétorice - salutatio, exordium, narratio, petitio a consclusium. Kaţdá z nich bývala v 

dopisech obsaţena a měla své nezaměnitelné umístění a roly. Pro orientaci v těchto pravidlech 

byly dokonce sepisovány rŧzné příručky.
83

 

 Salutatio obsahovalo oslovení adresáta a jeho pozdrav. Záleţelo na konkrétních 

aktérech korespondence, na jejich postavení, pohlaví, významnosti i vzájemném vztahu, jakou 

podobu pozdrav měl. Pozdrav měl ve veřejném a politickém ţivotě jasně danou formu.  

Exordium neboli také úvod dopisu uţ tak pevný nebyl, vyjadřovaly se vněm nejčastěji rŧzná 

poděkování, lítost nad určitou událostí nebo také objasnění dŧvodu sepsání konkrétního 

dopisu. Dále mohli obsahovat přání dobrého zdraví, které se však taktéţ mohlo vyskytovat na 

konci dopisu v petitiu. To mohlo také zahrnovat rŧzné přímluvy a ţádosti o vyřizování 

rozličných zpráv někomu dalšímu. V závěru dopisu nesmělo chybět conclusim-rozloučení 

obsahující povětšinou některou ze zdvořilostních frází a podpis. Nejobsáhlejší částí dopisu 

bývalo narratio. Tato část neměla daná pevná pravidla a její obsah se odvíjel zvláště od 

vztahu pisatelŧ a dŧvodu vzniku konkrétního dopisu. Mohla obsahovat sdělení týkající se 

rodinných záleţitostí, ale i politických nebo vojenských událostí.
84

 

 Také kněţniny dopisy se řídily touto stanovenou normou. Marie Arnoštka začínala 

všechny své dopisy stejným oslovením ,,Durchleichtiger fürst“, k dalšímu oslovení v textu 

vyuţívá kněţna rŧzné formy zkratek ,,el“, ,,el:“ nebo také ,,e:ld:“, znamenající ,,Eeur 

Liebden“ ,,jeho milost“. Tato fráze se pouţívala k oslovení mezi kníţaty. Při tomto oslovení 

je však nutné z kontextu odvodit, která osoba tím byla myšlena, neboť mohla označovat více 

rŧzných osob. Za oslovením následuje povětšinou zřejmě reakce na předchozí dopis, 

poděkování, vyjádření lítosti nad určitými událostmi nebo zdŧvodnění, proč odpověď trvala 

tak dlouho. Tyto zprávy jsou typickým obsahem exordia. Obsahem většiny dopisŧ pak byly 

události, které se staly na eggenberském dvoře a problémy, které Marie Arnoštka řešila. 

Konec dopisu povětšinou obsahoval určitou zdvořilostní frázi, ve které kněţna často 

vyjadřovala touhu dostat odpověď co moţná nejdříve: ,,Napište mi brzy nebo zemřu.“
85
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Vyskytuje se zde také častá fráze: ,,Ich aber verbleibe allezeit.“ Následovala znovu některá z 

forem ,,e:ld:“ a nakonec rozloučení v podobě ,,geharsanne dienerin“ a podpis v pravém 

dolním rohu. Struktura dopisŧ Marie Arnoštky tak odpovídala stanoveným pravidlŧm, 

uţívaných během období raného novověku a v korespondenci se nenachází jediná odchylka 

od jejího zaběhnutého stylu psaní.  

 Z celkem 19 dopisŧ je 16 dopisŧ datovaných, přičemţ pouze u pěti se nachází i určení 

místa odkud byl dopis poslán. Pět dopisŧ je datováno v levém dolním rohu na konci dopisu u 

podpisu, ostatní jsou datovány na začátku dopisu ještě před oslovením v pravém horním rohu. 

Dva dopisy navíc pokračují ještě post skriptem, které má i více neţ dvě stránky. Po post 

skriptu jiţ nenásleduje ani podpis ani datace. Dva z dopisŧ se zřejmě nedochovaly v 

kompletní podobě, jeden obsahuje pouze post skriptum a u druhého naopak chybí rozloučení 

a podpis.  

 Dopisy jsou datovány především z roku 1685 a to výlučně od června do září tohoto 

roku. Jeden dopis je pak datován z listopadu roku 1684 a jeden ze srpna 1686. Mezi místy, 

odkud byl dopis posílán, jasně dominuje Český Krumlov, avšak tento fakt nemusí být 

směrodatný, neboť u 14 dopisŧ není jasně napsáno, odkud byly odeslány. Jeden dopis byl pak 

odeslán z Netolic a u dalšího se dá z kontextu odvodit, ţe byl zřejmě odeslán z Prahy.Díky 

analýze dopisŧ Jana Kristiána z Eggenberku je však moţné odhadnout, odkud bylo posláno 

dalších 7 dopisŧ z roku 1685.  

 Ve sledovaném období je moţné zjistit, ţe kníţata se často přemisťovala do Netolic, 

někdy i jen na pár dní. Naznačuje to především korespondence Jana Kristiána, který odeslal 

dopis 14.7. 1685 z Českého Krumlova, následně odjel na Kratochvíli, odkud byl odeslán 

dopis 17.7. 1685. Zde pobyl nejspíše jen velmi krátce, neboť další dopis z 20.7. 1685 je opět 

odeslán z Českého Krumlova.
86

 Tuto cestu podnikla zřejmě i kněţna, protoţe i u její 

korespondence se v tomto krátkém období objevuje dopis datovaný z Netolic.
87

Delší čas 

strávil kníţecí pár na Kratochvíli aţ později. Kníţe z Eggenberku se jiţ v dopise ze 20.7. 1685 

zmiňuje o tom, ţe je se svou manţelkou připraven odjet do Netolic.
88

 Sám pak konstantně 

posílal Ferdinandovi dopisy z Kratochvíle v období 24. 7.- 8.9. 1685 a je velmi 

pravděpodobné, ţe kněţna z Eggenberku zde byla taktéţ přítomna, neboť datace dopisŧ Jana 
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Kristiána a Marie Arnoštky Ferdinandovi z Ditrichštejna se v mnoha případech shodují, coţ 

naznačuje, ţe byly posílány po stejném poslovi. Výjimku tvoří pouze období od 4.8. do 25.8. 

1685, ve kterém kněţna odeslala tři dopisy, avšak kníţe ani jeden. Tato skutečnost mŧţe 

souviset s nemocí Jana Kristiána, který byl v tuto dobu upoután na lŧţko.
89

 Je zde však i 

moţnost, ţe se tato korespondence nedochovala. 

 Nabízí se zde moţnost, ţe kněţna z Eggenberku ve svých dopisech neuváděla příliš 

často místo svého současného pobytu, neboť byly posílány zároveň s dopisy jejího manţel, 

který místo svého aktuálního pobytu zapisoval do dopisŧ vţdy. Korespondence naznačuje, ţe 

na mnoho ze svých pobytŧ mimo Český Krumlov, jezdil eggenberský pár společně a kněţna 

tak nemusela místo uvádět.  

 Obsah dopisŧ slouţí jako výborný zdroj informací o ţivotě Marie Arnoštky, zobrazuje, 

o co všechno se zajímala a co ji tíţilo. Nacházejí se zde jak záleţitosti pro kněţnu zřejmě 

méně dŧleţité, které jsou zmíněny jen v jenom dopise, tak i dŧleţité problémy, o nichţ je 

diskutováno v celé dochované korespondenci. Okruh témat, která Marie Arnoštka s 

Ferdinandem řešila, se pohybuje od rodinných záleţitostí, přes hospodářské problémy aţ po 

politické události. Podle těchto kritérií jsou záleţitosti rozděleny do několika kapitol. 
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5. Korespondence 

 

5.1. Rodinné záleţitosti 

5.1.1 Rodinné vztahy 

  

 Pojem rodina tak jak jej znám dnes, neměl v raném novověku zcela stejný význam. 

Dnes je slovo rodina označením zejména pro okruh několika málo vzájemně příbuzných lidí, 

povětšinou rodičŧ a jejich potomkŧ. Tato skupina jako samostatný prvek však v novověku 

neexistovala, ale byla součástí mnohem většího počtu lidí, který by se dal označit pojmem rod 

nebo příbuzenství. Jednalo se o skupinu lidí, kteří byli pokrevně nebo nepokrevně spřízněni. 

Toto příbuzenství pak bylo nejčastěji rozšiřováno vhodným sňatkem potomkŧ, čímţ se pak 

vytvářela určitá vztahová síť, propojující nejvýznamnější rody říše.
90

 

 Vztah mezi manţeli se v prŧběhu 17. století dosti měnil. Do této doby podléhala ţena 

buďto dohledu otce, anebo po svatbě manţela a byla jim zcela podřízena. V 17. století však 

nastává částečná emancipace ţen-šlechtičen.
91

 

 Z korespondence kněţny z Eggenberku je moţné blíţe prozkoumat vztahy s některými 

rodinnými příslušníky, o nichţ se ve svých dopisech zmiňuje. Patří mezi ně zvláště její 

manţel, Jan Kristián z Eggenberku, dále také její bratr Ferdinand ze Schwarzenberka, a 

kněţnin švagr Jan Seyfried z Eggenberku, bratr Jana Kristiána. Z dopisŧ je pak moţné nejvíce 

objasnit vztah mezi Marií Arnoštkou a adresátem dopisŧ Ferdinandem z Ditrichštejna. 

 Tehdejší společnost byla vcelku překvapená z výběru ţenicha pro jedinou dceru Jana 

Adolfa ze Schwarzenberku, která byla díky svému intelektu pokládána za velmi dobrou 

partii.
92

 Swarzenberkové patřili v této době k úzké skupině několika málo nejvýše 

postavených šlechtických rodin, a přestoţe Eggenberkové do této skupiny patřili také, osoba 

Jana Kristiána nebyla u císařského dvora vnímána zcela kladně. Z dochovaných pramenŧ je 

moţné zjistit, ţe Jan Kristián byl pokládán za dosti slaboduchého. Sám císař Leopold se o 

něm v jednom ze svých dopisŧ vyjádřil jako o ,,bobo“, hlupákovi nebo bláznovi.
93

 K těmto 

úvahám u císařského dvora mohla také vést pozdější nechuť kníţete zastávat politické funkce 
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u dvora.
94

 Sama matka Jana Kristiána, Anna Marie Braniborská upřednostňovala v 

majetkovém sporu mezi bratry právě druhorozeného Jana Seyfrieda, coţ by mohlo také 

svědčit pro ne zcela dobrý intelekt Jana Kristiána. V následující době se však tyto náznaky v 

pramenech nevyskytují a manţelství je v literatuře popisováno jako vcelku harmonické. 

 Ze zkoumané korespondence pŧsobí manţelství kníţecího páru celkem neutrálně. 

Není zde naznačena ani horoucí láska ani nenávist. Kněţna převáţně nazývá Jana Kristiána 

jako ,,můj kníţe“ nebo méně časté ,,můj milovaný kníţe.”
95

 Nejčastěji je kníţe zmiňován v 

souvislosti se zprávou o jeho zdravotním stavu: ,,S mým kníţetem je opět vše díky bohu 

v pořádku.“
96

 Kladné vyjádření na stranu kníţete se objevuje například v dopise z 10. června 

1685: ,,Udrţujte si v srdci mého milovaného kníţete.“
97

 Cit ke kníţeti zdŧrazňuje Marie 

Arnoštka v dopise z 24. srpna 1686, kde vyjadřuje velkou lítost nad manţelovou častou 

nemocí.
98

 O samotném kníţeti se nikdy nevyjadřuje negativně. Odmítavý postoj má jedině k 

jeho, podle jejího názoru, velmi špatnému hospodaření. V korespondenci je navíc lehce 

naznačeno, ţe kněţna se snaţila mít určitý dohled nad tím, co kníţe dělá. V dopise z 3. 

července 1685 informuje Ferdinanda z Ditrichštejna, ţe jí Mikuláš poslal kopii dopisu, který 

psal kníţeti.
99

 Oba manţelé se však zřejmě v tuto dobu nacházeli v Českém Krumlově a 

informace obsaţené v dopisu si tak mohli předat.
100

 Je tak moţné, ţe kněţna nechtěla, aby Jan 

Kristián věděl, ţe sleduje jeho korespondenci. V této souvislosti hovoří o osobě, která se 

vyskytuje téměř v kaţdém z dopisŧ a jejíţ přesná totoţnost nebyla zjištěna. Jedná se o jistého 

Mikuláše (Nicolei), který zastával zřejmě funkci vysokého úředníka na eggenberském dvoře, 

ale je zde také moţnost, ţe byl členem dvora Ferdinanda z Ditrichštejna a ke kníţatŧm z 

Eggenberku byl vyslán jako pomocník, který jim měl dopomoci ke zřízení fideikomisu.
101
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 ,,es ist mir leit daβ der gemallen so oft sich ubel befint“ Tamtéţ, folie č. 46 (Bez místa, 24. 8. 1686). 
99

 ,,der Nicolei hatt mir eine Copia um den brief geschicht den er meinen fürsten geschrieben“ Moravský 

zemský archiv v Brně, fond G140 - rodinný archiv Ditrichštejnŧ, karton č. 461, folie č. 9 (Český Krumlov, 3. 

7. 1685) Marie Arnoštka z Eggenberku Ferdinandovi z Ditrichštejna. 
100

 Zkoumaná korespondence mezi Janem Kristiánem z Eggenberku a Ferdinandem z Ditrichštejna obsahuje 

dopisy datované 23.6. 1685 a 7.7. 1685 oba odeslané z Českého Krumlova. Moravský zemský archiv v Brně, 

fond G140 - rodinný archiv Ditrichštejnŧ, karton č. 460, folie č. 27 (Český Krumlov, 23. 6. 1685) Jan 

Kristián z Eggenberku Ferdinandovi z Ditrichštejna. Tamtéţ, folie č. 56 (Český Krumlov, 7. 7. 1685) 
101

 Osoba Mikuláše se vyskytuje jak v dopisech Marie Arnoštky, tak v dopisech jejího manţela Jana Kristiána s 

Ferdinandem z Ditrichštejna. V tomto výzkumu se nepodařilo zjistit jeho přesnou totoţnost ani jakou funkci 

na eggeberském dvoře vykonával. Toto jméno bylo konzultováno i s paní Annou Kubíkovou, archivářkou 

Státního okresního archivu v Českém Krumlově, která se také zabývala rodem Eggenberkŧ. Ani ta však 
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 Marie Arnoštka se často Ferdinandovi z Ditrichštejna zmiňuje o svém bratrovi 

Ferdinandovi ze Schwarzenberka. Ten se narodil v roce 1652 v Bruselu, stejně jako jeho 

sestra, kde jejich otec pŧsobil ve sluţbách arcikníţete Leopolda Viléma. Postupně se 

propracovával dvorskými funkcemi. V letech 1678-1683 zastával funkci nejvyššího štolmistra 

císařovny-vdovy Marie Eleonory Gonzagové. Ve zkoumaném období od roku 1685 pak 

pŧsobil ve funkci nejvyššího dvorního maršálka a v roce 1692 dosáhl vrcholu své politické 

kariéry, kdyţ se stal nejvyšším hofmistrem císařovny Eleonory Magdaleny Falcko-

Neuburské.
102

  

 Vztah sourozencŧ vypadá z pohledu zkoumané korespondence celkem idylicky. Z 

korespondence vyplývá, ţe se Marie Arnoštka snaţila co nejvíce svého bratra podporovat v 

postupu ve společenském ţebříčku. Zejména je to moţné pocítit v nedatovaném dopise, kde 

doporučuje svého bratra Ferdinandovi z Ditrichštejna pro určitou pozici, popisuje ho jako 

mladého člověka, který ví, do jakých věcí se mŧţe plést a do jakých ne. Co konkrétně měla 

kněţna na mysli, není zcela jasné, neboť tento dopis se nedochoval v kompletním znění a 

právě konečná část, která by na toto sdělení navazovala, v dopise chybí. Ač je v literatuře 

Ferdinand ze Schwarzenberku uváděn ve velmi dobrém světle, některé poznámky Marie 

Arnoštky na jeho osobu svědčí o jistých finančních problémech.
103

 V dopise z 3. července 

1685 děkuje Ferdinandovi z Ditrichštejna, ţe: ,,Se rozhodl přispět mému bratrovi“, zároveň 

však doufá, ţe její bratr bude brzy schopen sloţit příslušnou sumu sám.
104

 O tom, ţe měl 

Ferdinand ze Schwarzenberka jisté finanční potíţe, svědčí i obava z dopisu datovaného 14. 

července 1685. Zde se přímo píše: ,,Co potom bude s mým bratrem, bude staţen z kůţe, ať uţ 

od vojáků nebo od příbuzných, to je vůle boţí stejně tak jako moje.“
105

 Tato informace mŧţe 

svědčit o tom, ţe kněţna měla o osud svého bratra opravdu obavy. O sloţení určitých peněz 

jejím bratrem se jedná i v dalším dopise, který však rovněţ není zachován kompletní.
106

 

                                                                                                                                                                                     
během svého zkoumání v rodinném archivu Eggeberkŧna toto jméno nenarazila. Je tak velmi 

nepravděpodobné, ţe by se tomto archivu vyskytovala Mikulášova korespondence s jedním z kníţat z 

Eggenberku. Naopak archiv korespondence Ferdinanda z Ditrichštejna takovéto dopisy obsahuje dva a to z 

roku 1684.   
102

 R. SMÍŠEK, Císařský dvůr, s. 107 a 108. 
103

 V letech 1679-1680 se velmi významně zaslouţil o potlačení morové epidemie, která postihla Vídeň. Díky 

svým činŧm si získal titul ,,Král moru“. Ve své závěti navíc ustanovil dŧleţitou klauzuli, která v případě 

zletilosti dvou muţských potomkŧ Schwarzenberského rodu rozdělí majetek na primogeniturní a 

sekundogeniturní. SMÍŠEK, Císařský dvůr, s. 108. 
104

 ,,sie meinen bruderen hatten wollen beisten“ Moravský zemský archiv v Brně, fond G140 - rodinný archiv 

Ditrichštejnŧ, karton č. 461, folie č. 11 a 12(Český Krumlov, 3. 7. 1685) Marie Arnoštka z Eggenberku 

Ferdinandovi z Ditrichštejna. 
105

 ,,was wirt man den mit meinen bruder machen wirt man ihn gar die haut abzigen darmit man die soldaten 

darmit urannen, daβ ist wol mit kristlich so fil mich“ Tamtéţ, folie č. 44(Netolice, 14. 6. 1685) 
106

 Tamtéţ, folie č. 1(Bez místa, jen rok 1685) 
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 Kněţna z Eggenberku často mluví o svém bratrovi v souvislosti s ubytováním ve 

Vídni. V prvních dopisech se vyjadřuje o bratrově domě dosti hanlivě. V pozdějších dopisech 

je Marie Arnoštka spíše velmi vděčná za poskytnuté ubytování, chválí milost svého bratra a 

také vyslovuje přání, aby mu nebyla přítěţí.
107

 

 Dalším příbuzným, který je v korespondenci několikrát zmíněn je švagr Marie 

Arnoštky, Jan Seyfried z Eggenberku. Kněţna mluví o Janu Seyfriedovijako o: ,,kníţeti 

Seyfriedovi.“
108

 Kníţe je zmiňován zejména v souvislosti s přípravou fideikomisu a to spíše s 

negativním podtextem. Kníţe Jan Seyfried pobýval zřejmě určitou dobu na Českém 

Krumlově, kde také nejspíše jednal o fideikomisu. V dopise z 18. června 1685 se k této 

události Marie Arnoštka vyjadřuje dosti odmítavě: ,,Eggenberský pobyt nepřijímám jako 

milost nebo poctu, ale jen jako přítěţ, v přítomnosti této osoby se  necítím dobře.“
109

V 

jednom z dopisŧ však kněţna vyjadřuje úplně opačný postoj a chválí Jana Seyfrieda za jeho 

zdvořilost a dobré zpŧsoby.
110

 Tento dopis je však datován o rok dříve neţ zbytek 

korespondence. Je tak moţné, ţe v tuto dobu měli českokrumlovští Eggenberkové se svým 

příbuzným lepší vztahy, neţ později. Příčinou náhlého vztahového rozporu mohly být 

zmíněné rozepře týkající se fideikomisu. Celkově je však z korespondence patrný spíše 

negativní postoj k tomuto příbuznému, zapříčiněný nejspíše právě jeho majetkovým sporem s 

manţelem Marie Arnoštky, Janem Kristiánem. 

 Z korespondence mezi Ferdinandem z Ditrichštejna a Marií Arnoštkou z Eggenberku 

je moţné sledovat i vzájemný vztah pisatelky a adresáta. Ferdinand z Ditrichštejna se oţenil 

se sestrou Jana Kristiána s Marií Alţbětou z Eggenberku, byl tak švagrem Marie Arnoštky. Z 

dochované korespondence je moţné vyvodit velmi blízký přátelský vztah mezi oběma 

kníţaty. Ferdinand zde v určitých chvílích vystupuje jako rádce a opora v těţkých chvílích, 

kterému kněţna popisuje. Některé z dopisu začínají poděkováním za soucit s obtíţemi, který 

kněţně Ferdinand zřejmě vyjádřil: ,,Děkuji za soucit, který se mnou vaše milost má.“
111

Co 

však bylo příčinou kněţnina zármutku, kvŧli kterému vyjadřoval kníţe soucit, není moţné z 

dochované korespondence zjistit. Dále na začátku některých dopisŧ vyjadřuje sama lítost nad 

špatnými příleţitostmi k odpovědi na předchozí poštu nebo zármutek nad tím, ţe kníţe nemá 
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 ,,ich ih nobligirt bin aber ohne noht werde ich ihn kein ungelegenheit machen“ Tamtéţ, folie č. 13(Bez 

místa, 25. 8. 1685). 
108

 ,,fürst seyfriet“ 
109

 ,,das eggenbergerische gebliet mich ni emit gnaden noch hoflicheiten uber laden haben aber um der person 

habe ich allezeit mich zuriemen“ Tamtéţ, folie č. 42 a 43(Český Krumlov, 18. 6. 1685). 
110

 ,,e rist ganz heflich und obligirt hatt auch mit haubt gutter manir“ Tamtéţ, folie č. 33(Bez místa, 18. 11. 

1684). 
111

 ,,Ich bedanke mich for mitleiden so e:ld: mit mi rhaben“ Tamtéţ.  
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dost příleţitostí jí odpovědět:,,Je mi líto, ţe vaše milost mi stále píše jen příleţitostně.“
112

 V 

prvním datovaném dopise z 10. června 1685 děkuje kněţna Ferdinandovi z Ditrichštejna, ţe jí 

poskytl 20 zlatých, které jí umoţní odjet do Prahy.
113

 

 Marie Arnoštka řeší s kníţetem také jeho problémy týkající se především jeho syna 

Leopolda Ignáce z Ditrichštejna. V dopise z 11. srpna 1685 vyjadřuje kněţna lítost nad 

neštěstím, které postihlo hraběte Leopolda a doufá, ţe bŧh mu pomŧţe dát vše zpět do 

pořádku.
114

 Tato zpráva nejspíše souvisí s návratem Ferdinandova syna z kavalírské cesty, 

před kterou mu v roce 1680 byla po jeho návratu přislíbena funkce prvního komorníka u 

arcikníţete Josefa. Císaři se však donesla zpráva, ţe se šlechtic na své kavalírské cestě nakazil 

syfilidou a odmítl Leopoldovi příslušný úřad svěřit. Ferdinand toto obvinění odmítl a pomocí 

několika dobrozdání od příslušných osob a také díky dŧkladné prohlídce několika lékařŧ se 

mu podařilo synovo jméno očistit.
115

 Také další poznámka v dopise ze 14. července 1685 má 

nejspíše souvislost s mladým Ditrichštejnem. Zde mluví kněţna z Eggenberku o kníţeti ze 

Salmu, ten byl jiţ od roku 1682 obeznámen se zájmem Ferdinanda z Ditrichštejna získat 

dceru Karla Theodora Otty ze Salmu, Dorotheu, pro Leopolda Ignáce, jako vhodnou 

manţelku.
116

 Dlouholeté jednání byla nakonec završena svatbou v červenci roku 1687.
117

 

 V dopisech také často kněţna vyjadřuje svŧj vděk Ferdinandovi za určité sluţby, které 

pro ni udělal. Tak v dopise z 3. července 1685 děkuje za finanční pomoc Ferdinandovi ze 

Schwarzenberka, na oplátku nabízí pomoc pro děti Ferdinanda z Ditrichštejna a dodává: 

,,Ruka ruku myje.“
118

 Jak však měla kněţna Ferdinandovým dětem pomoci, není jasné. Ve 

stejném dopise navíc informuje kníţete o své chystané cestě do Budějovic a upozorňuje ho na 

jeho slib, ţe se tam dostaví také stejně tak jako do Vídně.
119

 Kněţna několikrát v dopisech 

děkuje za to, jak je na ni kníţe milý a ţe má rád jejího muţe.
120

 

                                                           
112

 ,,es ist mir leit daβ el: mir mit der umgelegenheit allezeit schreiben“ Tamtéţ, folie č. 7(Bez místa, 24. 8. 

1686). 
113

 ,,Ich bedanke mich daβ sie sich wollen bemien 20 fl aufz ubringen weliche mir schans zu prag gefunsten“ 

Tamtéţ, folie č. 29(Český Krumlov, 10. 6. 1685). 
114

 ,,Ich habe mit hechsten mitleiden des grafen leopolt umglich vernumen hofe aber der guttige gott werde ihn 

durg seine gnat wider die forige genesunt verleigen“ Tamtéţ, folie č. 35(Bez místa, 11. 8. 1685). 
115

 R. SMÍŠEK, Císařský dvůr, s. 235-241.  
116

 ,,der fürst um Salm“ Moravský zemský archiv v Brně, fond G140 - rodinný archiv Ditrichštejnŧ, karton č. 

461, folie č. 44(Netolice, 14. 6. 1685) Marie Arnoštka z Eggenberku Ferdinandovi z Ditrichštejna. 
117

 R. SMÍŠEK, Císařský dvůr, s. 188-194. 
118

 ,,Ich bedanke mich daβ sie meinen bruderen hatten wollen beisten“, ,,Sie helfen ihn doch ein weinch sunsten 

hilfe ich ihren kinderen auch mit den ein hant mus die andere waschen“ Moravský zemský archiv v Brně, 

fond G140 - rodinný archiv Ditrichštejnŧ, karton č. 461, folie č. 12(Český Krumlov, 3. 7. 1685) Marie 

Arnoštka z Eggenberku Ferdinandovi z Ditrichštejna. 
119

 ,,wolt ich liebe rauf budeweisauf den schen platz faren mit welichen sie mich bei meinen fersprechen getreft 

haben faren“Tamtéţ, folie č. 11(Český Krumlov, 3. 7. 1685) 
120

 ,,ich weis schen lengst daβ sie mein genediger herr in geren sint“ Tamtéţ, folie č. 4(Bez místa, bez data). 
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 Avšak skutečnost, ţe kníţe choval přátelství k Marii Arnoštce, zřejmě neznamenala, 

ţe si ji oblíbila i jeho manţelka Marie Alţběta. Nasvědčuje tomu tvrzení v dopise z 22. srpna 

1685, kde kněţna přímo říká: ,,Vaše kněţna není zavázána mě mít ráda, víte to sám, a 

zdvořilost ať vyţadují jiní.“
121

 Celkově se ale zdá vztah Ferdinanda z Ditrichštejna a Marie 

Arnoštky z Eggenberku velmi přátelský a ze strany kněţny dosti zavázaný aţ emočně závislý 

coţ potvrzuje i rozloučení v dopise ze 14. července 1685 kde se Marie Arnoštka loučí slovy: 

,,Napište mi brzy nebo zemřu.“
122

 

 

5.1.2. Děti a neplodnost 

  

 Sňatek v období raného novověku nepředstavoval akt ztvrzení lásky, nýbrţ měl zcela 

praktické pohnutky. Partneři byli dlouho vzájemně vybíráni a byl zvláště kladen dŧraz na 

postavení, víru, majetek a v neposlední řadě také na plodnost obou snoubencŧ. Tento poslední 

činitel byl ale v tuto dobu jen odhadovaným faktorem.
123

 Sňatkem si mohl mladý člověk 

zvýšit své společenské postavení a také rozšířit majetek. Manţelství tak bývala předem 

naplánovaná událost, domluvená povětšinou rodiči obou snoubencŧ. Ač museli oba budoucí 

manţelé se sňatkem souhlasit a sloţit manţelský slib dobrovolně, byli v mnoha případech pod 

nátlakem rodiny a zachováním poslušnosti k rodičŧm do manţelství přinuceni.
124

 Manţelská 

láska se pak podle novověké společnosti měla formovat aţ v prŧběhu manţelství.
125

 Hlavní 

úlohou ţeny v manţelství byla starost o manţela a domácnost a zvláště pak plození dětí a 

starost o ně. Sňatek byla jediná instituce, ze které mohl vzniknout právoplatný dědic.
126

 Pokud 

ţena na svět nepřivedla potomka, nesplnila tak závazky, které od ní byly očekávány. V 

krajních případech pak v manţelstvích hrozilo odcizení, rozluka nebo vymření rodu.  

 Právě tento případ nastal v rodě Eggenberkŧ. Ač byl věk manţelŧ v době jejich svatby 

přiměřený tehdejším poměrŧm (17 u nevěsty, 25 u ţenicha) nepovedlo se jim za více jak 40 

let trvajícího manţelství přivést na svět potomka. Na straně kterého z manţelŧ byla chyba, se 

dnes mŧţeme jen dohadovat. Jedním z kritérií, kterými se posuzovala plodnost tehdejších 

manţelŧ, bylo mnoţství potomkŧ, které zplodili jejich rodiče.
127

 Toto kritérium je ale dosti 
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 ,,ihr fürstin mag mich in nichtz obligiren daβ wisen sie selber wol und ein hoflicheit erfadert die andere“ 

Tamtéţ, folie č. 5(Bez místa, 4. 8. 1685) 
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 ,,schreibt mir balt ich aber stirbe“ Tamtéţ, folie č. 45(Netolice, 14. 6. 1685). 
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 P.  MAŤA, Svět, s. 607. 
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 Richard van DÜLMEN, Kultura a kaţdodenní ţivot v raném novověku (16.-18. století), Praha 1999, s. 139. 
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 P. MAŤA, Svět,  s. 606. 
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 R. van DÜLMEN,  Kultura, s. 163. 
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 P. MAŤA, Svět, s. 607. 
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zavádějící a nezaručuje plodnost následující generace. Avšak kdyby se právě podle tohoto 

kritéria zkoumali eggenberští manţelé, jejich vyhlídky na potomka byly opravdu mizivé. 

Marie Arnoštka měla pouze jednoho přeţivšího bratra a Jan Kristián pouze jednu sestru a 

jednoho bratra, coţ jsou na novověké poměry velmi nízká čísla. Kaţdopádně smrtí Marie 

Arnoštky vymřeli českokrumlovští Eggeberkové a stejný osud čekal i na větev 

štýrskohradeckou, kde jediný vnuk Jana Seyfrieda, Jan Kristián II. zemřel v pouhých 13 

letech v roce 1717. Jeho smrtí pak po meči vymírá rod Eggenberkŧ úplně.
128

 

 Z dopisŧ Marie Arnoštky však vyplývá, ţe jí tento osud nebyl vŧbec lhostejný. Z její 

korespondence čiší touha po tom mít dítě, avšak v tuto dobu, ve věku 36 let uţ zřejmě ztrácela 

víru na vlastního potomka, a proto se snaţila najít si náhradu. V dopisech adresovaných 

Ferdinandovi z Ditrichštejna hovoří o dvou dívkách, které jsou členkami jejího dvora, a na 

kterých je velmi citově závislá. Tyto slečny jsou v korespondenci označovány jako ,, freile um 

schallenberg“ a ,, freile um sinzendorf.“
129

 Zvláště o osud mladé hraběnky ze Sinzendorfu se 

Marie Arnoštka velmi zajímala a řešila ho s kníţetem Ferdinandem.  

 Jiţ z prvního datovaného dopisu z 10. června 1685 je patrná velká starost o tuto 

slečnu. Ta se jiţ v té době zřejmě nacházela na eggenberském dvoře. Dá se odhadnout, ţe 

zmiňovaná šlechtična měla v době sepsání korespondence uţ jen matku, která z kněţnou z 

Eggenberku nevycházela příliš dobře. Marie Arnoštka zde vyslovuje domněnku, ţe tuto 

slečnu chce její matka odvést s sebou do Vídně a provdat ji za luteránského muţe.
130

 Kněţna 

se tomuto skutku snaţí všemi prostředky zabránit. Nejlepším zpŧsobem by podle ní pak bylo, 

kdyby se tato mladá šlechtična stala součástí dvora císařovny, na kterou by měla nejvíce 

spoléhat, ale ospravedlňuje se a tvrdí, ţe nejvíce v této věci spoléhá právě na Ferdinanda z 

Ditrichštejna, který jí jistě pomŧţe. Kněţna zde navíc uvádí i názor mladé dámy, která si 

tohoto muţe sice nechce vzít, ale zároveň se také nechce vzpírat vŧli své matky.

 Předpokládaný manţel je zde popisován jako velmi divoký muţ, který se snaţí získat 

mladou manţelku. Matka slečny byla tedy zřejmě luteránského vyznání. Marie Arnoštka zde 

navíc vyjadřuje nepochopení pro její chování a trýznění její dcery, popisuje to jako 

,,luteránskou zbraň“ a dodává, ţe matka má ještě dvě dcery, které jsou stejného vyznání, a jeţ 
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 J. RADIMSKÁ, Ve znamení havranů, s. 28. 
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 Označení freile nebo fräulein  je pouţíváno pro svobodnou, neprovdanou mladou dívku. Zdroj Martin 

Mutschlechner. Totoţnost obou dívek nebylo moţné prozatím zjistit. 
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 ,,sie will nach wien und ihr dochter wider zu ihr nemen“, ,,ich aber bin der ganzlichen meinung sie wil ihr 

einen luterischen man geben“ Moravský zemský archiv v Brně, fond G140 - rodinný archiv Ditrichštejnŧ, 

karton č. 461, folie č. 32(Český Krumlov, 10. 6. 1685) Marie Arnoštka z Eggenberku Ferdinandovi z 

Ditrichštejna. 
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by mohla za nápadníka provdat.
131

 Stejné téma je řešeno také v dopise z 20. července 1685, 

kde kněţna znovu mluví o matce hraběnky ze Sinzendorfu. Kněţna tvrdí, ţe její matka je 

připravena na cestu do Řezna a do Vídně a svojí dceru chce nejspíše vzít s sebou. Jestli 

účelem této cesty však měla být opravdu svatba její dcery, není v tomto dopise řečeno.
132

 V 

následujícím dopise ze 4. srpna 1685 podle Marie Arnoštky netouţí mladá dáma uţ po tom, 

být na dvoře a je to zpŧsobeno pouze její matkou. O který dvŧr by se však mělo jednat, zda 

českokrumlovský, císařský nebo jiný, není jasné. Z dopisu datovaného 18. srpna následně 

vyplývá, ţe se zřejmě Marie Arnoštka opravdu snaţila dostat slečnu ze Sinzendrorfu na 

císařský dvŧr a její matka se tomu snaţila zabránit.
133

Matka si nejspíše mladou šlechtičnu ze 

Sinzendorfu nakonec na krátký čas asi zřejmě odvezla, neboť kněţna píše v dopise z 12. září 

1685, ţe k ní opět přijede. Je navíc dosti moţné, ţe si Marie Arnoštka nechala mladou 

hraběnku ze Sinzendorfu namalovat. V korespondenci je totiţ zmíněno, ţe má stát modelem a 

i v tomto dopise vyjadřuje kněţna radost nad moţností udělat poslední olejový nátěr při jejím 

pobytu.
134

 Je zde i moţnost, ţe mladá hraběnka ze Sinzendorfu čekala se svým návratem na 

Český Krumlov do doby návratu kníţecího páru z Netolic, neboť Jan Kristián s Marií 

Arnoštkou byli zřejmě déle neţ měsíc mimo Český Krumlov.
135

 

 Mladá hraběnka ze Schallenbergu jejiţ zmiňována o něco méně. V dopise z 11. června 

1685 informuje kněţna Ferdinanda z Ditrichštejna o svém záměru vzít si k sobě ještě právě 

tuto slečnu, neboť je velmi mladá a poradí si s nemocemi, kterými často trpí Marie 

Arnoštka.
136

 Dopis z 3. července 1685 dále naznačuje, ţe její příjezd byl jiţ v tuto dobu 

očekáván. Kněţna z Eggenberku vyjadřuje obavu z toho, ţe slečna ještě nedorazila a neví, kde 

se tak dlouho zdrţela.
137

 Z korespondence není zcela jasné, kdy konkrétně mladá slečna ze 

Schallenbergu dorazila, jistě však byla na eggenberském dvoře přítomna 24. srpna 1685, 

neboť je zmiňována v dopise s tímto datem. Mladá hraběnka ze Schallenbergu očekává dopis 
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 ,,sie hatt woll 2 dochter bei ihr aber die sint ihres glauben“ Tamtéţ, folie č. 31(Český Krumlov, 10. 6. 

1685). 
132

 ,,ihr mutter ist ganz reis fertich zu regensburg und nach wien zu gen“ Tamtéţ, folie č. 25(Bez místa, 20. 7. 

1685). 
133

 ,,die ganz sachen war nur zu der mutter intention zu ferhinderen“ Tamtéţ, folie č. 24(Bez místa, 18. 8. 

1685). 
134

 ,,man hat auch schans die laste ölung geben ob mein freile um sinzendorf mit wihrt komen“ Tamtéţ, folie č. 

41(Český Krumlov, 12. 9. 1685). 
135

 K tomuto korespondence Jana Kristiána z Eggenberk s Ferdinandem z Ditrichštejna z období 24.7. 1685 -

8.9. 1685, která byla všechna odeslána z Kratochvíle. Moravský zemský archiv v Brně, fond G140 - rodinný 

archiv Ditrichštejnŧ, karton č. 460, folie č.32,40,41,42,45,49,48  (Kratochvíle, 24. 7.- 8. 9. 1685) Jan Kristián 

z Eggenberku Ferdinandovi z Ditrichštejna 
136

 ,,ich werde die freile um schallenberg nemen den sie nit mer gar jung ist und mit kranken leiten gutt um gen 

kan“ Moravský zemský archiv v Brně, fond G140 - rodinný archiv Ditrichštejnŧ, karton č. 461, folie č. 20 

(Bez místa, 11. 6. 1685) Marie Arnoštka z Eggenberku Ferdinandovi z Ditrichštejna. 
137

 ,,meine freile um schallenberg ist noch nit hir weis nit wo sie so lang bleiben dutt“ Tamtéţ, folie č. 10(Český 

Krumlov, 3. 7. 1685). 
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od svého bratra v určité nespecifikované záleţitosti. Marie Arnoštka neví, proč jí bratr 

neodpověděl, ale sama slibuje pomoc, v čemkoli bude moci.
138

 

 Proč bylo pro kněţnu podstatné diskutovat s Ferdinandem z Ditrichštejna právě o 

těchto dvou mladých dámách, se dnes mŧţeme jen dohadovat. Z této korespondence je patrné, 

ţe kněţna si horoucně přála mít potomka. Její přání a tuţby však zŧstaly nevyslyšeny a proto 

se zřejmě velmi upnula na ochranu a pomoc mladým dívkám ze šlechtické společnosti. Jak 

dopisy napovídají, její vztah k nim byl velice blízký, přátelský aţ mateřský. Z korespondence 

mŧţe na čtenáře jejich vztah pŧsobit tak, ţe si Marie Arnoštka záměrně vybírala mladé 

šlechtičny, které potřebovaly určitou pomoc ve svém ţivotě. Kněţna v korespondenci 

vystupuje jako ochránce a rádce obou mladých šlechtičen. Nabízí se zde také moţnost určité 

geografické spřízněnosti těchto dvou rodŧ s rodem Eggenberkŧ, kterou se však prozatím 

nepodařilo potvrdit. 

 Kaţdopádně měla kněţna z jejich přítomnosti velké potěšení a její radost nejlépe 

vystihuje komentář v dopise z 11. srpna 1685: ,,Děti jsou poţehnáním od boha a jejich 

neveselý nedostatek je nyní i pro mě minulostí.“
139

 

 

5.1.3. Nemoci 

  

 V prŧběhu novověku byl pohled na nemoci a smrt brán v odlišném pohledu neţ dnes. 

Smrt a rŧzné druhy chorob byly součástí kaţdodenního ţivota více, neţ v následujících 

obdobích a to zejména dŧsledkem mnoha epidemií a hladomoru.Na území českých zemí kvŧli 

nim zemřely i celé generace lidí. Největší hrozbou se staly epidemie moru. Několik vln tohoto 

nakaţlivého onemocnění prošlo také tímto územím v 17. století, zejména v prŧběhu třicetileté 

války a později mezi lety 1679-1680.  

 Zpráva o nemoci byla častou sloţkou téměř kaţdé korespondence. Pisatelé většinou v 

kaţdém dopise ujišťovali o svém dobrém zdraví nebo naopak o prodělané nemoci. Nejinak 

tomu bylo i u kněţny Marie Arnoštky, která o svém a manţelově zdraví, nebo zdraví svých 

dvorních dam informuje ve 14 z 19 dochovaných dopisŧ. V informacích o nemocech bývá 

často dosti konkrétní, tak například oznamuje Ferdinandovi v dopise z 11. června 1685, ţe 

kníţe je uţ zcela zdráv, bez třech kamenŧ, které z něj vyšly a není proto proti, aby odjela do 
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 ,,ich aber hilf was ich kan“ Tamtéţ, folie č. 47(Bez místa, 24. 8. 1686). 
139

 ,,die kinder sind wol ein segen gottes aber die unlusten ermangellen am ihnen auch mit mir ist jetz got lob 

etlich dag etwas beser ferrentgegenist“Tamtéţ, folie č. 35(Bez místa, 11. 8. 1685). 
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Vídně.
140

 Tato poznámka by mohla naznačovat určité urologické problémy, jeţ mohl kníţe 

mít.  

 Další zpráva o zdraví kníţete z Eggenberku pochází z dopisu z 18. července 1685, kde 

Marie Arnoštka informuje kníţete o tom, ţe přesvědčila svého manţela, aby odcestoval k 

doktorŧm, kteří jediní mu mohou pomoci.
141

Tato informace je dosti zaráţející z toho dŧvodu, 

ţe kníţecí pár si na svém dvoře vydrţoval své vlastní lékaře, lékárníky i lazebníky.
142

 Tato 

skutečnost je však objasněna v pozdějším dopise z 22. srpna 1685, kde sděluje onemocnění 

své, jak ji nazývá, malé Franzel a dodává, ţe nechala poslat pro doktora, protoţe svému 

vlastnímu nevěří.
143

Za doktory na ozdravný pobyt nejspíše zamířil eggenberský pár do 

nedalekých Netolic na Kratochvíli, odkud jsou odesílány dopisy Jana Kristiána z tohoto 

období. Asi nejzávaţnější choroba, kterou kníţe trpěl je v dopisech označována jako ,,Catar“, 

v dnešní době je tak nazýváno zánětlivé onemocnění sliznice, např. ţaludku nebo střev.
144

 

Prvně se toto onemocnění v souvislosti s kníţetem objevuje v dopise z 11. srpna 1685, kde se 

kněţna zmiňuje o velkém ,,cataru“, který kníţe dostal. Má při něm velké bolesti a přicházejí 

velmi často.
145

 V dalším dopise z 22. srpna téhoţ roku píše kněţna, ţe Jana Kristiána upoutala 

tato nemoc na lŧţko, kde toho nemŧţe moc dělat.
146

O tom, ţe nemoci Jana Kristiána nebyly 

ničím výjimečným, svědčí fakt zapsaný v dopise z 24. srpna 1686. Ten začíná přímo odkazem 

na manţelovu nemoc: ,,Je mi líto, ţe je manţel tak často nemocný“, dále ale uvádí, ţe se tato 

situace musí brát jako přítěţ, kterou seslal bŧh.
147

 Dopis byl sepsán o rok později neţ většina 

předchozích, a proto je moţné se domnívat, ţe kníţe trpěl nemocemi velmi často. I přes častá 

onemocnění informuje kněţna v jednom z dopisŧ o navráceném zdraví Jana Kristiána, a 

dodává: ,,Bude ţít stejně dlouho jako já.“
148

  

 V otázce svého zdraví uţ kněţna takto konkrétní není. Ve většině případŧ se zmiňuje 

pouze o nemoci a hlavně o snaze o její vyléčení. Dopis odeslaný z Netolic 14. července 1685 
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 ,,der fürst ist schon wider ganz gesund sinder 3 steiner um ihn gangen also ist nit unter daβ mir nach wien 

gen“ Tamtéţ, folie č. 21(Bez místa, 11. 6. 1685). 
141

 ,,ich mit so sorgfeltig were ihn zu persuadiren daβ er zu dochtores reisen wurde“Tamtéţ, folie č. 42(Český 

Krumlov, 18. 6. 1685). 
142

 Informace o přítomnosti doktorŧ, lékarníkŧ a lazebníkŧ na eggenberském dvoře získány od Anny Kubíkové. 
143

 ,,auf der post geschicht um einen dochtor weillen ich mir nit allein bei meine dochtor traue“ Moravský 

zemský archiv v Brně, fond G140 - rodinný archiv Ditrichštejnŧ, karton č. 461, folie č. 14 (Bez místa, 22. 8. 

1685) Marie Arnoštka z Eggenberku Ferdinandovi z Ditrichštejna. 
144

 http://leccos.com/index.php/clanky/katar-1(staţeno 22. 5. 2015) 
145

 ,,der fürst mit einen grosen Catar gehabt und hatt auch zimlichen schmerzen um sant welicher jetz ser oft 

komt“  Moravský zemský archiv v Brně, fond G140 - rodinný archiv Ditrichštejnŧ, karton č. 461, folie č. 35 

(Bez místa, 11. 8. 1685) Marie Arnoštka z Eggenberku Ferdinandovi z Ditrichštejna. 
146

 ,,der fürst alleweil soliche Catar daβ er fil mochten nit ins bett kont“ Tamtéţ, folie č. 15(Bez místa, 22. 8. 

1685). 
147

 ,,Es ist mir leit daβ der gemallen so oft sich ubel befint“T amtéţ, folie č. 46(Bez místa, 24. 8. 1686). 
148

 ,,er wihrt um viel jar lange rleben als ich“ Tamtéţ, folie č. 10(Český Krumlov, 3. 7. 1685). 
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naznačuje, ţe vzduch v Českém Krumlově kněţně nesvědčí a vyjadřuje naději, ţe v 

Netolicích se jí bude dařit lépe.
149

 V následujícím dopise z 20. července informuje Marie 

Arnoštka Ferdinanda o svém záměru odjet na venkov, kde se s pomocí boţí opět uzdraví ze 

všech svých nemocí a bude moci odjet do Vídně.
150

 Tomu, ţe se kněţna v této době chystala 

do Netolic,nasvědčuje i dopis jejího manţela Jana Kristiána pro Ferdinanda z Ditrichštejna, 

odeslaný stejného dne z Českého Krumlova, ve kterém chce Jan Kristián taktéţ co nejdříve 

odjet do Netolic.
151

 Marie Arnoštka se zřejmě často snaţila léčit z některých svých neduhŧ. V 

dopise z 18. listopadu1684 píše o touze odjet z místa svého současného pobytu(nejspíše 

Český Krumlov), do Vídně a s pomocí boţí se zde nechat léčit.
152

 Jaká choroba však kněţnu 

trápila, nebo alespoň její symptomy nejsou v korespondenci uvedeny. Nabízí se i moţnost, ţe 

Marie Arnoštka netrpěla ţádnou konkrétní nemocí, ale na rozličná místa jezdila léčit svou 

domnělou neplodnost, ovšem jaký byl skutečný problém kníţecího páru, jehoţ dŧsledkem 

byla bezdětnost, se dnes mŧţe jen odhadovat. 

 Dalšími, o jejichţ zdraví je zpravován Ferdinand z Ditrichštejna, jsou nejspíše dvorní 

dámy Marie Arnoštky. Kněţna často mluví o svých ,,Freile“, mladých dívkách nebo slečnách 

s velkým zaujetím a citem. Prvně je zmiňována mladá hraběnka ze Schallenbergu, kterou si 

má k sobě kněţna vzít, o čemţ Ferdinanda informuje v dopise z 11. červa 1685. Proč se 

rozhodla vzít si k sobě zrovna tuto dívku, odŧvodňuje jejím mládím, které si dovede poradit s 

nemocemi, jimiţ často trpí sama kněţna. Zde navíc Marie Arnoštka uvádí, ţe chce co nejdříve 

za podpory svého manţela udělat závěť.
153

 V pozdějších dopisech pak kněţna informuje 

kníţete Ferdinanda o nemoci jisté Fransel.
154

 V dopise z 22. srpna uvádí, ţe nemohla odjet do 

Vídně, neboť tato slečna byla nemocná. Její nemoc zapříčiňují velmi vysoké horečky.
155

 V 

následujícím dopise opakuje tuto zprávu a dodává, ţe zde nezŧstane 7 týdnŧ, ale brzy 
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 ,,ich bin um krumau weg weillen mir selbiger luft gar nit hatt anschlagen wollen befinde mich auch gott lob 

um etwas beser werden“ Tamtéţ, folie č. 44(Netolice, 14. 6. 1685). 
150

 ,, mihr bekomt der luft auf dem lant nit wol bis daβ ich mit der hilf gottes wider recht gesunt wihr und ich 

samele ohne dem alle meine krangheiten hir die ich zu wien wider habe auskomen“ Tamtéţ, folie č. 28(Bez 

místa, 20. 7. 1685). 
151

 Moravský zemský archiv v Brně, fond G140 - rodinný archiv Ditrichštejnŧ, karton č. 460, folie č. 52 (Český 

Krumlov, 20. 7. 1685) Jan Kristián z Eggenberku Ferdinandovi z Ditrichštejna. 
152

 ,,ich habe in willens am mitwoch um hir aufzubrechen um mich zu wien mit der hilf gottes curiren zu lasen“ 

Moravský zemský archiv v Brně, fond G140 - rodinný archiv Ditrichštejnŧ, karton č. 461, folie č. 33 (Bez 

místa, 18. 11. 1684) Marie Arnoštka z Eggenberku Ferdinandovi z Ditrichštejna. 
153

 ,, ich werde noch die freile um schallenberg nemen den sie nit mer gar jung ist und mit kranken leiten gutt 

um gen kan und ich es gar oft bin werde auch balt sterben habe schans mein testament for 2 jaren gemacht“ 

Moravský zemský archiv v Brně, fond G140 - rodinný archiv Ditrichštejnŧ, karton č. 461, folie č. 20 (Bez 

místa, 11. 6. 1685) Marie Arnoštka z Eggenberku Ferdinandovi z Ditrichštejna. 
154

 ,,meine kleine fransel“ Tamtéţ, folie č. 14(Bez místa, 22. 8. 1685). 
155

 ,,hiziges fieren oder platern“Tamtéţ. 
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odjede.
156

 Nadcházející dopis ze 4. září jiţ ujišťuje o lepším stavu malé Fransel.
157

 Starost o 

tyto osoby a jejich zdraví naznačuje, ţe byly kněţně z Eggenberku velmi blízké. 

 Z korespondence je tedy patrné, ţe kníţecí pár trpěl velmi často rŧznými chorobami, 

které se snaţil léčit především pobytem na venkově, na čerstvém vzduchu. Pro 

českokrumlovské Eggenberky představovala takovéto místo především nedaleká Kratochvíle 

u Netolic, kam se oba současně jezdili léčit.  

 

5.1.4. Víra 

  

 V období druhé poloviny 17. století došlo k výrazné změně náboţenského ţivota v 

celé habsburské monarchii a dalo by se říci i v celé Evropě. Předešlé období před bitvou na 

Bílé hoře, je posuzováno jako doba úpadku katolické církve, neboť na území českých zemí se 

v tuto dobu nacházelo jen minimum katolických věřících. Změna přišla právě v 

pobělohorském období, které je spojeno s tvrdou rekatolizací. Následné doba, od druhé 

poloviny 17. století, je označována jako období barokní zboţnosti v návaznosti na umělecký 

styl, který se v tuto dobu prosadil nejen v církevní sféře. To se vyznačovalo hlubokým 

náboţenským cítěním celé společnosti, které je moţné doloţit například zvýšeným zájmem o 

náboţenskou literaturu u vyšších vrstev aţ po časté návštěvy kostela u vrstev niţších. Byly 

finančně podporovány stavby rŧzných církevních institucí, provozovány poutě na oslavu 

svátkŧ svatých nebo se obnovovaly staré, téměř zapomenuté kulty a vytvářely se také nové. 

Celkově tak v tomto období vzkvétal náboţenský ţivot v nejvyšší moţné míře.
158

 

 V pohledu na barokní zboţnost je třeba vzít v úvahu, ţe projevy a síla náboţenského 

vnímání se lišily, nejen člověk od člověka, byly také odlišné v rŧzných zemích monarchie, ale 

i v rŧzných regionech jedné země.
159

 Celkově se však správný katolík barokního období měl 

účastnit alespoň jedné mše za týden, být přítomen v procesí, které mohlo být pořádáno při 

svátcích nebo jako součást prŧvodŧ na poutní místa.
160

 Individuálním projevem zboţnosti 

kaţdého člověka pak měli být ranní a večerní modlitby.
161

 Zaujetí jednotlivcŧ ve zboţný ţivot 

se však velmi lišilo od zanícených věřících aţ po ty méně horlivé. 
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 ,,ich nit 7 wochen hir ferblieben sunderen ohne gottes gewalt auf das langste montag 15 tag weg“ Tamtéţ, 

folie č. 13(Bez místa, 25. 8. 1685). 
157

 ,,meine franzel auch gott lob beser befint“ Tamtéţ, folie č. 39(Bez místa, 4. 9. 1685). 
158

 Jiří MIKULEC, Náboţenský ţivot a barokní zboţnost v českých zemích, Praha 2013, s. 27. 
159

 Tamtéţ, s. 30. 
160

 Tamtéţ s. 135. 
161

 Tamtéţ, s. 137-138. 
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 Ţivot kníţecího páru byl úzce spojen se zboţností a láskou k bohu. Velké úctě se u 

nich těšila hlavně Panna Marie. Finančně například podporovali českokrumlovské jezuity, 

klášter minoritŧ i klarisek.
162

  Jan Kristián inicioval výstavbu poutního místa na Kříţové hoře 

u Českého Krumlova. Marie Arnoštka pak přispěla na výstavbu mariánského morového 

sloupu na náměstí a finančně se podílela také na stavbě kaple Panny Marie Einsiedelnské 

v rajském dvoře kláštera minoritŧ.
163

 Kněţna si dále v roce 1687 nechala přímo vedle své 

loţnice v Českém Krumlově zřídit kapli s mariánským oltářem, kde si nechávala slouţit 

mše.
164

 Podobná kaple vznikla na kněţnin popud také v roce 1710 v praţském paláci na 

Hradčanech, a to rovněţ znovu přímo vedle jejích pokojŧ. Do této doby také spadá rozkvět 

jednoho z nejstarších poutních míst v kraji - poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie 

v Kájově. Toto místo spravovali cisterciáci ze Zlaté Koruny a vrchnostensky spadalo 

pod Český Krumlov.  Oba manţelé obdarovávali často poutní místo mnoha votivními dary. 

Ty měly být hlavně symbolem úcty k mariánskému kultu, ale také poděkováním za vyslyšené 

prosby nebo za uzdravení z nemoci, protoţe jak kníţe, tak kněţna trpěli často rŧznými 

nemocemi. Marie Arnoštka dále věnovala roku 1673 kájovské Madoně zlacené roucho ušité 

z jejích svatebních šatŧ.
165

 Dárci a prosebníky nebyla však jen kníţata, ale také příslušníci 

eggenberského dvora. Jako výraz díkŧ za nesčetné dary povolil opat kláštera ve Zlaté Koruně 

Matěj Ungar umístit eggenberský znak na oltář poutního chrámu.
166 

 Dalšími svatými uctívanými v okruhu českokrumlovského dvora byli například sv. 

Josef, sv. Starosta nebo sv. Jan Nepomucký, který byl ovšem svatořečen aţ po smrti kněţny 

v roce 1729. Úcta ke svatým kultŧm nebyla vyjadřována jen dary, ale také pořádáním rŧzných 

církevních slavností. Zřejmě nejvíce byl v Českém Krumlově oslavován svátek Navštívení 

Panny Marie (2.7.).
167

 Slavnost zahrnovala prŧvod poutníkŧ, ke kterým se většinou připojil i 

Jan Kristián se svým dvorem. Poutní sezóna vrcholila čtyřmi zlatými říjnovými sobotami, kdy 

se v Kájově sešlo i několik tisíc poutníkŧ. Všech těchto náboţenských slavností a i mnohých 

dalších se během svého pobytu v Českém Krumlově účastnili i Jan Kristián s Marií 

Arnoštkou. Kněţna z Eggenberku byla navíc členkou světského náboţenského řádu šlechtičen 

tzv. ,,Sklavinnen der Tugen“ (Otrokyně ctnosti), řádu zaloţeného v roce 1662císařovnou- 

vdovou Eleonorou Magdalenou Gonzagovou. Kněţna z Eggenberku byla zřejmě jedna z 
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prvních členek řádu, která nepatřila do panovnického rodu.
168

 Členství v tomto řádu 

znamenalo, ţe jeho drţitelka patřila do nejvyšších kruhŧ tehdejší aristokratické společnosti a 

zároveň se vyznačovala vysokou mírou náboţenské zboţnosti. 

 Přes svou zboţnost měl však eggenberský pár jisté světské problémy se správou 

poutního kostela, kterou částečně vedli cisterciáci ze Zlaté Koruny. Spory mezi klášterem a 

vrchností byly vedeny zejména kvŧli dosazování nových farářŧ do Kájova a také kvŧli 

kájovské škole a poutnímu hostinci, kde se rozhodovalo, zda se bude šenkovat pivo klášterní 

nebo kníţecí.
169

 Obě strany zde chtěly prosazovat svou autoritu a dosazovat nebo alespoň 

částečně rozhodovat o dosazování hodnostářŧ a o čepování piva. Spor o faráře byl nakonec 

vyřešen kompromisem a jeho dosazení se účastnily obě strany. Neshody vedené o kájovskou 

školu a hostinec se však táhly déle a byly vyřešeny aţ po smrti kněţny.   

 Také ze zkoumané korespondence vyplývá hluboké náboţenské cítění Marie Arnoštky 

z Eggenberku. Téměř v kaţdém z dopisŧ se objevuje určitá hovorová fráze v podobě ,,gott 

lob“ nebo ,,mit der hilfgottes“, související většinou s informováním o zdravotním stavu 

některého z členŧ rodiny. Z dopisŧ je patrné, ţe kněţna se cítila zvlášť podřízena moci boha, 

coţ odpovídalo tehdejším zvyklostem spořádaného křesťana. Tomu napovídají zmínky např. 

v dopise z 10. června 1685, kde kněţna říká, ţe se musí počkat na další šance, které vytvoří 

bŧh.
170

 Dále pak v dopise z 20. července v souvislosti s vlastní nemocí tvrdí: ,,Ve všem se 

musí chválit bůh, neboť on nás zná nejlépe a ví, kdy máme odejít do nebe.“
171

 I zmínka z 

dopisu z 24. srpna 1685 souvisí s chorobou, tentokrát manţelovou, kdy kněţna oznamuje 

Ferdinandovi nemoc kníţete, která se však musí brát jako souţení, jeţ seslal bŧh.
172

 

 Z těchto všech korespondenčních poznámek je patrné, ţe kněţna byla bohu skutečně 

hluboce oddána. Svá trápení a trápení svých blízkých brala jako boţí trest, a naopak šťastné 

události v ţivotě chápala jako boţí poţehnání. Je pravděpodobné, ţe oba manţelé směřovali 

své mecenášství na církev zvláště z toho dŧvodu, ţe podle jejich názoru jim mohl bŧh 

dopomoci k vytouţenému potomkovi. K této teorii vede fakt, ţe hlavní vlna mecenášských 

aktivit nezačala hned v prvních letech usídlení eggenberského páru v Českém Krumlově, ale 

aţ o několik ,,neplodných“ let později. Toto tvrzení podporuje také fakt, ţe se Marie Arnoštka 

zaměřovala především na mariánský kult, spojený s matkou bohorodičkou, na kterou se 
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obracela většina ţen v případě proseb o potomka. Na druhou stranu uctívání tohoto kultu bylo 

oblíbené po celou dobu baroka.
173

 

 

 

5.2. Hospodářské záleţitosti 

 

5.2.1. Vztah k rezidenci v Českém Krumlově 

  

 Pozemkové vlastnictví bylo jedním z hlavních rysŧ novověké šlechty. Aristokraté se 

snaţili co nejvíce rozšiřovat svou rezidenční síť do co nejvíce zemí podunajské monarchie, 

avšak svá rezidenční sídla zakládali hlavně v zemích českých a rakouských.
174

 Dŧvody byly 

zcela pragmatické - mít moţnost být poblíţ císařského dvora a v případě potřeby se k němu v 

krátkém čase přesunout. I v období 17. století, kdy většina šlechticŧ byla vázána do dvorských 

úřadŧ a velkou část roku byli povinováni setrvávat na císařském dvoře (Praze nebo Vídni), si 

velké procento z nich udrţovalo svá venkovská rezidenční sídla, prováděli na nich přestavby a 

zvelebovali je, aby zde mohli strávit několik týdnŧ svého volného času.
175

 Ne všichni však 

zastávali dvorské nebo jiné úřady. Několik nejbohatších rodŧ habsburské monarchie nemělo 

potřebu štvát se za ziskem funkcí a svŧj ţivot trávili povětšinou právě na svém venkovském 

sídle, které se stávalo zároveň sídlem rezidenčním.
176

 

 Právě tato situace nastala také v případě eggenberského páru. Jan Kristián zastával u 

císařského dvora spíše titulární funkce a nebyl tudíţ vázán trávit veškerý čas ve Vídni.
177

 Za 

své sídlo si tak kníţe jiţ rok před svatbou zvolil Český Krumlov, kam si v roce 1666 přivedl i 

svou novomanţelku. Jak literatura uvádí, mohl se kníţecí pár díky své finanční zajištěnosti 

věnovat svým kulturním zálibám a zvelebování zámku na reprezentativní barokní sídlo. 

Českokrumlovští Eggenberkové navíc pravidelně navštěvovali Vídeň, kde byla zejména 

Marie Arnoštka přijímána velice kladně. V Českém Krumlově se dbalo především na divadlo, 
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hudbu a literaturu, jako na prostředek kulturní seberealizace. Pro kníţecí pár totiţ nebyly 

zřejmě tyto činnosti jen prostředek reprezentace, alenašli v nich skutečný zájem a potěšení.
178

 

 Ačkoli se tak kníţecí pár snaţil o kulturní rozvoj Českého Krumlova, a tato snaha se 

mu očividně dařila, z předkládané korespondence vyplývá, ţe kněţna Marie Arnoštka nebyla 

ve svém rezidenčním sídle v Českém Krumlově příliš spokojená. Napovídají tomu nejen 

velmi časté zmínky o touze odjet do Prahy nebo Vídně, ale také několik velmi negativních 

poznámek týkajících se tohoto místa. Z těch méně odmítavých zmínek je to například 

poznámka v dopise z 3. července 1685, kde kněţna přímo říká, ţe dobu, kterou zde chátrá, by 

raději věnovala víře. Tento dopis byl odeslán z Českého Krumlova.
179

 Toto sdělení se jeví 

dosti zaráţející, neboť náboţenský a církevní ţivot v Českém Krumlově byl velice čilý. 

Samotná kníţata z Eggenberku se starala o zboţný ţivot svých poddaných donacemi 

rozličných klášterŧ a poutních míst. Tato skutečnost mŧţe vést k otázce, zda nebyla 

poznámka Marie Arnoštky mířena spíše na její manţelský ţivot, neţ na ţivot v Českém 

Krumlově. 

 Ve dvou dopisech navíc informuje nejprve o smrti jejich hofmistra a později o smrti 

svého písaře.
180

 Ve stejném dopise informujícím o smrti písaře ze 4. srpna 1685navíc dodává: 

,,Zde totiţ umírá všechno, takţe bych raději chtěla mít dům ve Vídni.“
181

Také začátek dopisu 

z 12. září 1685 je velmi pochmurný: ,,Doufám, ţe tentokrát odsud píši vaší milosti naposled, a 

ţe následující sobotu odtud odjedu, neboť tady umírá všechno a já nechci čekat, aţ to přijde 

také na mě.“
182

  

 Z těchto všech poznámek učiněných Marií Arnoštkou na stranu Českého Krumlova 

vyplývá v celku odmítavý postoj k tomuto místu. Z určitého pohledu není však tato situace aţ 

tak zaráţející. Marie Arnoštka z Eggenberku roz. ze Schwarzenberku byla členkou jednoho z 

nejvýznamnějších aristokratických rodŧ a své dětství a mládí trávila na nejvýznamnějších 

dvorech tehdejší Evropy. V době jejího narození se její rodiče nacházeli na dvoře arcikníţete 

Leopolda Viléma v Bruselu, kde navíc její otec zastával nejvýznamnější funkci u dvora, úřad 

nejvyššího hofmistra. Odtud se později přesunul k císařskému dvoru ve Vídni. Na obou těchto 
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místech měla jistě Marie Arnoštka široké kulturní vyţití a navíc společnost čítající stovky lidí 

přiměřeného postavení. Přestoţe se kníţecí pár snaţil z Českého Krumlova také vytvořit sídlo 

hodné jejích postavení, a ačkoli se jim tato snaha vytvořit jedno z nejprestiţnějších 

šlechtických sídel v habsburské monarchii dařila, nemusel tento svět Marii Arnoštce stačit. 

Zdá se, ţe se kněţna na tomto místě spíše trápila, ale jako poslušná manţelka následovala a 

poslouchala svého manţela.  

 

5.2.2. Palác v Praze 

  

 Pozemkový a nemovitý majetek představoval v ţivotě šlechtice nejen moţnost 

usídlení se na určitém místě, ale hlavně také moţnost reprezentace sama sebe. Majetek byl 

jedním ze symbolŧ aristokracie, proto se šlechtici uţ od pozdního středověku snaţili vytvořit 

co největší rezidenční síť, která měla zahrnovat jak venkovská, tak i městská sídla. 

Záleţelopak pouze na aristokratovi a jeho zvolené kariéře, které sídlo se stane jeho ,,stálou“ 

rezidencí.
183

 

 Městské paláce v Praze zaznamenaly svŧj rozvoj zejména během prosazení Habsburkŧ 

na český trŧn od druhé třetiny 16. století. Nový vládnoucí rod začal vázat nejurozenější 

šlechtu do dvorských postŧ a tím do sídelního města panovníka. Rozvoj palácové výstavby v 

Praze byl navíc umoţněn díky obrovskému poţáru v roce 1541, který zasáhl Malou Stranu, 

Hradčany i Praţský hrad. Na místech spálenišť se tak objevily výhodné pozemky, které začala 

skupovat nejvyšší šlechta.
184

 Výstavba renesančních palácŧ v Praze navíc souvisí nejdříve s 

usazením arcikníţecího dvora Ferdinanda Tyrolského v Praze a později s přítomností dvora 

císaře Rudolfa II.
185

 

 Po přesídlení panovnického dvora do Vídně a po třicetileté válce se mnoţství vlastníkŧ 

palácŧ z řad aristokraciev Praze příliš nezměnil. Některé nemovitosti však díky konfiskacím 

získali nové majitele. 

 Také rod Eggeberkŧ získal v roce 1622 svŧj palác na Hradčanech. Tehdejší hlava rodu 

Jan Oldřich dostal jako nejvyšší hofmistr císaře od Ferdinanda II. několik panství v Čechách a 

s nimi i dnešní Schwarzenberský palác na Hradčanském náměstí 2, č.p. 185-IV. Tento palác 

byl pŧvodně vystavěn Janem mladším Popelem z Lobkovic na Horšovském Týně, který jako 

nejvyšší praţský purkrabí(1554-1570) získal okolo roku 1545 pozemky po shořelých 
                                                           
183

 J. KUBEŠ, Reprezentační funkce, s. 70. 
184

 Václav LEDVINKA, Bohumír MRÁZ, Vít VLNAS, Praţské paláce, Praha 1995, s. 274. 
185

 J. KUBEŠ, Reprezentační funkce sídel, s. 114. 



40 
 

domech.
186

 Zde si nechal zbudovat trojkřídlý palác uzavřený na čtvrté straně zdí s branou. 

Jeho architektem byl nejspíše Augustin Vlach, dnes ztotoţněný s Agostinem Gallim, který pro 

Lobkovice stavěl také v Horšovském Týně.
187

 Rok dostavby je moţné odhadovat z data na 

fasádě zdobené grafity- 1567, i kdyţ západní křídlo bylo nejspíše dostavěno později. Roku 

1590 byl palác prodán Jiřímu Popelovi z Lobkovic, jehoţ majetek však o několik let propadl 

císaři při konfiskaci za uráţku majestátu. Císař pak palác v roce 1600 směňuje s Petrem 

Vokem z Roţmberka za jeho roţmberskou rezidenci. Po smrti posledního Roţmberka získává 

dědičně všechna panství rod Švamberkŧ, kterým je však roku 1621 palác opět zkonfiskován a 

z císaře pak přechází do drţení eggenberského rodu. 

 Palác se v prvním století své existence nedočkal ţádných úprav, teprve aţ Marie 

Arnoštka nechala vystavět v hlavní východní budově nové schodiště a byl zde pro ni zřízen 

nový byt i s kaplí.
188

 Kněţniným stavitelem se stal Marco Antonio Canevale. Další úpravy 

pak byly provedeny aţ za následujících majitelŧ-Schwarzenberkŧ. Celkově se však palác 

ţádné monumentální přestavby nedočkal a jeho vzhled je téměř stejný jako v 16. století. 

 Kněţna z Eggenberku často ve svých dopisech vyjadřuje Ferdinandovi z Ditrichštejna 

touhu po tom odjet z Českého Krumlova a to zvláště do Prahy nebo do Vídně. V dopise ze 14. 

července 1685 informuje kníţete o svém pobytu mimo Český Krumlov v Netolicích(patrně na 

Kratochvíli), kde jí mnohem více svědčí zdejší vzduch, cítí se tam díky bohu mnohem lépe a 

navíc zde chce zŧstat do té doby, neţ odjede do Vídně nebo do Prahy. Zajímavou informací, 

která je uváděna hned v několika dopisech, je, ţe Marie Arnoštka byla z více míst 

informována o špatném stavu paláce v Praze: ,,Bylo mi řečeno, ţe můj dům v Praze 

spadne.“
189

 Z dopisu adresovaného 3. července 1685 vyplývá, ţe byl dokonce pověřen 

obhlídkou paláce jistý místodrţící, který však musel prohlídky zanechat právě zřejmě kvŧli 

špatnému stavu. Kněţnina reakce je však vcelku optimistická, doufá, ţe budova nevypadá aţ 

tak špatně a věří, ţe v ní nehrozí ţádné nebezpečí. O tom, ţe kněţna pobývala v praţském 

paláci, svědčí i informace o její chystané cestě do Prahy, kde měla zŧstat osm dní stejně jako 

rok předtím.
190

 Je tak velmi nepravděpodobné, ţe by Marie Arnoštka při této návštěvě 

nevyuţila moţnosti pobývat ve vlastním paláci. 
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 Jak jiţ bylo výše zmíněno, jeden z dopisŧ je zřejmě odesílán přímo z Prahy. Tento 

dopis však není dochován v celém svém obsahu, neboť zde chybí jakékoli rozloučení i 

podpis. Z obsahu a kontextu korespondence je však velmi patrné, ţe byl napsán v Praze. 

Marie Arnoštka zde Ferdinanda informuje o uskutečněném banketu, kterého se zúčastnily 

společensky významné osoby. Je zde zmiňován arcibiskup a nejvyšší hofmistr.
191

 Praţským 

arcibiskupem byl v této době Jan Bedřich z Valdštejna. Kněţna tak praţský palác i přes jeho 

ne zcela perfektní stav zřejmě navštěvovala, neboť zde měla moţnost styku s širší 

aristokratickou společností, neţ tomu bylo v Českém Krumlově.  

 

5.2.3. Palác ve Vídni 

  

 Svŧj rozvoj v této době zaznamenala také Vídeň, od roku 1617 trvalá císařská 

rezidence. Zde se podle panovnického vzoru začaly stavět nejen městské paláce uvnitř hradeb, 

ale také sídla na předměstí, ve kterých šlechtici trávili léto. Po napadení Vídně Turky, v roce 

1683, navíc výrazně klesly ceny pozemkŧ, coţ umoţnilo další stavební rozvoj.  

 Ačkoli dvě předchozí generace Eggenberkŧ zastávaly vysoké dvorské pozice u císaře a 

byly tak vázány na pobyt ve Vídni, doposud se nepodařilo zjistit, zda tento rod vŧbec nějaký 

palác ve Vídni vlastnil. Jedinou nemovitostí, jejíţ vlastnictví bylo přiřknuto právě Janu 

Kristiánovi z Eggenberku, manţelovi Marie Arnoštky, byl dŧm na předměstí Unteren Werth 

později také známé jako Leopoldstadt. Tento dŧm se zahradou byl nazýván Watzelkische 

Haus a českokrumlovští Eggenberkové ho vlastnili od roku 1686.
192 

 Kněţna z Eggenberku často se ve své korespondenci zmiňuje o touze odjed do Vídně, 

a tak jsou také v dopisech neustále řešeny problémy s ubytováním ve Vídni. V korespondenci 

několikrát Ferdinanda z Ditrichštejsna informuje o moţnosti prohlédnout si jistý dŧm ve 

Vídni a sloţit za něj zálohu, ale vţdy pak ještě dodává, ţe jí to bylo rozmluveno s tím, ţe má 

být trpělivá.
193

Svou touhu po Vídni odŧvodňuje v dopise ze 4. srpna 1685: ,,Zde totiţ umírá 

všechno, proto bych měla raději dům ve Vídni.“
194

 Většinu doby, kterou strávila ve Vídni tak 

zřejmě pobývala v některém z příbytkŧ svého bratra Ferdinanda ze Schwarzenberka, 
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jenţzastával ve Vídni mnoho dvorských funkcí a právě od roku 1685 se stal nejvyšším 

dvorním maršálkem. 

 Schwarzenberkové vlastnili od roku 1669 dva domy ve Wipplingerstaβe,ale 

samotnému Ferdinandovi zřejmě nevyhovovaly, a tak si od roku 1674 pronajímal palác 

Verdenberkŧ na Novém Trhu(NeueMarkt), který si pak v roce 1688 odkoupil.
195

 Není tak 

jisté, kde byla Marie Arnoštka svým bratrem během svých opakovaných pobytŧ ubytována. 

Jisté však je, ţe si Ferdinandovi z Ditrichštejna velmi stěţuje na svŧj předchozí pobyt u bratra. 

Ten proběhl předchozí zimu a tvrdí: ,,Rychle jsem zhubla a byla jsem nucena spát na ulici a 

sedět na zemi.“
196

 

 V pozdějším dopise však svou nelibost k bratrovu domu uţ nevyjadřuje a naopak je 

mu vděčná, ţe jí byly vyhrazeny tři pokoje. Kněţna měla moţnost usídlit se i na jiných 

místech ve Vídni, neţ jen u svého bratra. V korespondenci se objevuje poznámka, ţe v 

případě neochoty Ferdinanda ze Schwarzenberka, se bude moci Marie Arnoštka usadit v 

domě Löwensteinŧ.
197

 Je tak moţné, ţe v prvním případě ji její bratr ubytoval v jednom z 

domŧ na Wipplingerstraβe, který zřejmě neodpovídal představám a potřebám kněţny, a při 

pozdějších pobytech uţ byla ubytována v pronajatém městském paláci svého bratra. 

  Kněţna nerozlišuje v korespondenci rozdíl mezi domem a palácem, vše je 

označováno slovem ,,Haus“, jak palác v Praze, tak nemovitosti jejího bratra ve Vídni, proto 

není zcela moţné určit, kde přesně kněţna u svého bratra bydlela. Svého vlastního domu se 

Marie Arnoštkadočkala, jak bylo výše zmíněno, o rok později, avšak o tomto domě není v 

korespondenci ani zmínka.  

 Kněţna přijíţděla do Vídně, aby se zde účastnila bohatého společenského ţivota, který 

jí Český Krumlov tolik nenabízel. Mohla se zde také potkávat s lidmi ze stejné společenské 

vrstvy, a proto zřejmě byla i ochotná podstupovat nepohodlí spojené s ubytováním v cizím 

domě.  
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5.2.4. Hospodaření Jana Kristiána 

  

 Jan Kristián z Eggenberku se ujal správy svých panství v roce 1665 po vleklých 

sporech s bratrem Janem Seyfriedem a za své rezidenční sídlo si zvolil Český Krumlov, kam 

se přestěhoval s celým svým dvorem. Dosavadní literatura uvádí, ţe si jako hospodář vedl 

velmi zdatně. Českokrumlovské panství za jeho vlády jen vzkvétalo a byly k němu 

přikupovány další menší statky. Kníţe se zaslouţil také o zaloţení několika osad, jeţ byly 

pojmenovány právě jako pocta jeho jménem např. Křištanov. Výnosy z panství byly pak 

hojně vyuţívány k přestavbě zámku v Českém Krumlově na moderní barokní rezidenci, jeţ 

mohla dobře reprezentovat postavení svého majitele.
198

 

 Ačkoli tak v dosavadní literatuře vystupuje Jan Kristián jako vynikající hospodář, ze 

zkoumané korespondence vyplývá zcela opačný názor jeho ţeny Marie Arnoštky. Ta si v 

mnohých ze svých dopisŧ stěţuje Ferdinandovi z Ditrichštejna na velmi špatné nákupy svého 

manţela.
199

 V dopise z 10. června 1685 kritizuje nevýdělečnost stále pouţívaného stříbrného 

dolu a také zde popisuje jeho počínání s penězi. Z vydělaných peněz má 6 procent ukládat a 1 

nebo 2 procenta vyuţít pro další nákupy.
200

 Zároveň však ironicky dodává, ţe i špatný nákup 

je také nákup. Náznak ironie sniţující hospodářský um kníţete je vysloven také v dopisu z 20. 

července 1685, kde Marie Arnoštka hovoří o dalším dobrém nakupování, které stálo 18 tisíc 

zlatých a nevydělá více neţ 10 tisíc zlatých.
201

 Kněţna z Eggenberku uvádí, ţe pokud by byl 

Mikuláš přítomen na dvoře v tuto dobu, mohl by těmto špatným nákupŧm zabránit. Celé toto 

sdělení je pak zakončeno další ironickou poznámkou: ,,Je to tu ale krásné hospodaření u 

nás.“
202

 Ironie je zde však pouţita zřejmě jen pro odlehčení, ale z dalších zápiskŧ je patrné, ţe 

tento stav kněţnu velice trápil. Píše, ţe jí tento stav velmi sţírá, a ţe se nemŧţe dívat na něco 

tak nesmyslného. 

 V dopise z 22. srpna 1685 jsou v post scriptu opět uvedeny ,,nesmyslné nákupy“, zde 

je jako viník uveden jistý ,, Inspector“, který měl právě tyto nákupy nasadit kníţeti do 

hlavy.
203

 Opět je zde uveden Mikuláš jako moţný zachránce situace. O této situaci je dále 
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jednáno v dalším nedatovaném dopise.
204

 Zde kněţna uvádí, jak moc ráda by byla, kdyby u ní 

byl Mikuláš přítomen, protoţe do té záleţitosti je vloţeno celé její hospodářství (wirtschaft). 

Stěţuje si, jak špatně se jí vychází s inspektorem a, ţe všechny ,,nákupy“ byly rozhodnuty v 

její nepřítomnosti. 

 Zda byly její obavy opodstatněné nebo ne se dnes mŧţe jen odhadovat. Jisté však je, 

ţe ji tato situace opravdu velmi tíţila a u Ferdinanda z Ditrichšetjnase snaţila najít útěchu a 

podporu v této věci.  

  

5.2.5. Stříbrný dŧl 

  

 Historie dolování v okolí Českého Krumlova má velmi dlouhou tradici. 

Českokrumlovsko je bohaté zejména na minerál grafit, jehoţ těţba je doloţena jiţ před naším 

letopočtem. Dále zde byly objeveny loţiska zlata, stříbra i dalších kovŧ. První písemná 

zmínka o dolování v Českém Krumlově pochází z roku 1475, v době vlády Roţmberkŧ, a 

právě i v období pozdější vlády tohoto rodu, mezi lety 1519-1550, doznalo dolování zlata a 

stříbra největšího rozmachu. Další oţivení těţby pak zajistili Petr Vok z Roţmberka a Rudolf 

II. 

  Příchod Eggenberkŧ do Českého Krumlova v roce 1622 znamenal další snahu o 

obnovenídŧlní činnosti. Vytěţené stříbro pak kníţata vyuţívala pro raţbu vlastních mincí. 

Toto období bylo však zastaveno třicetiletou válkou a nebylo jiţ nikdy obnoveno v pŧvodním 

rozsahu. O obnovu se pokusili ještě v pozdějších letech Schwarzenberkové, ani ti však 

neuspěli a těţba zlata a stříbra byla definitivně zastavena v roce 1849. Ve 20. století zde byla 

znovu obnovena těţba grafitu. 
205

 

 V dopise Marie Arnoštky z 10. června 1685 je celkem obsáhle řešena problematika 

právě stříbrného dolu. Kněţna zde kritizuje neuţitečnost dolu, který je mŧţe stát aţ 170 tisíc 

zlatých, konstatuje, ţe je velmi zanedbaný a bylo by lepší ho nechat zcela zaniknout.
206

 

Ačkoli tak předchozí zdroj uvádí, ţe po třicetileté válce nebylo jiţ dolování v Českém 

Krumlově obnoveno, tato korespondence naznačuje, ţe stříbrný dŧl byl v roce 1685 stále v 

provozu. Marie Arnoštka se zde vystupuje jako šetrný hospodář a navrhuje jiné alternativy, 
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jak by se daly peníze zúročit. Situace okolo stříbrného dolu ji zřejmě nebyla vŧbec lhostejná a 

špatně snášela mrhání peněz, které přinášel. 

 

 

5.2.6. Fideikomis 

  

 Šlechta jako společenská vrstva opírala svou privilegovanost o práva, tradici a 

společně sdílený hodnotový kodex.
207

 V čem se ale nejvíce lišila od ostatních lidí, bylo 

vlastnictví majetku. Jednalo se především o majetek pozemkový a nemovitý, ke kterému ve 

většině případŧ náleţelo ještě panování nad poddanými, kteří šlechtici obhospodařovali pŧdu 

a museli odvádět určitou rentu. Ještě okolo roku 1500 byl majetek většiny aristokracie pouze 

v lenním drţení. Vlastníkem drţby byl povětšinou panovník, který ho propŧjčoval i s jejími 

výnosy na určitou dobu některému ze svých šlechticŧ.Později se však díky konfiskacím a 

splátkám dluhŧ panovníkŧ dostával častěji do drţení alodního, tedy přímého vlastnictví.
208

 

 Do 17. století bylo navíc u většiny šlechtických rodin tradicí dělit panství mezi dědice, 

čímţ se rodový majetek dosti zmenšoval. O statky mohl šlechtic také přijít v případě 

zadluţení nebo konfiskací. V kaţdém případě bylo pro aristokrata přijatelnější pohybovat se 

na hranici bankrotu, neţ dělit a prodávat svá panství.
209

 V prŧběhu 17. století se tak čím dál 

více rozšiřovala snaha co nejvíce omezit pohyb majetku. Ustoupilo se od dělení majetku mezi 

dědice a začaly se vytvářet fideikomisy. Tyto právní instituce zaručovaly nedělitelnost, 

nezcizitelnost a nezadluţitelnost majetkŧ do nich vepsaných. Jeho správu pak ve svých rukou 

měla hlava rodu, dědičnost byla ve většině případŧ stanovena primogeniturou.
210

 K zřízení 

fideikomisu byl nutný souhlas panovníka, za Leopolda I. se však tohoto souhlasu dostalo 

téměř kaţdému, a proto měla fideikomis zřízen většina aristokratické společnosti českých 

zemí.
211

  

 Kněţna z Eggenberku také často ve své korespondenci řeší s Ferdinandem z 

Ditrichštejna zřízení určitého fideikomisu. Také v této věci zde vystupuje velmi často osoba 

Mikuláše, jako člověka, který pro Eggenberky vyjednává zřízení fideikomisu ve Vídni. Do 

tohoto jednání byla zapojena zřejmě i osoba Jana Seyfrieda z Eggenberku, který se snaţí 

zřízení fideikomisu co nejvíce uspíšit: ,,Vše, co jeho milost zjistila o plánu kníţete je, ţe má 
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pořád chtít fideikomis a vše co k němu patří.“ S Janem Seyfriedem měla být o této záleţitosti 

vedena určitá diskuze, kvŧli které měl navštívit Český Krumlov.
212

V této souvislosti se zde 

hovoří také o jistém ,,peněţním vyrovnání“, které proběhlo dříve neţ fideikomisní 

rozhodnutí.
213

 Tato skutečnost mŧţe naznačovat přetrvávající majetkové spory mezi bratry. I 

kdyţ jejich vyrovnání bylo s konečnou platností uzavřeno v roce 1672, jejich vztahy byly 

tímto sporem velmi narušeny a Jan Seyfried byl zřejmě přesvědčen o nespravedlnosti 

rozdělení rodového majetku, neboť ještě o více jak 20 let později odmítal pohřbít svého bratra 

v rodinné hrobce Eggenberkŧ ve Štýrském Hradci.
214

 V dalších dopisech je uţ zmiňován 

fideikomis jen okrajově a ve většině případŧ v souvislosti s Mikulášem, který se podílí na 

jeho tvorbě.
215

 Mikuláš byl nejspíše vyslán do Vídně, aby zde získal souhlas císaře k 

vytvoření svěřenectví. Zároveň je zde ale vyslovena obava z toho, ţe není jisté, kdy bude vše 

hotové, neboť v tu dobu byla podle kněţny nepříznivá situace k získání souhlasu císaře. 

 Celá záleţitost se nejspíše týká zřízení fideikomisu na českokrumlovské panství. 

Eggenberský pár neměl dosud ţádného potomka a v tuto dobu jiţ zřejmě ztrácel naději na 

jeho narození. Proto zde vystupuje osoba Jana Seyfrieda, zřejmě jako moţného dědice 

českých eggenberských panství. To byl asi také jeden z dŧvodŧ, proč se Jan Seyfried na 

zřízení tohoto fideikomisu tolik angaţoval a spěchal na něj. Přesné datum vzniku fideikomisu 

se nepodařilo vypátrat, jisté je pouze datum prvního inventáře českokrumlovského panství z 

roku 1710, tedy nejspíše po smrti Jana Kristiána. 

 

5.3. Záleţitosti Řádu zlatého rouna 

  

 Řád zlatého rouna je jedním z nejstarších panovnických rytířských řádŧ. Vznikl okolo 

roku 1430 ve vévodství burgundském rozhodnutím vévody Filipa Dobrého z Valois. Hodnost 

řádového velmistra byla spojena s titulem burgundského vévody a díky sňatkové politice pak 

v roce 1477 přešla do rukou Maxmiliána Habsburského. Díky jeho synovi Filipovi Sličnému, 
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který dosedl na španělský trŧn, přešla hodnost řádového velmistra do drţení španělských 

Habsburkŧ. Velká změna nastala po roce 1700, kdy po meči vymřel španělský panovnický 

rod a rozhořela se válka o dědictví španělské a s ním spojený titul vévody burgundského. 

Neshody o právo udělování řádu byly vyřešeny rozdělením řádu na dvě samostatné větve - 

španělskou a rakouskou. Rakouská větev, na rozdíl od španělské, dbala na striktní dodrţování 

stanov a spadala pod autoritu samotného císař. Díky těmto skutečnostem si získala mnohem 

větší uznání, neţ pozdější španělská větev.
216

 

 Ve znaku řádu je znázorněno zlaté beránčí rouno, které má buď souviset s řeckou bájí 

o Iásonovi, nebo s biblickým rounem Gedeona. Obě tyto pověsti jsou na ocílce malé dekorace 

řádu zpodobněny. Symbol býval zavěšen kolem krku na zlatém řetězu, později změněn na 

tenčím řetízku nebo stuze pro běţné nošení. Řád byl udělován určité osobě, která dostávala 

řetěz se symbolem, a po její smrti musel být navrácen kapitule. Od 16. století si však řádoví 

členové nechávali zhotovovat zlaté insignie pro kaţdodenní nošení a ty zŧstávaly majetkem 

rodu.
217

 

 V době vzniku řádu bylo přijímáno 24 rytířŧ, později 31 a od roku 1516 se členy 

mohlo stát maximálně 50 osob plus velmistr řádu. Prvním, kdo v okruhu českých zemí získal 

Řád zlatého rouna, byl český král Ludvík II. Jagellonský v roce 1516. Ze šlechtického 

prostředí se jako první tohoto vyznamenání dočkal v roce 1555 Vratislav z Pernštejna. Rytíři 

byli do řádu přijímáni za vynikající zásluhy ve vojenské, diplomatické nebo dvorské 

správě.
218

 

 Rod Eggenberkŧ byl také v několika generacích vyznamenán Řádem zlatého rouna 

počínaje Janem Oldřichem (1620) a konče Janem Seyfriedem (1697). Jeho zisk měl určitou 

rodovou tradici a nepsanou povinností kaţdého kníţete z Eggenberku tak bylo ho získat. Také 

Jan Kristián z Eggenberku usiloval o získání tohoto Řádu, a jak je z prozkoumané 

korespondence patrné, trvalo mu to velmi dlouho.  

 Tomuto tvrzení nasvědčuje fakt, ţe hlavním tématem konverzace mezi kníţetem z 

Eggenberku a Ferdinanda z Ditrichštejna v jejich korespondenci je právě Řád zlatého rouna a 

prosby Jana Kristiána o Ferdinandovu přímluvu v této věci.
219

 Ferdinand z Ditrichštejna byl 

jako jeden z přímluvcŧ vybrán nejspíše pro své vysoké postavení u dvora. Od roku 1683 byl v 

podstatě nejbliţší osobou císaře Leopolda I. a měl tak rozsáhlé politické styky po celé Evropě. 
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Navíc měl celý rod Ditrichětejnŧ silné vazby na španělský královský dvŧr, a přestoţe 

Ferdinand byl jedním ze členŧ rodu, kteří španělsky moc neuměli, jeho vztahy zŧstávaly stále 

pevné.
220

 Eggenberský pár se na něj zároveň obracel nejspíše kvŧli tomu, ţe byl jedním z 

jejich nejbliţších příbuzných a zaručeně tím nejvýše postaveným. 

 Za svého manţela se v korespondenci přimlouvá také Marie Arnoštka. V dopisech se 

pouţívá jednak německého výrazu ,,der gulden fluβ“ nebo francouzského ,,toison“. Z dopisŧ 

vyplývá, ţe se Ferdinand podílel na jednání ohledně zisku řádu pro Jana Kristiána. Marie 

Arnoštka v dopise z 11. června 1685 píše: ,,Můj kníţe je vám kvůli Řádu zlatého rouna velmi 

zavázán.“
221

 Hned v následujícím dopise kněţna tvrdí: ,,Vím, ţe Řád zlatého rouna má přijít 

velmi brzy.“
222

 

 Podle těchto informací se dá soudit, ţe zisk Řádu zlatého rouna byl pro Jana Kristiána 

velmi blízko. Ve skutečnosti se však kníţe z Eggenberku dočkal tohoto vyznamenání aţ o 

devět let později v roce 1694. Co bylo příčinou tak pozdního zisku tohoto řádu, kdyţ ho měl 

Jan Kristián uţ v roce 1685 na dosah, však není jasné. Je zde však moţnost, ţe Řád v tuto 

dobu získal jiný významný šlechtic místo kníţete z Eggenberku. Podle seznamu nositelŧ řádu 

v publikaci Jana Koláčného, byl jediným, kdo v roce 1685 získal z v Českých zemích 

usídlených šlechticŧ, Jindřich František z Mansfeldu.
223

 Tomu, ţe tento šlechtic získal Řád 

zlatého rouna místo Jana Kristiána by mohl svědčit i fakt, ţe kněţna v jednom z pozdějších 

dopisŧ informuje Ferdinanda z Ditrichštejna o určitém sporu s jistým hrabětem 

Mansfeldem.
224

 Jméno kníţete zde však není celé a dopis navíc není datovaný, takţe tato 

informace je pouhou domněnkou.Ze seznamu však dále vyplývá, ţe mezi lety 1685 aţ 1694 

bylo do řádu přijato mnoho v českých zemích usídlených šlechticŧ a kníţe z Eggenberku měl 

tak mnoho moţností získat Řád mnohem dříve. Hlavní příčinou jeho nezdaru je nejspíše to, ţe 

nebyl konstantně přítomen u císařského dvora, nezastával ţádnou z významných funkcí, a 

neměl tak ani ţádný politický vliv. Navíc, jak jiţ bylo výše zmíněno, nebyl příliš oblíbený u 

císaře Leopolda I., a ačkoli v tuto dobu záviselo udělování Řádu zlatého rouna stále pouze na 

španělském králi, mohl mít císař při volbě nových členŧ značný vliv.   
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6. Závěr 

 

 Cílem této bakalářské práce bylo představit osobu Marie Arnoštky z Eggenberku na 

základě korespondence s jejím švagrem Ferdinandem z Ditrichštejna. Měla rozšířit dosud 

značně omezený pohled na tuto ţenu, v dnešní historiografii uváděnou především jako velmi 

sečtělou a o kulturu se zajímající šlechtičnu, a potvrdit, ţe se tímto zpŧsobem prezentuje také 

v předkládané korespondenci. Dŧraz měl být také kladen především na prozkoumání jejích 

emocí a vztahŧ, které udrţovala se členy své rodiny a dvora. Práce se dále měla zaměřit na to, 

jak kněţna zasahovala do hospodaření svého dvora, a jakými zpŧsoby, a jestli vŧbec, se 

snaţila zasahovat do tehdejší politiky. 

 Jedním ze záměrŧ této práce bylo potvrdit pohled na kněţnu, jako na ţenu, velmi 

výrazně se zajímající o literaturu a kulturu celkově. Prozkoumaná korespondence 

nepředstavuje Marii Arnoštku, jako ţenu zajímající se výrazně o literaturu. V dopisech se 

nevyskytuje jediná zmínka týkající se některé kulturní činnosti, jeţ byla provozována na 

eggenberském dvoře, ani kladná, ani záporná. Tento fakt je velmi překvapující, neboť 

bibliografie a četba knih tvořili jistě významnou součást jejího ţivota. Dŧvodem pro absenci 

zmínek o tomto tématu je nejspíše identita adresáta. Ferdinand z Ditrichštejna byl 

významným členem císařského dvora, a s jako takovým řešila Marie Arnoštka dŧleţitější 

záleţitosti. Nevyskytuje se zde však ani záporná zmínka k jakémukoli druhu kultury, která by 

nynější pohled na osobu kněţny z Eggenberka vyvracela. 

 Dalším tématem, které mělo být v korespondenci prozkoumáno, a které není v 

dostupné literatuře téměř vŧbec zmiňováno, je vztahy s blízkými osobami a její city k nim. 

Tato část, se podařila probádat velice podrobně na několika kněţniných nejbliţších osobách, 

se kterými udrţovala Marie Arnoštka rŧzné druhy vztahŧ, přes přátelské aţ po nepříliš vřelé a 

v některých chvílích a k několika zmiňovaným osobám téměř mateřské. Na základě 

korespondence bylo moţné prozkoumat vztahy s oběma kněţninými švagry, Janem 

Seyfriedem z Eggenberku a Ferdinandem Josefem z Ditrichštejna, dále zde byl osvětlen také 

jejím vztah s manţelem Janem Kristiánem z Eggenberku a bratrem Ferdinandem ze 

Schwarzenberku. Posledním, velmi citově zaloţeným poutem, které bylo z dopisŧ moţné 

vypozorovat, byl vztah Marie Arnoštky k členkám jejího fraucimoru, hraběnce ze Sinzendorfu 

a hraběnce ze Schallenbergu. 

 Je moţné říci, ţe s kaţdou z těchto osob měla kněţna docela jiný vztah. Nejvíce však z 

dopisŧ vystupuje její pouto k mladým dvorním dámám, jeţ jí zřejmě nahrazovaly její vlastní 
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potomky, a o které měla velkou starost. V dopisech se objevují časté informace nejen o zdraví 

jejím a jejího manţela, ale především také o zdraví zmiňovaných hraběnek. Z jejího vztahu k 

těmto dívkám však z korespondence nevyplývá, ţe by kněţnu tato situace trápila z dŧvodu 

neexistence potomka, který by zdědil rodová panství, ale pouze jen z toho dŧvodu, ţe touţila 

po dítěti, kterému by mohla věnovat svou mateřskou lásku. Zplození pokračovatele rodu byl 

jistě dŧleţitý úkol pro všechny šlechtičny tehdejší doby, avšak kněţninou prioritou nebyl. Ta 

touţila především po dítěti, ne po dědici majetku. Dŧkazem toho mŧţe být věta z jednoho z 

dopisŧ, která vystihuje kněţniny myšlenky a vztahuje se nejspíše k mladým hraběnkám: ,,Děti 

jsou poţehnáním od boha a jejich neveselý nedostatek je snad i pro mě jiţ minulostí." 

 Prozkoumání vztahŧ Marie Arnoštky z Eggenberku bylo velmi přínosné, pomohlo 

alespoň trochu osvětlit duševní stránky jejího ţivota a především nastínilo kněţnu jako velmi 

mateřsky smýšlející ţenu, které její osud bez vlastních dětí nebyl lhostejný. 

 Svou náklonnost nebo naopak odpor nevyjadřovala kněţna z Eggenberku ve svých 

dopisech jen k osobám, ale je moţné zde odpozorovat i její vztah k určitým místŧm, na 

kterých často pobývala. Z korespondence jsou patrné její postoje k rezidenci v Českém 

Krumlově, paláci v Praze a k častým pobytŧm ve Vídni. Ač se eggenberskému páru podařilo z 

Českého Krumlova vytvořit honosné moderní barokní sídlo, nebyla zde kněţna příliš šťastná. 

Často vyjadřuje touhu odjet do Prahy nebo do Vidně a o Českém Krumlovu mluví jako o 

místě, kde není příliš šťastná. Naopak pobyty v Praze a Vídni hodnotí spíše kladně.  

 Kněţna tak zřejmě touţila po ţivotě ve větším městě, nejlépe přímo ve Vídni a její 

vztah k Českému Krumlovu, i přes jeho značnou vyspělost, byl spíše negativní. Tento fakt je 

taktéţ velice překvapující a přínosný, neboť kněţnin vztah k rodovému sídlu v Českém 

Krumlově nebyl zatím prozkoumán. 

 Z hlediska vztahu Marie Arnoštky k víře, potvrdila tato práce dosud známé skutečnosti 

o jejím velkém náboţenském cítění. Nenašly se zde sice ţádné zmínky o donacích nebo 

církevních slavnostech, avšak z rŧzných frází pouţitých v korespondenci je moţné cítit 

hlubokou zboţnost, jeţ byla kněţně přiřknuta jiţ dříve.       

 Práce měla dále prozkoumat zapojení kněţny do hospodářského a politického ţivota 

českokrumlovského eggenberského dvora. V této části se díky výpovědi dopisŧ podařilo 

získat odlišný pohled na hospodaření Jana Kristiána, neţ jaký nabízí současná historiografie, 

ve které je kníţe uváděn jako vynikající hospodář, rozšiřující své statky, z nichţ získává 

nemalé finanční výnosy. Marie Arnoštka zde však jeho hospodářské aktivity několikrát 

kritizuje, uvádí přesné ztráty a vyjadřuje velký strach z nastalé situace. Zda však byly tyto 

obavy opodstatněné či nikoli se bohuţel nepodařilo přesně zjistit. K této domněnce by se však 
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také přikláněl fakt, ţe Jan Kristián byl u císařského dvora znám svým niţším intelektem, 

moţná aţ duševní poruchou, která by mohla vést ke špatným investicím, jímţ se kněţna 

snaţila zabránit. 

 Dŧleţitou součástí téměř kaţdého z dopisŧ, byla zmínka o zřizování fideikomisu, o 

které se kněţna taktéţ velmi zajímala a snaţila se tuto záleţitost co nejvíce uspíšit. Marie 

Arnoštka zde navíc sama rozebírá moţnosti zvýšení ziskŧ jejich panství, obzvláště pak 

zrušení nevýdělečného stříbrného dolu. Celkově je tak moţné říci, ţe kněţna svŧj intelekt 

vyuţívala nejen k vytváření kniţní sbírky, ale snaţila se jím prosadit i v oblasti hospodaření 

svého dvora, o jehoţ situaci měla v tuto dobu velké obavy.   

 Méně probíraným tématem jsou v korespondenci politické záleţitosti. V této 

souvislosti se zde hovoří jen o zisku Řádu zlatého rouna pro kníţete Jana Kristiána z 

Eggenberku, ke kterému má kníţeti dopomoci Ferdinand z Ditrichštejna. S jistotou se dá říci, 

ţe snaţení eggenberského páru nebylo v tuto dobu úspěšné, neboť Jan Kristián získal Řád 

zlatého rouna aţ o mnoho let později. Další politické záleţitosti však v korespondenci 

probírány nejsou. Tento fakt je překvapující díky osobě adresáta, nejvyššího císařského 

hofmistra Ferdinanda z Ditrichštejna, který byl velmi politicky činný a o událostech na 

politické scéně byl informován jako první. Není uţ však tolik překvapující, vzhledem k 

pisatelce dopisŧ Marii Arnoštce z Eggenberku, neboť byla ţenou politicky nečinného manţela 

a uţ jen její pohlaví ji částečně vyřazovalo z politického ţivota.  

 Přestoţe celá řada aspektŧ ţivota Marie Arnoštky z Eggenberku zŧstává historikŧm 

nadále skryta, analýza její korespondence s Ferdinandem z Ditrichštejna pomohla odhalit 

zcela nové skutečnosti. Rozšířila také bádání o novověké aristokratické společnosti, zejména 

její ţenské části, které nebylo dosud historiky věnováno tolik pozornosti jako té muţské.
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7. Summary  

  

 

 The aim of this thesis was to introduce the person of Marie Ernestine of Eggenberg, 

based on correspondence with her brother-in-law Ferdinand of  Dietrichstein. Should extend 

so far largely limited view of this woman, in today´s historiography referring primarily as a 

lettered and in culture interested noblewoman and confirm that this opinion presents also this 

submitted correspondence. Emphasis should also be placed primarily on exploring her 

emotions and relationships that she maintained with her family members and members of her 

court. The work also should focus on how the princess intervened in the management of her 

court, and in what ways, if at all, trying to interfere in politics then. 

 Marie Ernestine was not with this correspondence confirmed nor refuted as 

exclusively culturally focused woman, since the letters on this subject not occur. the 

relationship was scrutinized with those occurring in the present correspondence, especially 

with her husband, brother-in-law and two young countess, who were members of her court 

and Marie Ernestine regarded them almost as daughters. there were also analyzed attitudes 

toward residence in Český Krumlov, which were very negative and averse. 

 Princess wanted to live in a larger city, Prague and Vienna, and wished to have in both 

these capitals has its headquarters. In Prague, it was problem with neglected condition of 

palace on Hradčany. In Vienna Eggenbergs had not their own residence. Marie Ernestine, 

during her visits had been billeted by her brother, Ferdinand of Schwarzenberg. 

 Economic issues were also in the correspondence mentioned very often. The princess 

was very interested of running their households. By analyzing this correspondence was 

detected one important information. Marie Ernestine did not regard her husband Johann 

Christian for such a great homesteader as in today´s historiography. 

 Political issues are letters mentions only in passing. The most important political issue, 

which is discussed, is the Order of the Golden Fleece. Johann Christian of Eggenberg was 

seek about it. Despite considerable efforts this order was given to him until in 1694. 

 Although many aspects of the life of Marie Ernestine of Eggenberg continue to remain 

hidden for historians, the analysis of her correspondence with Ferdinand of Dietrichstein 

helped uncover a completely new facts. It also extended the study of the modern aristocratic 

society, especially its female parts, which historians have not yet been spent up as much 

attention as the male. 
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Obrázek č. 1: Marie Arnoštka z Eggenberku 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Ernestina_z_Eggenberku#/media/File:Marie_Arnostka.jpg

(staţeno 3. 6. 2015) 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

Obrázek č. 2: Jan Kristián z Eggenberku 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kristián_I._z_Eggenbergu#/media/File:Jan_Kristi%C3%A1n_

I._Eggenberg.jpg (staženo 3. 6. 2015) 
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Obrázek č. 3: Ferdinand Josef z Ditrichštejna 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_z_Ditrichštejna#/media/File:Arolsen_Klebeband_02_

497.jpg (staţeno 3. 6.  2015) 
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Obrázek č. 4: Dopis z 11. srpna 1685. In: MZA, fond G140 - Rodinný archiv Ditrichštejnŧ, 

kart. č. 461, folie č. 35. Marie Arnoštka z Eggenberku Ferdinandovi z Ditrichštejna 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 


	Scan1
	Scan10001
	Eggenbergové-bakalá1pdf

