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Anotace 

 

Předkládaná bakalářská práce pojednává o cestě císařského vyslance Josefa Klemen-

ta z Kounic, který byl vyslán zastupovat své suverény do Švédského království a strávil zde 

dva roky mezi lety 1775 aţ 1777. V průběhu této mise absolvoval poznávací cestu po jiţním 

Švédsku, která je nosným tématem dané práce. Kounicova mise je zasazena do kontextu švéd-

ských dějin v 18. století a nechybí ani diplomatický kontext, který je demonstrován především 

na historii rodu Kouniců a habsbursko-švédských diplomatických vztazích v raném novověku. 

V závěru je absolvovaná cesta po historických provinciích Švédska komparována s dalšími 

cestopisy pojednávajícími o stejné oblasti. 
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Joseph Clemens von Kaunitz, an Imperial Envoy to Stockholm, and his Swedish and Danish 

Journey in the summer of 1776 

 

Annotation 

 

This bachelor thesis deals with a journey of the imperial envoy Joseph Clemens von 

Kaunitz who was sent to the kingdom of Sweden and he spent two years between 1775 and 

1777 there. During this mission he made a tour around the south of Sweden, which is the main 

topic of this work. Whithin the thesis, Kaunitz’s mission is presented in the context of Swe-

dish history of the 18
th 

century. In addition there is also a diplomatic context, which is demon-

strated primarily through the history of Kaunitz family and Habsburg-Swedish diplomatic 

relations in Early Modern Times. In the end, the journey around the historic provinces of 

Sweden is compared with other travel books dealing with the same region. 
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Úvod 

 

Následující stránky se budou snaţit přiblíţit cestu císařského vyslance Josefa Klemen-

ta z Kounic po jiţním Švédsku v létě roku 1776. Hrabě byl v té době císařským vyslancem na 

dvoře Gustava III. (1775-1777). Téma jsem zvolila s ohledem na to, ţe tento moravský šlech-

tic není v historiografii známý a jeho francouzsky psaný deník z cesty dosud nikdo neanaly-

zoval. Stejně tak švédská historie období 2. poloviny 18. století ještě čeká na pozornost od 

českých historiků a podobně je to i s diplomacií a cestováním v této době. Bude se tedy jednat 

o příspěvek k dějinám středoevropské šlechty a císařské diplomacie, dále k dějinám cestování 

a Švédska v druhé polovině 18. století. 

Co se týká dějin šlechty, ty jsou v české historiografii poměrně dobře prozkoumány
1
, 

zájem o druhou polovinu 18. století je ale menší. Vyuţít lze zejména práce Ivo Cermana.
2
 

Informace o rodu Kouniců lze čerpat jak z genealogických příruček, tak z moderních historic-

kých prací. Historii rodu shrnuje ve svém díle Grete Klingensteinová nebo František Hrubý.
3
 

Také dějiny cestováni mají v českém prostoru dlouhou tradici. Jiţ na počátku minulé-

ho století se objevily práce, věnující se cestování v raném novověku.
4
 Na ně pak historikové 

navázali v 80. letech 20. století a od té doby vzniklo velké mnoţství odborných monografií 

i studií na dané téma. Zásadní práce publikovali zejména Jaroslav Pánek a Zdeněk Hojda.
5
 

                                                         
1
 Maťa shrnuje zásadní otázky o raně novověké šlechtě, kultuře, vzdělání a mnoha dalších aspektech tvořících 

svět šlechtického prostředí. Petr MAŤA, Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004. Petra VOKÁČOVÁ, 

Příběhy o hrdé pokoře: aristokracie českých zemí v době baroka, Praha 2014. Rostislav SMÍŠEK, Císařský dvůr 

a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I., České Budějovice 2009. Jiří HRBEK, 

Barokní Valdštejnové v Čechách: 1640-1740, Praha 2013. Aleš VALENTA, Lesk a bída barokní aristokracie, 

České Budějovice 2011.  
2
 Obdobnou publikaci jako je od Mati, sepsal Ivo CERMAN, Šlechtická kultura v 18. století: filozofové, mystici, 

politici, Praha 2011. 
3
 Oba autoři, ač jejich díla nesou jména jednotlivých představitelů kounické rodiny, se zaměřují šířeji na historii 

rodu. Klingenstein hovoří o hlavách rodiny téměř od počátku 17. století aţ do Václava Antonína, na kterého je 

monografie zaměřena.Grete KLINGENSTEIN, Der Aufstieg des Hauses Kaunitz. Studien zur Herkunft und 

Bildung des Staatskanzlers Wenzel Anton, Göttingen 1975. Hrubý podává informace o všech členech rodu 

v průběhu jednoho století. František HRUBÝ (k vydání připravila Libuše Urbánková-Hrubá), Lev Vilém 

z Kounic, barokní kavalír, Brno 1987. 
4
 Jako jedna z prvních monografií věnující se cestovatelskému tématu je od František TISCHER, Heřman hrabě 

Černín z Chudenic, Praha 1903. Dále můţeme jmenovat například Zdeněk KALISTA, Mládí Humprechta Jana 

Černína z Chudenic. Zrození barokního kavalíra, Praha 1932. TÝŢ, Cesty ve znamení kříže: dopisy a zprávy 

českých misionářů XVII.-XVIII. věku ze zámořských krajů. sebral a úvodem a poznámkami opatřil Zdeněk Kalis-

ta. Praha 1941. 
5
 Netradiční cestu mladých šlechticů na jih Evropy popisuje Jaroslav PÁNEK, Výprava české šlechty do Itálie 

v letech 1551-1552, Praha 1987. Velkému zájmu se těšily především kavalírské cesty. Zdeněk HOJDA, „Kava-

lírské cesty“ v 17. století a zájem české šlechty o Itálii, in: Itálie, Čechy a střední Evropa, Praha 1986, s. 216-239. 

Nebyli však jediní, kdo se věnoval dějinám cestování, jmenovat můţeme např. Jiří KROUPA, Ditrichštejnové 

v polovině 17. století a model tzv. kavalírské cesty, in: Historická Olomouc a její současné problémy 4, Olomouc 

1983, s. 109-115. Sborník věnující se cestovatelskému tématu Lenka BOBKOVÁ – Michaela NEUDERTOVÁ 
(edd.), Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1995. Na cestování nahlíží Hlavačka z jiné 
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Nejvíce pozornosti dějinám cestování však věnovali historikové aţ v posledních dvaceti le-

tech. Vzniklo hned několik prací o kavalírských cestách,
6
 publikovány však byly i příspěvky 

k cestám starších muţů, jejichţ výpravy mohly být podnikány z odlišných důvodů.
7
 Objevily 

se i studie zaměřené obecně na přepravu,
8
 ale nejvíce je pozornost zaměřena kromě kavalír-

ských cest na císařské diplomaty a zpracování jejich cestovních deníků.
9
 

Protoţe cestující jedinec, jehoţ putování bude v práci rozebíráno, byl zároveň císař-

ským vyslancem, neobejdeme se bez literatury pojednávající o diplomacii. V českém prostře-

dí dlouho chyběla monografie zaměřená na kulturní dějiny diplomatického zastoupení.
10

 Nao-

pak v zahraniční historiografii je po čem sáhnout v okruhu odborného shrnutí diplomatické 

problematiky jiţ od minulého století.
11

 Zaměření na raně novověkou diplomacii v severském 

prostředí aţ do nedávné doby naprosto chybělo. Jen Martin Bakeš, bývalý student Univerzity 

Pardubice, se ve své diplomové a disertační práci věnoval právě císařské diplomacii ve Švéd-

                                                                                                                                                                                

perspektivy, než bylo dosavadní zaměření se na jednotlivou cestu, proto přináší informace o každo-
dennosti v dopravě pomocí poštovních služeb. Milan HLAVAČKA, Cestování v éře dostavníku, Všední den 

na středoevropských cestách, Olomouc 1996. 
6
 O kavalírských cestách v českých zemích pojednali Jiří KUBEŠ, Náročné dospívání urozených, Kavalírské 

cesty české a rakouské šlechty (1620-1750), Pelhřimov 2013. Dále Zdeněk HOJDA – Eva CHODĚJOVSKÁ 

(eds.), Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje I. Kavalírská cesta českého šlechtice do německých 

zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska, Praha 2014. Ivo CERMAN, Habsburgischer Adel und 

Aufklärung. Bildungsverhalten des Wiener Hofadels im 18. Jahrhundert, Stuttgart 2010. 
7
 Sborník zaměřený na šlechtické cestování na dobu raného novověku od Jiří KUBEŠ (ed.), Šlechta na cestách 

16.-18. století, Pardubice 2007. Příklad cestovního deníku dospělého cestovatele zpracoval TÝŢ (ed.), Kryštof 

Václav Nostic, Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705, Praha 2004. Martin HOLÝ, Iter Britannicum: Noble Visi-

tors from the Bohemian Lands and Their Perception of the British Isles in the Second Half of 16th and early 

17th Century, in: Comenius: Journal of Euro-American civilization, Roč. 4, č. 1, New York 2017, s. 121-133. 
8
 Odborné studie na cestovatelské téma od Milan HLAVAČKA, Cestování v českých zemích v raném novověku 

a v 18. a 19. století, Cestování včera a dnes 4, č. 3, 2007, s. 33-41. Zdeněk HOJDA, Cesty a cestovatelé v raném 

novověku, Cestování včera a dnes 4, č. 3, 2007, s. 25-32. Robert Radim NOVOTNÝ, Běžné cestování a přeprava 

nákladů v 17. a 18. století řečí archivních pramenů, in: Z Českého ráje a Podkrkonoší, vlastivědná ročenka 29, 

Semily – Jičín 2016, s. 216-256. 
9
 Zpracované cestovní deníky a studie pojednávající o denících a cestách. Jiří KUBEŠ, Diplomatické cesty, kari-

éra a cestovní deníky v době okolo roku 1700 na příkladech cest Kryštofa Václava z Nostic a Leopolda Antonína 

Šlika, in: Eva FRIMMOVÁ – Elisabeth KLECKER (edd.), Itineraria Posoniensia, Zborník z medzinárodnej 

konferencie Cestopisy v Novoveku, ktorá sa konala v dňoch 3. – 5. novembra 2003 v Bratislave, Bratislava 

2005, s. 134-142. Anton GAEDECKE (Hg.), Das Tagebuch des Grafen Bonaventura von Harrach während 

seines Aufenthaltes am spanischen Hofe in der Jahren 1697 und 1698. Nebst zwei geheimen Instructionen, Ar-

chiv für österreichische Geschichte 48, 1872, pp. 163-302. Miguel NIETO NUÑO (ed.), Diario del conde de 

Pötting. Embajador del Sacroo Imperio en Madrid (1664-1674), I-II, Madrid 1990, 1993. 
10

 Tato monografie podává informace o problematice diplomatického vyjednávání na příkladu volby císaře. Jiří 

KUBEŠ, Trnitá cesta Leopolda I. za římskou korunou (1657–1658). Volby a korunovace ve Svaté říši římské 

v raném novověku, České Budějovice 2009. Základní trendy historiografie shrnuje ve studii Jiří HRBEK, Cesty 

evropské historiografie k diplomacii raného novověku, Theatrum historiae 13, 2013, s. 7-30. Monografie 

z kulturního hlediska přibliţuje diplomatické mise a shrnuje císařské zastoupení v průběhu jednoho století na 

příkladu hned několika evropských dvorů. Jiří KUBEŠ a kol., V zastoupení císaře, Česká a moravská aristokra-

cie v habsburské diplomacii 1640-1740, Praha 2018. 
11

 Ve stejný rok vyšly dvě monografie, které jsou svým obsahem značně analytické, avšak obě jsou zaměřené na 

odlišné jazykové prostředí. Přibliţují diplomatickou problematiku především z kulturního prostředí. Monografie 

od anglicky píšícího autora William James ROOSEN, The Age of Louis XIV: The Rise of Modern Diplomacy, 

Cambridge: Mass. 1976. A dále německá Klaus MÜLLER, Die kaiserliche Gesandtschaftswesen im Jahrhundert 

nach dem Westfälischen Frieden 1648-1740, Bonn 1976. 
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sku ve století po třicetileté válce. Z pera tohoto autora také vzešlo hned několik studií, věnují-

cích se tomuto tématu.
12

 Krátkou kapitolku v přehledu diplomacie zaměřenou na zastoupení 

ve Švédském království napsala Marie Mţyková.
13

 

Dalším vyuţívaným historiografickým okruhem bude literatura pojednávající o švéd-

ské historii. V českém prostředí je zaměření na toto téma opravdu skrovné. K dispozici jsou 

dvě povšechné monografie se zaměřením na dějiny celé Skandinávie, takţe pro období vlády 

Gustava III. nejsou dostačující. Poslední česky psaná monografie na dané téma se jiţ věnuje 

pouze Švédsku.
14

 Pro dokreslení švédské historie bude tedy pro nedostatečný český záběr 

vyuţita i anglicky psaná historiografie.
15

 

Josefu Klementovi jakoţto nejmladšímu synovi státního kancléře Václava Antonína 

není v historiografii věnována ţádná práce. Z tohoto důvodu je nutné vyuţít dosud nezpraco-

vaných archivních pramenů, které by nám ţivot člena kounické rodiny přiblíţily. Stěţejním 

pramenem pro předkládanou práci bude francouzsky psaný cestovní deník, který je uloţen 

v Moravském zemském archivu v Brně v rodinném archivu Kouniců.
16

 Tento ego-dokument 

osvětluje okolnosti cesty hraběte Kounice, absolvované po jiţní části Švédského království. 

Cestovní deník však není jediný dochovaný materiál z mise Josefa Klementa, proto budou pro 

doplnění informací vyuţívány i další pramenné materiály uloţené na stejném místě. Všechny 

instrukce, relace nebo reskripty mezi vyslanci a domácím dvorem suveréna jsou uloţené 

v Haus-, Hof- und Staatsarchiv Rakouském státním archivu ve Vídni,
17

 odkud bude také pou-

ţito několik informací. Kdo by však od této práce očekával rozbor Kounicova politického 

vyjednávání na švédském dvoře, bude zklamán. Tuto otázku si předkládaný text nepokládá. 

                                                         
12

 Zásadní jsou obě Bakešovy kvalifikační práce a dále je autorem mnoha studií na problematiku severské di-

plomacie. Martin BAKEŠ, Habsbursko-švédské diplomatické vztahy v období vlády Karla XI. (1672-1697), 

diplomová práce Univerzity Pardubice, Pardubice 2014. TÝŢ, Diplomatem v půlnoční zemi, Zástupci Habsburků 

ve Švédském království mezi lety 1650-1730, disertační práce Univerzity Pardubice, Pardubice 2018. 
13

 Marie MŢYKOVÁ, Šlechta ve službách diplomacie: Itálie, Turecko, Rusko, Švédsko II, Praha 2001. 
14

 Starší práce od ruského autora dostupná v českém překladu je od Alexandr Sergejevič KAN, Dějiny skandi-

návských zemí, Praha 1983. Podobně zaměřená monografie na celou severní Evropu, avšak s tím rozdílem, ţe 

vznikla nedávno a v českém prostředí. Ivo T. BUDIL, Dějiny Skandinávie, Praha 2017. Útlá monografie přináše-

jící základní informace o historii severského státu. Jiří ŠTĚPÁN, Švédsko, Stručná historie států, Praha 2010. 
15

 Ke švédské historii raného novověku je dostupný sborník Petri KARONEN (ed.), Hopes and fears: for the 

future in early modern Sweden, 1500-1800, Helsinki 2009. Celkově celé Skandinávii se věnuje Thomas Kin-

gston DERRY, A history of Scandinavia: Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland, Minneapolis 1979. 

Stále zaměření na celou oblast severu, avšak s časovým rozsahem na dobu novověku a s podrobnými informa-

cemi přichází Robert Nisbet BAIN, Scandinavia. A political history of Denmark, Norway and Sweden from 1513 

to 1900, Camridge 1905. Pozornost na politickou změnu v průběhu půlstoletí v 18. věku Charlotta WOLFF, 

Noble conceptions of politics in eighteenth-century Sweden (ca 1740-1790), Helsinky 2008. 
16

 Moravský zemský archiv v Brně, Rodinný archiv Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232, deník z cesty Josefa Kle-

menta. 
17

 Pro dané téma jsou důleţité především kartony 64 a 65 ve fondu Státní oddělení, Švédsko, kde jsou uloţeny 

materiály vztahující se k dvouleté Kounicově misi. Srov. Österreichisches Staatsarchiv Wien, Haus-, Hof- und 

Staatsarchiv, Staatenabteilungen, Schweden, kart. 64 a 65. 
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Co se týče struktury práce, tak zpočátku bude informovat o historii rodu Kouniců. Po-

zornost se však zaměří zejména na jejich diplomatické mise vykonané v císařských sluţbách. 

Časové ohraničení zabírá dobu od konce třicetileté války do druhé poloviny 18. století, kdy po 

Evropě cestoval Josef Klement. Práce si tedy klade za cíl přiblíţit ţivot moravského hraběte, 

porovnat četnost diplomatických sluţeb s ostatními členy rodu. Jako zajímavá otázka se jeví, 

zda byl výběr cílových diplomatických destinací náhodný či nikoli. Čtenář se také dozví, jaké 

funkce Josef Klement zastával před odjezdem na jeho první zahraniční misi, kam byl poslán 

poté a jestli mu sluţba císaři vynesla zaslouţený postup v získání nějakého úřadu. 

Kapitola II. bude zaměřena na historii Švédského království od 20. let 18. století, tedy 

konce velké severní války, aţ do smrti panovníka Gustava III. v roce 1792. Pokusíme se při-

blíţit dobu svobody, která trvala na severu Evropy polovinu století a byla charakteristická 

neustálými půtky mezi dvěma politickými stranami klobouků a čepců, které se snaţily získat 

větší moc na úkor druhé strany. Převáţná pozornost však bude zaměřena na vládu absolutis-

tického krále Gustava III., který krátce po své korunovaci provedl nekrvavý státní převrat. 

Právě do tohoto prostředí se vydal vyslanec Josef Klement, který se ujal vyslaneckého 

postu na začátku léta roku 1775, tedy přibliţně v době, kdy většina členů dvora odjíţděla 

z rezidenčního města. Po zodpovězení základních otázek týkajících se této mise – kudy 

do Stockholmu jel, co stojí v jeho instrukci – bude konečně věnována pozornost hlavnímu 

archivnímu prameni, tedy Kounicovu cestovnímu deníku po jiţním Švédsku. V průběhu 

III. kapitoly, která je zaměřena právě na diplomatickou misi, se pokusíme o rekonstrukci ab-

solvované cesty, takţe bude časově ukotvena a budeme moci sledovat osudy Josefa Klementa 

a jeho trasu prstem po mapě. Samozřejmostí bude i seznámení čtenáře s důvody, proč se cí-

sařský vyslanec vydal na cestu a nejčastější objekty jeho zájmu, zazní i informace o tom, jak 

pečlivý a podrobný byl hrabě při zapisování do deníku. Na posledních stránkách kapitoly cí-

sařský diplomat opustí svůj zastupitelský post ve Švédském království a přesune se na ruský 

dvůr a to opět na počátku léta, takţe ve Švédsku strávil Josef Klement téměř přesně dva roky. 

V poslední části práce bude vyuţita komparační metoda, kdy budeme vyslancův ces-

tovní deník porovnávat s vydanými cestopisy, které vznikly také ve druhé půli 18. věku nebo 

budou o něco starší a to přibliţně o jedno století. Během této kapitoly se budeme soustředit na 

vývoj a proměnu zájmů o navštěvovaná místa. Zjistíme, které trasy byly cestovateli nejvíce 

vyuţívané, kolik kilometrů po království projeli nebo jak dlouhou dobu tam strávili. Pokusí-

me se o nahlédnutí do myšlenek cestovatelů, a sice nás bude zajímat, jaká byla motivace jed-

notlivých putujících pro absolvování cesty nebo tvorbu jejich zápisů. 
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Kapitola I. Kounicové – rodina císařských diplomatů?
18

 

 

Nejstarší zmínky o rodu Kouniců sahají aţ do počátku 12. století, jedná se tedy o sta-

rou českou šlechtu, která se v průběhu doby rozdělila na českou a moravskou větev. V erbu 

mají zakreslené dva stříbrné leknínové listy na červeném poli. Lekno, jako heraldické zname-

ní, získal podle erbovní pověsti bojovník, který se na válečné výpravě proti nepřátelům vydal 

hledat cestu baţinami, které bránily vojsku v průchodu. Podařilo se mu cestu nalézt a z baţin 

si odnesl i květinu, tu tedy za svou odvahu dostal do erbu.
19

 Vnuci jednoho z předků – Václa-

va z Kounic, ţijícího na počátku 15. století – získali slavkovské panství, vyuţívané 

v následujících staletích jako hlavní rodové sídlo.
20

 Někdy na počátku 17. století došlo 

k rozdělení rodu na dvě linie, a to moravskou (později kníţecí) a českou (hraběcí). Rozdvoje-

ní zapříčinili dva synové Oldřicha z Kounic. Nás zajímá moravská linie rodu, kterou zaloţil 

nejmladší syn Lev Vilém (1614-1655).
21

  

Členové rodiny Kouniců se v 16. století přiklonili k jednotě bratrské, a tak, kdyţ na 

počátku 17. století vypukly spory ohledně vyznání víry, byl Oldřich z Kounic mezi prvními 

odpůrci katolictví. Povstání v roce 1619 se pak zúčastnili i jeho dva starší synové. Následova-

la konfiskace jejich majetku a emigrace. Nejmladší bratr Lev Vilém ale ţil aţ do roku 1625 

u své matky a tehdy si ho do opatrování vzal sám kardinál František z Ditrichštejna, který mu 

zajistil katolickou výuku u jezuitů a nedovoloval mu kontakt se zbytkem protestantské rodiny. 

Roku 1630 vzal kardinál Ditrichštejn svého svěřence s sebou do Itálie, kam jel přivítat nastá-

vající ţenu Ferdinanda III. Marii Španělskou. Podruhé se mladý Kounic vypravil na Apenin-

ský poloostrov roku 1635, kdy dosáhl plnoletosti a jel tedy na kavalírskou cestu. Kromě Itálie 

navštívil i Španělsko, Anglii nebo Španělské Nizozemí.
22

 Za manţelku pojal Eusebii ze Sezi-

mova Ústí a jiţ roku 1642 získal český hraběcí titul a povýšení rodového erbu o modrou růţi 

                                                         
18

 Informace týkající se rodu Kouniců přináší například heslo v Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopedie 

obecných vědomostí, 14. díl, Kartel – Kraj, Praha 1899, s. 1000-1001. Dále genealogické příručky Constantin 

von WURZBACH, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich: enthaltend die Lebensskizzen der 

denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und seinen Kronländern gelebt haben, Eilfter 

Theil, Wien 1864, s. 59-85. Franz Karl WIßGRILL, Schauplatz des landsässigen niederoesterreichischen Adels 

vom Herren und Ritterstande von dem XI. Jahrhundert an, bis auf jetzige Zeiten, Band 5, Wien 1804, s. 30-44. 
19

 Petr MAŠEK, Modrá krev: Minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích, Praha 1999, s. 123. 

Nebo stejné informace v P. MAŠEK, Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do sou-

časnosti, I. díl, Praha 2010, s. 443.  
20

 P. MAŠEK, Šlechtické rody, s. 443. 
21

 Pavel JUŘÍK, Encyklopedie šlechtických rodů, Praha 2014, s. 214. Rodové historii Kouniců věnuje kapitolu ve 

své diplomové práci také Jana PILÁTOVÁ, Kounicové a sňatková politika v raném novověku, diplomová práce 

Masarykovy univerzity, Brno 2016, s. 10-43. 
22

 Monografie věnovaná Lvu Vilémovi zahrnuje i informace o dalších členech rodiny. F. HRUBÝ, Lev Vilém 

z Kounic, s. 6-23, 181-189. Základní ţivotopisné údaje k zakladateli moravské větve rodu také v G. KLINGEN-

STEIN, Der Aufstieg, s. 37-40. Nebo  J. PILÁTOVÁ, Kounicové, 26-32. 
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ve zlatém poli z rodového erbu své manţelky.
23

 Po smrti své choti se opět oţenil, tentokráte si 

vzal Eleonoru z Ditrichštejna a s ní měl pokračovatele rodu Dominika Ondřeje. Po třicetileté 

válce se mu podařilo značně rozšířit majetek a byl přísedícím moravského zemského soudu 

a nejvyšším sudím. Protoţe ale skonal poměrně mlád, nestihl se výrazněji uplatnit v zemských 

ani ve dvorských funkcích.
24

 

Jeho syn Dominik Ondřej (1654-1705) během kavalírské cesty v 70. letech 17. století 

poznával po dobu tří let Francii, Itálii a určitý čas strávil i na říšském území, kde se věnoval 

studiu světského i církevního práva.
25

 Kvalitní vzdělání dokončené kavalírskou cestou a dobré 

kontakty umocněné manţelstvím s Marií Eleonorou ze Šternberka zanedlouho přineslo ovoce 

a Dominik Ondřej začal stoupat po společenském a kariérním ţebříčku vzhůru.
26

 Své první 

politické zkušenosti načerpal při doprovodu královského dvora.
27

 Roku 1675 se stal přísedí-

cím moravského zemského soudu
28

 a záhy se začal věnovat diplomatické činnosti. Svého cí-

saře zastupoval ponejvíce v Bavorsku, kde zpočátku hlavně sbíral zkušenosti, a krátkou dobu 

strávil v Anglii.
29

 Na diplomatické mise s sebou zpravidla brával i svou manţelku, která mu 

v jeho zadaných úkolech značně pomáhala.
30

 

První diplomatický post zastával v Bavorsku od roku 1682 do 1686 na dvoře Maxmi-

liána II. Emanuela, avšak netrávil zde veškerý čas, během této doby se pohyboval mezi Mni-

chovem a Vídní. Vyjednáváním měl domluvit spojenectví proti Osmanům a Francii, avšak při 

první bavorské misi se mu podařilo domluvit pouze manţelský svazek arcivévodkyně Marie 

Antonie Habsburské s kurfiřtem. Spojence proti Francii se pokoušel zajistit jako diplomat i na 

anglické půdě, ovšem po půlročním snaţení odjel na konci léta 1687 s neúspěchem.
31

 Oboha-

cený o zkušenosti a kontakty byl opět poslán do Bavor. Tentokrát ovšem nepůsobil pouze 

                                                         
23

 F. HRUBÝ, Lev Vilém z Kounic, s. 200. 
24

 Tamtéţ, s. 209-228. J. PILÁTOVÁ, Kounicové, s. 33-34. 
25

 J. PILÁTOVÁ, Kounicové, s. 35. Kavalírskou cestu Dominika Ondřeje podrobně rozebírá Lenka FLORKO-

VÁ, Kavalírská cesta Dominika Ondřeje z Kounic, Vyškovský sborník 4, 2004, s. 87-111. Další studie přibliţu-

jící ţivot Kounice BRAUBACH, Max, Graf Dominik Andreas Kaunitz (1655-1705) als Diplomat und Staat-

sman, in: Heinrich Fichtenau – Erich Zöllner (Hrsg.), Beiträge zur neueren Geschichte Österreichs, Wien - Köln 

1974, s. 225-242. 
26

 G. KLINGENSTEIN, Der Aufstieg, s. 42-45. 
27 Diplomatickou „kariéru“ Dominika Ondřeje popisuje ve své studii Lenka MARŠÁLKOVÁ, Dominik Andreas 

von Kaunitz during the 80's and early 90's of the 17th Century: the Early Career of the Imperial Diplomat, The-

atrum historiae 19, 2016, s. 119-169.  
28

 Marie ZAORALOVÁ, Rodinný archiv Kouniců (1272) 1278 – 1960, inventář I – II., Brno 1998, s. 11. 
29

 J. KUBEŠ a kol., V zastoupení císaře, s. 251 (Anglie), s. 365-367 (Bavorsko). 
30 L. MARŠÁLKOVÁ, Dominik Andreas von Kaunitz, s. 121. Více o vyuţití ţen v diplomatickém prostředí 

v J. KUBEŠ a kol., V zastoupení císaře, s. 78-83, 196, 199, 379. O ţenách doprovázejících své manţely na misi 

ve své disertační práci píše M. BAKEŠ, Diplomatem v půlnoční zemi, s. 65-73. Krátkou zmínku o ţenách 

v diplomacii také v Heidrun R. I. KUGELER, „Le Parfait Ambassadeur“ The Theory and Practice of Diploma-

cy in the Century following the Peace of Westphalia, disertační práce University of Oxford, Oxford 2006,  

s. 48-49. Vyuţití v ţen v diplomatickém prostředí zmínil i J. HRBEK, Cesty evropské historiografie, s. 7-30. 
31

 G. KLINGENSTEIN, Der Aufstieg, s. 45-46. L. MARŠÁLKOVÁ, Dominik Andreas von Kaunitz, s. 142-138. 
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v Mnichově, ale zajíţděl i do Kolína nad Rýnem, kde se zrovna odehrávalo jednání o volbě 

nového kurfiřta. Vyslancovým úkolem tedy bylo ovlivnit volbu tak, aby byla co nejpříznivější 

císaři, a samozřejmě nechybělo ani vyjednávání o vojenské podpoře. Jeho snahy byly koruno-

vány úspěchem. Protoţe říšské prostředí nebylo Dominiku Ondřeji cizí, byl tam opět vyslán 

roku 1689, a to na volbu pasovského biskupa. Přijel však téměř na poslední chvíli, asi 10 dní 

před samotnou volbou, ale i přesto se mu podařilo prosadit kandidáta vyhlédnutého svým su-

verénem. Úspěchu se dočkal hlavně díky předchozím jednáním, které prováděli jeho spojenci. 

Další diplomatickou misí Dominika Ondřeje se stala opět volba, tentokráte mohučského bis-

kupa v roce 1691, a i zde se mu podařilo splnit císařova očekávání.
32

 Za zásluhy mu byl udě-

len Řád zlatého rouna a říšský hraběcí titul, obdrţel také titul skutečného tajného rady. Tímto 

ovšem ještě neskončila jeho diplomatická „kariéra“. Vyslán byl ještě v 90. letech do Haagu, 

kde působil jako zplnomocněný vyslanec a v Rijswijku ujednával mír s Francií (1697). Po 

příjezdu zpět se pak mohl ujmout postu říšského vicekancléře.
33

 

Hlavou rodu se po smrti Dominika Ondřeje stal jeho mladší syn Maxmilián Oldřich 

(1679-1746). Jeho prvorozený – Karel Josef (1676-1713) – si totiţ vybral církevní kariéru.
34

 

Maxmilián Oldřich se při své kavalírské cestě podíval do Itálie, kde ho tehdejší císařský vel-

vyslanec vzal s sebou na schůzku s papeţem.
35

 Jiţ před koncem století zastával hodnost říš-

ského dvorního rady a v roce 1716 se vypravil na svou první diplomatickou misi do Falce 

a Vestfálska za místními kníţaty.
36

 Kdyţ se roku 1724 vypravil do Říma jako zvláštní vysla-

nec ke konkláve, nebylo pro něj toto prostředí nové. Ve Věčném městě strávil dva měsíce 

a po zvolení papeţe se navrátil zpět.
37

 Po mnoho let zastával úřad zemského hejtmana na Mo-

ravě, tento post si však nevyslouţil svou diplomatickou cestou do Itálie, jak by se dalo před-

pokládat, protoţe byl do funkce jmenován jiţ o čtyři roky dříve, neţ uskutečnil zmiňovanou 

misi.
38

 Podle Klingensteinové byla italská diplomatická cesta čestným úkolem a příleţitostí 

k navázání církevních kontaktů pro jeho syna.
39

 Za manţelku pojal Marii Arnoštku hraběnku 

                                                         
32

 L. MARŠÁLKOVÁ, Dominik Andreas von Kaunitz, s. 139-160. J. KUBEŠ a kol. V zastoupení císaře, 

 s. 366-372. 
33

 J. PILÁTOVÁ, Kounicové, s. 36. M. ZAORALOVÁ, Rodinný archiv Kouniců, s. 12-13. 
34

 P. MAŠEK, Modrá krev, s. 124 a TÝŢ, Šlechtické rody, I. díl, s. 443. 
35

 J. KUBEŠ a kol. V zastoupení císaře, s. 96. J. KUBEŠ, Náročné dospívání urozených, s. 35-37. 
36

 M. ZAORALOVÁ, Rodinný archiv Kouniců, s. 14. 
37

 Mise Maxmiliána Oldřicha v Římě J. KUBEŠ a kol. V zastoupení císaře, s. 240, 243, 245. 
38

 Kariérní postup po italské misi však předpokládají autoři v J. KUBEŠ a kol., V zastoupení císaře, s. 173, 245. 

Získanou funkci roku 1720 však udává M. ZAORALOVÁ, Rodinný archiv Kouniců, s. 14. Dále tuto informaci 

potvrzuje G. KLINGENSTEIN, Der Aufstieg, s. 88. Rok 1720 dokládá ve svém seznamu také Antonín BOČEK, 

Přehled knížat a markrabat i jiných nejvyšších důstojníků zemských v markrabství moravském, č. 2, Brno 1850. 
39

 G. KLINGENSTEIN, Der Aufstieg, s. 88. 
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z Rittbergu, po smrti jejího otce zdědil roku 1699 nejen rodové říšské hrabství, ale i přídomek, 

takţe se jméno moravské větve změnilo na Kounic-Rittberg.
40

 

 

Tabulka 1: Přehled členů rodu Kouniců na zahraničních misích, v prvních třech „diplomatic-

kých“ generacích
41

 

Jméno Období Místo působení 

Dominik Ondřej (1654-1705) 1682-1686 Bavorsko 

1686-1687 Anglie 

1687-1689 Bavorsko 

1690-1691 Mohuč 

1694-1697 Haag 

Maxmilián Oldřich (1679-1746) 1716 Falc, Dolní Porýní-Vestfálsko, 

Sasko, Hesensko 

1724 Řím 

Václav Antonín (1711-1794) 1741 Řím 

1742-1744 Sardinie
42

 

1745 Brusel 

1748 Anglie, Cáchy 

1750-1752 Francie 

1753 Brusel 

 

Další významný a pravděpodobně i nejznámější pokračovatel rodu Kouniců je Vác-

lav Antonín (1711-1794). Pro něj byla původně zamýšlena církevní kariéra, ale po skonu jeho 

starších bratrů se stal hlavou rodu.
43

 Studoval práva ve Vídni, v Lipsku a Leidenu – poslední 

dvě jmenované jsou protestantské univerzity, které však v 18. století začaly být stále více na-

vštěvované.
44

 Vzdělání dovršil kavalírskou cestou po Evropě, která trvala tři roky, coţ nebylo 

                                                         
40

 M. ZAORALOVÁ, Rodinný archiv Kouniců, s. 12-13. 
41

 Tato tabulka je sestavena na základě výzkumu L. MARŠÁLKOVÁ, Dominik Andreas von Kaunitz, s. 123. 

O. F. WINTER (Hg.), Repertorium, Bd. II. 
42

 Časový rozsah uvedený zde je na základě výzkumu Wintera, avšak Vondra ve své studii udává Kounicovu 

přítomnost na sardinské ambasádě v letech 1741-1742. R. VONDRA, Václav Antonín kníže Kounic, s. 132. 
43

 Václav Antonín se v české i zahraniční historiografii těší značnému zájmu. Např. samostatné heslo v Ottův 

slovník, s. 1002-1003, dále monografie zaměřená na tohoto státníka G. KLINGENSTEIN, Der Aufstieg. Roman 

VONDRA, Václav Antonín kníže Kounic (1711-1794), Historický obzor 19, č. 5/6 (2008), s. 132-134. P. MA-

ŠEK, Šlechtické rody, I. díl, s. 444. Nebo C. von WURZBACH, Biographisches Lexikon, Theil 11, s. 61, 70-79. 

F. K. WIßGRILL, Schauplatz, Bd. 5, s. 41. 
44

 I. CERMAN, Šlechtická kultura, s. 94-107. 
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nic neobvyklého, ale polovinu tohoto času strávil na univerzitě v Lipsku. Poté se konečně 

vydal poznávat cizí země a jeho cesta ho provedla přes severní Nizozemí do Itálie, kde opět 

pobyl nějakou dobu v Římě. Následné delší zastavení v Paříţi ukončilo otcovo naléhání, aby 

se syn vrátil zpět domů.
45

 Jiţ roku 1737 získal u dvora funkci říšského dvorního rady a o dva 

roky později působil v Řezně na říšském sněmu jako komisař. 

Po smrti císaře byl z funkce odvolán, ale pak jej Marie Terezie začala vysílat na za-

hraniční dvory jako diplomata. Roku 1741 byl poprvé poslán do zahraničí a to rovnou do Ří-

ma. Následujícího léta se jeho působením stalo na dva roky Sardinské království a poté půso-

bil v Bruselu. Odtud to jiţ neměl roku 1748 daleko do Londýna, kde zastával diplomatický 

post po dobu sedmi měsíců. Posléze se zviditelnil při vyjednávání míru v Cáchách
46

 a od této 

doby byl po dlouhá desetiletí hlavní postavou, která utvářela rakouskou politiku. Na konto 

úspěšných jednání si mohl připsat i mírovou smlouvu s Francií. Dva roky na počátku 50. let 

strávil jako diplomat v Paříţi
47

 a po svém návratu do Vídně začal vykonávat úřad státního 

kancléře.
48

 Tento velký státník se po celou dobu v popředí monarchie snaţil orientovat na 

Francii. Roku 1751 bylo spojenectví stvrzeno ve Versailleské smlouvě. 

Na počátku 60. let se mu podařilo uskutečnit i tzv. Kounicovy reformy týkající se 

státní správy.
49

 Ve Vídni se těšil velké váţnosti, a proto mu byl také udělen český i říšský 

kníţecí titul, ovšem dědičně jen pro nejstarší syny.
50

 Byl to právě kancléř Václav Antonín, 

kdo dojednal sňatek Marie Antoinetty s francouzským králem Ludvíkem XVI. Určitým hyba-

telem byl i v okruhu vydávaných reforem (týkajících se např. školství) nebo patentů (robotní-

ho a tolerančního), stejně tak se podílel na zrušení nevolnictví.
51

 Václav Antonín se také sna-

ţil podporovat rozvoj kultury.
52

 Na počátku 90. let se vzdal úřadu kancléře, který zastával 

bezmála čtyři desítky let. Za dobu svého ţivota stihl prokazovat sluţbu hned čtyřem panovní-

                                                         
45

 Kavalírskou cestu Václava Antonína popisuje J. KUBEŠ, Náročné dospívání, s. 164-170. Podrobně je cesta 

rozebírána v G. KLINGENSTEIN, Der Aufstieg, s. 171-253. 
46

 Otto Friedrich WINTER (Hg.), Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder seit dem Westfälischen 

Frieden (1648), Band II, 1716-1763, Zürich 1950, s. 66 (Velká Británie), 72 (Cáchy), 73 (Řím), 254 (Brusel), 

256 (Sardinie). 
47

 Tamtéţ, s. 62. O misi Václava Antonín ve Francii píše Milena LENDEROVÁ, Wenzel Anton Kaunitz, am-

bassadeur d’Autriche en France, in: Grete KLINGENSTEIN – Franz A. J. SZABO (Hg.), Staatskanzler Wenzel 

Anton von Kaunitz-Rietberg 1711-1794. Neue Perspektiven zu Politik und Kultur der europäischen Aufklärung, 

Graz 1996, s. 47-56. 
48

 R. VONDRA, Václav Antonín kníže Kounic, s. 132. 
49

 Tamtéţ, s. 133. G. KLINGENSTEIN, Der Aufstieg, s. 295-300. 
50

 G. KLINGENSTEIN, Der Aufstieg, s. 284-285. 
51

 R. VONDRA, Václav Antonín kníže Kounic, s. 132-133. 
52

 Jeho dobrý přítel a milovník hudby zprostředkoval za Kounicovy podpory kulturní transfer mezi Berlínem 

a Vídní. Další informace o kulturní diplomacii Václava Antonína v Gudrun BUSCH, Kaunitzsche Diplomatie 

und ihre musikalischen Folgen: Gottfried van Swieten als kaiserlicher Gesandter in Berlin (1772-1777), in: 

Grete KLINGENSTEIN – Franz A. J. SZABO (Hg.), Staatskanzler Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg  

1711-1794. Neue Perspektiven zu Politik und Kultur der europäischen Aufklärung, Graz 1996, s. 324-340. 
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kům – Karlovi VI., Marii Terezii a jejím synům Josefovi II. a Leopoldovi II. Václav Antonín 

zemřel v poţehnaném věku 83 let ve Vídni, kde strávil značnou část svého ţivota (pokud 

zrovna v mladším věku nezastupoval své panovníky v zahraničí).
53

 

 

Tabulka 2: Děti Václava Antonína jako diplomatičtí zástupci císaře
54

 

Jméno Období Místo působení 

Arnošt Kryštof (1737-1797) 1764-1770 Neapol 

1769 Řím 

Dominik Ondřej (1739-1812) 1762-1763 Moskva 

  Neapol 

1764; 

1776-1780 

Španělsko 

František Václav (1742-1825) 1778 Rusko 

Josef Klement (1743-1785) 1775-1777 Švédsko 

1777-1779 Rusko 

1780-1784 Španělsko 

 

Ani děti Václava Antonína neporušily „diplomatickou“ rodinnou tradici. Vyslanecký 

post v Itálii zastával jeho nejstarší syn Arnošt Kryštof (1737-1797). Nejdříve byl vyslán do 

Neapole, kde působil dva roky, a poté se přesunul do Říma. Na Apeninském poloostrově strá-

vil dohromady dlouhých čtrnáct let. Po návratu z ciziny ho neminula funkce nejvyššího dvor-

ského maršálka a Řád zlatého rouna.
55

 Po smrti bratra se pokračovatelem rodu stal druhý syn 

Dominik Ondřej (1739-1812). Ten byl vyslán nejdříve do Moskvy jako mimořádný vyslanec 

s gratulací a to na přelomu let 1762-1763,
56

 poté do Neapole
57

 a následně putoval do Španěl-

ska a to hned dvakrát. Poprvé se vypravil na mimořádnou misi v roce 1764 a podruhé jiţ jako 

řádný velvyslanec. Po čtyřech letech předal zastoupení při odjezdu v roce 1780 svému mlad-

šímu bratru Josefu Klementovi.
58

 Ani druhý kancléřův syn nebyl výjimkou a čekal ho zaslou-

ţený postup v úřadu. Ještě před odjezdem na poslední misi se stal skutečným dvorským radou 

                                                         
53

 R. VONDRA, Václav Antonín kníže Kounic, s. 132-133. 
54

 Tato tabulka je sestavena na základě výzkumu O. F. WINTER (Hg.), Repertorium, Bd. III. M. ZAORALOVÁ, 

Rodinný archiv Kouniců. 
55

 M. ZAORALOVÁ, Rodinný archiv Kouniců, s. 16. 
56

 O. F. WINTER (Hg.), Repertorium, Bd. II, s. 79. 
57

 M. ZAORALOVÁ, Rodinný archiv Kouniců, s. 17. 
58

 Otto Friedrich WINTER (Hg.), Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder seit dem Westfälischen 

Frieden (1648), Band III, 1764-1815, Graz – Köln 1965, s. 94. 
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a byl mu také udělen Řád zlatého rouna.
59

 V roce 1761 opět došlo ke změně erbu a dosavadní 

znamení bylo sloučeno s erbem rodu Questenbergů. Po manţelovi své tety totiţ zdědil Domi-

nik Ondřej panství a přídomek náleţející tomuto rodu.
60

 Avšak syn Alois Václav (1774-1848) 

jiţ neměl ţádné muţské potomky, a tak dědictví připadlo české větvi rodu Kouniců, která se 

oddělila na počátku 17. století. Poslední představitel moravské větve dosáhl funkce skutečné-

ho dvorského rady. Také dodrţel „rodinnou tradici“, a tak zastupoval i on císaře v zahraničí. 

Jeho destinacemi se staly Dráţďany, následně Kodaň, Neapol, Madrid a naposledy působil 

v Římě.
61

 

Přítomná práce však pojednává o Josefovi Klementovi z Kounic, který byl nejmlad-

ším synem známého státního kancléře Václava Antonína. Narodil se 22. listopadu 1743 a ze-

mřel při návratu ze Španělska na lodi 3. února 1785 ve svých 41 letech. Pohřbený je 

v Barceloně v katedrále.
62

 Josef Klement se vzdělával v 60. letech v Jeně a Lipsku. Kdyţ do-

sáhl plnoletosti, získal titul komorníka a o pět let později se stal dvorským účetním radou. Po 

celý svůj ţivot zůstal svobodný.
63

 

Na počátku 70. let se vydal na dva roky na kavalírskou cestu do Itálie.
64

 Na jaře roku 

1770 se v dopise otci svěřuje, ţe se na jeho doporučení setkal s „jeho královskou výsostí“. 

V tu dobu totiţ mladý hrabě pobýval ve Florencii, která patřila bratrovi císaře – Leopoldovi. 

Na další stránce informuje otce o svých dalších plánech. „… Ale především v Neapoli, věřím, 

že bych měl využít příležitost setkat se se svým bratrem“.
65

 Tím byl Arnošt Kryštof, který v tu 

dobu zastupoval císaře na diplomatickém postu právě v Neapoli.
66

 V dopisech se mnoho 

o jeho další cestě nedozvídáme, ale zmiňuje i návštěvu Říma a dalších italských měst , jako je 

Pisa nebo Milán.
67

 

Stejně jako jeho otec a další předci, i Josef Klement zastával diplomatické funkce. 

Nejprve byl pověřen zastupovat Josefa II. a Marii Terezii ve Švédsku mezi lety 1775-1777 

a poté rovnou zamířil do Ruska. Zde opět strávil dvě léta a během této doby se zde setkal do-

                                                         
59

 M. ZAORALOVÁ, Rodinný archiv Kouniců, s. 17. 
60

 Constantin von WURZBACH, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich: enthaltend die Leben-

sskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und seinen Kronländern gelebt 

haben, Vierundzwanzigster Theil, Wien, 1872, s. 148. 
61

 M. ZAORALOVÁ, Rodinný archiv Kouniců, s. 18. 
62

 C. WURZBACH, Biographisches Lexikon, Theil 11, s. 65. 
63

 F. K. WIßGRILL, Schauplatz, Bd. 5, s. 42. 
64

 I. CERMAN, Šlechtická kultura, s. 202. 
65

 „… leurs Altesses Royales …“ „… mais surtout celui de Naple, qu’en a cas je crois devoir préférer vu 

l’avantage d’y trouver mon frère.“ MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 4267, kart. 444, fol. 8-10, dopis Josefa 

Klementa otci z Florencie 7. 4. 1770. 
66

 O. F. WINTER (Hg.), Repertorium, Bd. III, s. 93. 
67

 MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 4267, kart. 444, fol. 8-10, dopis Josefa Klementa otci z Florencie 7. 4. 1770, 

fol. 11., dopis Josefa Klementa otci z Milána 16. 8. 1771. 



12 

 

konce se svým starším bratrem Františkem Václavem,
68

 který byl vyslán na jaře 1778 jako 

mimořádný vyslanec.
69

 Zmíněná cílová místa Josefa Klementa patřila mezi dvě ze tří nejméně 

oblíbené země z pohledu diplomatů.
70

 Jeho poslední diplomatická mise ho zavedla do Španěl-

ska, kde vystřídal svého staršího bratra Dominika Ondřeje v roce 1780 a ze které se jiţ do 

vlasti nevrátil.
71

 

Protoţe se za celý svůj ţivot Josef Klement neoţenil, nemohl vyuţívat svou manţe l-

ku k nutným jednáním. Výraznou změnu tedy můţeme pozorovat na vývoji diplomatického 

zastoupení ve Španělsku. V době, kdy na Pyrenejském poloostrově vládla pevnou rukou špa-

nělská větev Habsburků, se na místní ambasádu nemohl vydat svobodný velvyslanec, protoţe 

manţelka ambasadora byla klíčová ve vyjednávání s královnou. Po vymření této větve 

Habsburků tedy došlo k zásadním změnám v kladených nárocích na šlechtice. Do té doby se 

také vyslanectví v Madridu řadilo k těm nejprestiţnějším.
72

 Josefu Klementovi přálo štěstí ve 

vybraných destinacích, je však také moţné, ţe to nebyla naprostá náhoda, protoţe do Ruska 

a Španělska byl dříve vyslán jeho starší bratr Dominik Ondřej, tak od něj mohl získat uţitečné 

informace nebo kontakty hodící se začínajícímu vyslanci na cizím dvoře. Na jihu Evropy své-

ho bratra dokonce osobně střídal. 

Na příkladu rodinné historie moravské větve Kouniců jsme viděli četnost císařského 

zastoupení v Evropě. Od poloviny 17. století byl v kaţdé generaci minimálně jeden člen rodu 

alespoň jednou císařským vyslancem. Také je zde potvrzena myšlenka, ţe diplomatické mise 

slouţily jako odrazový můstek pro další zemskou nebo dvorskou kariéru. Ideálním příkladem 

tohoto jevu je nejvýznamnější člen moravské větvě Kouniců – Václav Antonín – který 

v mládí zastupoval své panovníky hned v několika státech, a po návratu z Francie mu byl svě-

řen úřad státního kancléře. 

Opačný příklad by se však na rodu Kouniců dal také nalézt. Tak např. Josef Klement 

se výrazného postupu po absolvovaných misích nedočkal hlavně z toho důvodu, ţe z té po-

slední se do své vlasti uţ nikdy nevrátil.
73

 Tato rodina představuje v oblasti diplomacie znač-

                                                         
68

 Dokonce i František Václav (1742-1825), který se věnoval vojenské kariéře, si vyzkoušel diplomatickou sluţ-

bu. Více ţivotopisných údajů o něm viz C. WURZBACH, Biographisches Lexikon, Theil 11, s. 59-60. 
69

 O. F. WINTER (Hg.), Repertorium, Bd. III, s. 88. 
70

 Třetí země, nad kterou diplomaté neprojevovali nadšení, byla Polsko-litevská unie. P. MAŤA, Svět české aris-

tokracie, s. 473. Neoblíbenost těchto zemí zmiňuje také M. BAKEŠ, Habsbursko-švédské diplomatické vztahy, 

s. 122. A jejich původním zdrojem je K. MÜLLER, Die kaiserliche Gesandtschaftswesen, s. 183. 
71

 I. CERMAN, Šlechtická kultura, s. 202. 
72

 J. KUBEŠ a kol., V zastoupení císaře, s. 195-199 (nároky ovlivňující výběr diplomata do Španělska), s. 207 

(vysoký význam a následná změna). 
73

 O smrti císařských sluţebníků mimo domovinu píše J. KUBEŠ a kol., V zastoupení císaře, s. 156-157. Protoţe 

diplomatická praxe obnášela i moţnost smrti v zahraničí, někteří vyslanci před odjezdem sepsali závěť. M. BA-

KEŠ, Diplomatem, s. 127. 



13 

 

nou výjimku, a to proto, ţe šlechta se do diplomatických funkcí s velkým nadšením masivně 

nehrnula. Otcové svým synům raději diplomatické mise nedoporučovali.
74

 Jako důvody pro 

odmítnutí mise viděli šlechtici například značnou finanční náročnost. Je pravda, ţe určitý ob-

nos měli od císaře slíbený, ale ne vţdy dostatečně pokryl veškeré náklady spojené s výkonem 

sluţby nebo se také často stávalo, ţe svou výplatu obdrţeli pozdě nebo vůbec.
75

 Jako další 

nevýhodu uváděli i dlouhodobou nepřítomnost ve vlasti a s tím případně souvisela i ztráta 

vlivu a nemoţnost prosazovat své zájmy v domácím prostředí. Proto několik šlechticů chápalo 

diplomatické mise jako „dočasný exil“. Pro dlouhodobou nepřítomnost museli také ustanovit 

osobu, která by v době vyslancovi nepřítomnosti spravovala jeho panství. Někteří odmítli 

účast na misi z důvodu svého nedobrého zdravotního stavu. Nebo pokud měl šlechtic jiţ dob-

ré postavení, tak neviděl důvod, proč by měl podstupovat tak nejistý podnik.
76

 Podle Roosena 

se proto v zastupitelských funkcích nevyskytovalo více členů z jedné rodiny,
77

 ale na příkladu 

Kouniců vidíme, ţe se v jedné generaci nacházeli v zahraničí dokonce tři. Jedná se právě o 

Josefa Klementa a jeho dva starší bratry, dokonce i jeho třetí starší bratr si vyzkoušel diplo-

matickou funkci i přesto, ţe si vybral vojenskou kariéru. 

V raném novověku nebylo obvyklé, aby aristokrat zastával diplomatickou funkci 

téměř po celý ţivot. Diplomacie byla vnímána jako odrazový můstek pro získání dalších 

funkcí v rodné Habsburské monarchii. Najdou se však i výjimky jako např. František Antonín 

Berka z Dubé, který strávil na diplomatickém postu 26 let a působil téměř ve všech koutech 

Evropy. Dalším příkladem je František Karel Vratislav z Mitrovic, jenţ slouţil císaři v cizině 

po dobu dlouhých 38 let a jeho doménou byl říšský prostor, Rusko a především Polsko-

litevské soustátí.
78

 Tento výčet „rekordmanů“ by se dal doplnit i o členy moravské větve rodu 

Kouniců, například sám Václav Antonín procestoval v důsledku diplomatických misí značnou 

část Evropy a to v průběhu 12 let. Nebo jeho nejstarší syn Arnošt Kryštof působil pouze 

v Itálii po dobu 14 let. Také schopný vyslanec Dominik Ondřej cestoval do zahraničí během 

dvou desítek let hned několikrát. 

Časté svěřování diplomatických postů členům rodiny Kouniců značí určité schopnos-

ti a kvality tyto funkce vykonávat, jinak by přece jen nebyli tak hojně vybíráni. Měli pro di-

plomatické mise dobré předpoklady, ke kterým bylo při výběru přihlíţeno. Samozřejmostí pro 

                                                         
74

 W. J. ROOSEN, The Age of Louis XIV, s. 68. 
75

 J. KUBEŠ a kol., V zastoupení císaře, s. 168-169. W. J. ROOSEN, The Age of Louis XIV, s. 72. 
76

 J. KUBEŠ a kol., V zastoupení císaře, s. 147-148 (ustanovení správce panství), 155 (úplné odmítnutí mise). 

W. J. ROOSEN, The Age of Louis XIV, s. 72. Důvody k přijetí nebo naopak odmítnutí mise popisuje 

i K. MÜLLER, Das kaiserliche Gesandschaftwesen, s. 180-185. 
77

 W. J. ROOSEN, The Age of Louis XIV, s. 68. 
78

 J. KUBEŠ a kol., V zastoupení císaře, s. 175. 
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diplomatický post byl šlechtický původ, který šel ruku v ruce s urozeným chováním a předpo-

kládal i finanční zajištění.
79

 Za přínos účasti na misi lze povaţovat kulturní transfer a s ním 

spojené výhody v podobě obohacení se o novinky a zkušenosti. Například představitel 

kounického rodu Dominik Ondřej dokázal zúročit svůj zahraniční pobyt v Mnichově a nechal 

si od místního dvorního architekta Henrica Zuccalliho objednat projekty paláce ve Vídni a ve 

Slavkově, který slouţil jako hlavní rodové sídlo.
80

 Avšak dlouhá doba strávená na cizích dvo-

rech se také projevila na finanční kondici, takţe hned několik představitelů rodu po své smrti 

zanechalo značné dluhy. Jako kompenzaci finančních ztrát uděloval císař (respektive císařov-

na) různé dvorské nebo zemské úřady, Řád zlatého rouna nebo také povýšení stavu.
81

 

  

                                                         
79

 W. J. ROOSEN, The Age of Louis XIV, s. 66. Nároky ovlivňující výběr vyslanců shrnuje také J. KUBEŠ 

a kol., V zastoupení císaře, s. 378. 
80

 J. KUBEŠ a kol., V zastoupení císaře, s. 167-168. 
81

 O výhodách, které přinášela účast na diplomatických misích, píše J. KUBEŠ a kol., V zastoupení císaře, 

s. 170-175. Pravděpodobnost přilepšení po návratu z mise rozebírá na velkém mnoţství materiálu K. MÜLLER, 

Das kaiserliche Gesandschaftwesen, s. 194-197. 
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Kapitola II. Švédsko v 18. století se zvláštním zaměřením na dobu vlády 

Gustava III. (1771-1792) 

 

Z historie Švédska se do českého povědomí dostávají spíše jednotlivé historické epo-

chy, jako je například vikingské období nebo v době novověku třicetiletá válka, ve které bylo 

toto severské království jednou z hlavních sil, se kterou bylo nutno počítat. Díky ziskům 

z těchto bojů se Švédsko stalo hegemonem na Baltském moři a velmocenské postavení si udr-

ţelo aţ do počátku 18. století, kdy ho vystřídalo během velké severní války sílící Rusko.
82

 

Švédské království v průběhu 18. věku prošlo hned několika změnami státního zříze-

ní. Na počátku století vládl silný král Karel XII. (1697-1718) absolutisticky. Téměř po celou 

dobu jeho vlády probíhala velká severní válka, která byla pro království zlomová především 

tím, ţe přišlo o své velmocenské postavení na severu Evropy, nabyté na konci třicetileté vál-

ky.
83

 Svrchovaně mohl ve Švédsku vládnout pouze silný král a Karlovi XII. napomáhaly 

k udrţení absolutistické moci také jeho vojenské úspěchy. Tato forma vlády nebyla, při po-

hledu do historie, pro švédské království obvyklá. Středověkou volební monarchii ve druhé 

třetině 16. století nahradila monarchie dědičná
84

 a absolutismus byl prosazen aţ roku 1682, 

tedy nedlouho před nástupem Karla XII. na trůn.
85

 

Ke konci války, po smrti krále, se Švédsko stalo stavovskou monarchií,
86

 její zave-

dení bylo reakcí na karlovský absolutismus. Za královnu byla zvolena sestra Karla XII. Ulrika 

Eleonora, protoţe zesnulý král po sobě nezanechal potomky. Následně však královna abdiko-

vala ve prospěch svého manţela Fridricha Hessensko-Kasselského. Tím na trůnu skončila 

falcká dynastie.
87

 Avšak před korunovací musel uchazeč o trůn konvertovat a souhlasit, ţe 

bude vládnout podle nově vzniklé ústavy, která značným způsobem omezovala královskou 

moc a vracela ji zpět do rukou stavů.
88

 Riksdag (říšský sněm) se dočkal obnovy své dřívější 

moci, měl zasedat kaţdé tři roky a to i proti vůli krále. Jeho hlavními pravomocemi bylo 

schvalování daní, nových zákonů nebo války.
89

 Skládal se ze čtyř stavů, nejpočetnější zastou-

pení zde měla šlechta (50 členů), ze stavu duchovního, měšťanského a venkovského se vybí-
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ralo vţdy 25 představitelů.
90

 Dalším vládním orgánem byl riksråd (říšská rada), v němţ zase-

dali nejvýznamnější šlechtici, a zodpovídal se říšskému sněmu. Samozřejmě se ve vedení stá-

tu a jeho politiky mohl angaţovat i král, ovšem během „doby svobody“
91

 – jak se někdy toto 

historické období trvající mezi lety 1719-1772 nazývá – byl král ve svých pravomocech znač-

ně omezen.
92

 Při změně státních struktur se do čela státu dostal slabý panovník a jeho začle-

nění do skutečného politického ţivota nenapomáhala ani skutečnost, ţe nepocházel z domácí 

šlechty ale z německého prostředí.
93

 V případě porušení ústavy mohl být vladař sesazen.
94

 

V důsledku ztráty velmocenského postavení potřebovalo království pomoc zvenčí od 

dalších významných zemí, jako byla Francie, Anglie nebo Rusko. V průběhu 18. století doká-

zaly formou subsidií nebo i osobními úplatky ovlivňovat švédskou politiku.
95

 S pádem abso-

lutismu se kancléřem stal Arvid Horn, který se snaţil Švédsko udrţet mimo vojenské konflik-

ty. V tuto dobu se utvořily i dvě opoziční politické strany. První strana byla zastáncem umír-

něné politiky, kterou se snaţil prosazovat kancléř a od svých názorových odpůrců si vyslouţi-

li hanlivé označení tzv. „noční čepce“, které mělo vyjadřovat jejich bázlivost v politice. Druhá 

strana nesouhlasila s politickou opatrností a představovali je především mladší šlechtici, kteří 

si začali říkat strana klobouků.
96

 

V tomto období se stala politika veřejnou věcí a to vydáváním útočných pamfletů na 

ekonomická a politická témata i přesto,
97

 ţe cenzura byla zrušena aţ v roce 1766. Tato sku-

tečnost také ovlivňovala podobu pamfletů, které měly nejčastěji podobu alegorií a jejichţ au-

toři se ukrývali pouze pod přezdívkami.
98

 Ve 30. letech 18. století došlo k prvnímu výrazněj-

šímu obratu. Kancléř Arvid Horn zapříčinil zastavení subsidií od Francie, kdyţ prodlouţil 

smlouvu s Ruskem z roku 1724, proto byl riksrådem obviněn ze zrady a po několika letech 

byl nucen vrcholnou politiku úplně opustit.
99

 Roku 1739 získala větší moc strana klobouků 

a na výsluní se udrţela více jak dvě desetiletí.
100

 Strana se orientovala především na francouz-

skou politiku a její subsidie. Francie naopak toto severské království vyuţívala jako štít před 

Ruskem. Následujícího léta vyhlásilo Švédsko válku Rusku, avšak to bez problémů nepřítele 
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odrazilo. Jeden z hlavních důvodů vedení této války byly značné subsidie od Francie a její 

přání zaměstnat Rusko, aby se nezapojilo do bojů o rakouské dědictví. Po půl roce byla zniče-

na pohraniční pevnost na území Finska a poté následovalo jeho zabrání ruskými vojsky.
101

 Při 

mírovém jednání v roce 1742 navrhla Alţběta I. jako následníka švédského trůnu Adolfa Fre-

derika Holštýnsko-Gottorpského, a pokud by byl přijat, navrátila by Švédsku finské území.
102

 

Dohoda byla stvrzena a po smrti bezdětného krále Frederika v roce 1751 nastoupil na trůn 

podle domluvy Adolf Frederik.
103

 Tím se opět změnila vládnoucí dynastie, avšak politická 

situace ve Švédsku zůstávala konstantní a tak ani tento vládce do politiky větším způsobem 

nezasahoval.
104

 

Po nástupu nového panovníka na trůn se utvořila třetí silná politická strana, řečená 

královská.
105

 V 50. letech 18. století se dostavily neshody mezi vládcem a riksrådem, ty vyvr-

cholily v roce 1756, kdy daly stavy zatknout a popravit hned několik představitelů královské 

strany poté, co se královský pár snaţil o neúspěšné znovunastolení absolutismu.
106

 Polovinu 

60. let měla větší moc strana čepců. Stavovský parlamentarismus však začal postupně degene-

rovat v důsledku rozmáhající se korupce a intrik. To také přispělo k politickým zvratům po 

nástupu prince Gustava III. na trůn.
107

 

Během vývoje v posledních letech se rozšířila obava z kumulace moci šlechty a dal-

ších vysokých představitelů státu. Poslední období strany čepců bylo povaţováno za protiú-

stavní, protoţe se pokoušela vládnout bez panovníka.
108

 Strana klobouků, která byla upozadě-

na, měla v úmyslu pozměnit ústavu a plánovala revoluci. Jistou podporu straně projevoval 

i princ Gustav III. Nic z plánovaných změn se však neuskutečnilo. Kdyţ v roce 1771 zemřel 

Adolf Frederik, na trůn nastoupil jeho syn.
109

 V létě následujícího roku viděl mladý panovník 

moţnost chopit se moci, kterou švédští králové ztratili po velké severní válce. Pomoc mu při-

slíbil důstojník Sprengtporten, který měl rozpoutat vojenskou vzpouru ve Finsku, a na jiţním 

území Švédska v oblasti Skåne měl Johan Christopher Toll obsadit pevnost Kristianstad.
110

 

Informace o plánech se však dostaly do Stockholmu a tak stavy zvaţovaly zatčení panovníka. 
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Král se odhodlal k rychlému jednání a tak 19. srpna 1772 za pomoci stráţního pluku a nesvo-

bodného obyvatelstva provedl nekrvavý státní převrat.
111

 Nechal zatknout čelní představitele 

vládnoucích čepců a jiţ 21. srpna byla stavy jednohlasně přijata nová ústava a tím se Švédské 

království vrátilo k monarchistickému zřízení.
112

 Členové sněmu měli ulehčené rozhodování 

nevyřčenou hrozbou přítomného dělostřelectva, které obklopovalo objekt, kde probíhalo 

shromáţdění. Případná nepřítomnost byla automaticky chápána jako vyjádření nepřátelství 

a to jak proti zemi, tak proti králi. Během sněmu měl Gustav III. všechny korunovační insig-

nie a při zahájení pronesl řeč, která kritizovala vládnutí riksdagu v minulosti. Jiţ přibliţně 

250 let se nestalo, ţe by panovník něco vytýkal stavům. Nakonec král pronesl novou koruno-

vační přísahu.
113

 Stejně jako při své korunovaci (1771), i nyní se prohlásil „prvním občanem 

svobodného lidu“ a zároveň ve své řeči odmítal jakékoli spojení s absolutismem.
114

 

Zpočátku se Gustav III. neprojevoval naprosto absolutisticky,
115

 avšak s převratem 

přišly i změny v mocenském zastoupení. Říšská rada měla podléhat králi a ne stavům
116

 

a jejich členové byli vybírání z niţších úředníků. Právo zastávat úřady mělo být pro všechny 

bez rozdílu stavu nebo milosti, avšak určitá selekce členů z obou opozičních stran probíhala. 

Král se totiţ obklopoval pouze těmi přívrţenci, kteří mu dopomohli k moci.
117

 Riksdag se 

mohl sejít, pouze kdyţ ho král svolal, a doba sněmu byla omezena na dobu tří měsíců.
118

 Mezi 

kompetence spadající výhradně do pravomocí riksdagu, patřilo schvalování daní, rozpoutání 

války a bez jeho souhlasu nemohl vstoupit v platnost ţádný nový zákon nebo se nemohl zrušit 

starý. Dále měl neomezenou kontrolu nad bankou a veškerými státními výdaji.
119

 Během vlá-

dy Gustava III. se tedy stavy sešly pouze čtyřikrát v průběhu 20 let. 

Gustav III. byl také velkým obdivovatelem Francie a osvíceneckého myšlení. Po ná-

stupu na trůn začal reformovat švédskou společnost. Například týden po vládním převratu 

zrušil torturu,
120

 nebo zavedl náboţenskou toleranci katolíkům a dovolil na určitých místech 

vystavět synagogy.
121

 Osvícenecké změny proběhly i ve správě říše, jako příklad můţe být 

pouţito Finsko. Jeho území, do této doby rozdělené na čtyři kraje, bylo rozšířené na šest 

a zřídil se zde i druhý apelační soud. V důsledku hladomoru nastala finanční krize, proto pro-
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běhla i zemědělská a měnová reforma. Inflace byla řešena zavedením nové měny, postavené 

na stříbrném riksdaleru.
122

 Samozřejmě nechyběla ani reforma armády nebo námořnictva. 

Tyto změny probíhaly především do roku 1786.
123

 Dále král inicioval rozvoj kultury 

např. stavbu královské opery a sám byl autorem několika operních děl. Také byla zaloţena 

akademie věd.
124

 Z královských podnětů však nevznikaly pouze stavby vyuţívané pro kultur-

ní účely, ale stavěly se také nemocnice, vodní kanály nebo přístavy. Svůj obdiv k Francii 

a cesty po Itálii dokázal v rodné zemi vyuţít k rozšíření novoklasicismu, který byl ve Švédsku 

známý také pod názvem gustaviánský styl.
125

 

Během prvních let Gustavovy vlády také do Švédska zavítal Josef Klement z Kounic 

jako císařský vyslanec. Který na stockholmském dvoře působil po dobu dvou let a měl udrţo-

vat přátelské vztahy jak se severským královstvím, ve kterém působil, tak neměl zavdat ani 

důvody k nepřátelství Francii,
126

 kterou Gustav III. tak obdivoval. Švédské království podpo-

rovalo válku za nezávislost probíhající v Americe a roku 1783 se stalo dokonce prvním stá-

tem, který mezinárodně uznal Spojené státy.
127

 Roku 1780 s dalšími sousedními zeměmi uza-

vřelo deklaraci o ozbrojené neutralitě, která měla ochránit neutrální obchodní lodě, jeţ chtěla 

konfiskovat Velká Británie. Členy této deklarace se stalo Švédsko, Dánsko, Rusko a Prusko 

a spojenectví platilo aţ do roku 1783. Tato liga byla v následujících desetiletích povaţována 

za ideální předobraz politické neutrality.
128

 V roce 1784 během Gustavova pobytu v Paříţi byl 

domluven tajný obraný spolek proti Rusku a podpora od Francie ve formě subsidií.
129

 

V létě roku 1788 vypukla válka mezi Švédským královstvím a Ruskem. Gustav III. 

vyuţil příleţitosti, kdy Rusko směřovalo svou pozornost na válku s Osmany. Protoţe král 

nemohl bez souhlasu riksdagu vést útočnou válku, vyuţil mylné informace, ţe carevna na 

pobřeţí Baltského moře mobilizuje síly.
130

 Po Kateřině Veliké poţadoval navrácení oblastí 
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Karélie a Livonska.
131

 Na konci července se ale vzbouřil finský pluk a donutil tak krále, aby 

se stáhl do Liikaly. Odtud pak sedm finských důstojníků poslalo carevně dopis s nabídkou 

míru a navrhli jí i moţnost odtrţení finského území, jeţ by pak mohlo stát pod ochranou Rus-

ka.
132

 

Kdyţ se o zradě dozvěděl král, vynutil si od všech důstojníků znovu slib věrnosti. 

Z popudu oněch finských důstojníků vznikla také deklarace, která vyjadřovala jejich názor na 

probíhající válečný konflikt. Upozorňovali na protiústavní zahájení války, které proběhlo bez 

souhlasu stavů, a ţádali panovníka o svolání riksdagu. K tomuto názoru se přiklonilo následně 

dalších 113 důstojníků, kteří připojili své podpisy. Gustav III. označil všechny podepsané 

muţe za zrádce, ale slíbil jim pardon, pokud o něj poţádají. Nikdo z nich však tuto moţnost 

nevyuţil a naopak znovu ţádali o svolání stavů. Kdyţ ani na podruhé nikdo nevyuţil slíbené-

ho pardonu, ale naopak všichni zastávali své názory, dal je panovník uvěznit a soudit. Násled-

ně byl jeden důstojník veřejně popraven.
133

 

Protoţe Dánské království bylo spojencem Ruska a vpadlo do jiţního Švédska, vyra-

zila dánská armáda na švédský Göteborg, k tomuto strategicky významnému městu přispěchal 

král na pomoc z Finska. Po cestě se mu podařilo shromáţdit dostatečné mnoţství venkovanů, 

především z oblasti Dalarna, tato milice se následně utkala v poslední bitvě s Dánským krá-

lovstvím. Během tohoto boje nepadlo dohromady ani 20 muţů a následně se nepřátelské voj-

sko ze švédského území stáhlo, protoţe se obávalo výboje ze strany Pruska.
134

 Právě Pruské 

království podporovalo v této válce Švédsko, protoţe nechtělo dopustit, aby se z Ruska stala 

ještě silnější velmoc. Ze stejného důvodu se na straně Švédska angaţovala i Anglie.
135

 

Na konci roku král konečně svolal riksdag, na kterém přibliţně tři čtvrtiny přítom-

ných muţů hájilo jednání finských důstojníků. Během jednání král také předloţil Act of Union 

and Security. Tento zákon měl nahradit stávající ústavu. Téměř veškerá moc se měla přesu-

nout do rukou krále a tím by byl znovu nastolen absolutismus. Doloţky tohoto dokumentu 

také stíraly rozdíly mezi šlechtou a neurozeným obyvatelstvem. Je tedy pochopitelné, ţe si 

král vyslouţil naprostý souhlas niţších stavů a naopak se proti schválení stavěla šlechta. Zá-

stupci církve byli smíšeného názoru. Dne 16. února 1789 nechal král zatknout 21 představite-

lů šlechtické opozice. Po několika dnech vešel dokument v platnost, stačilo, kdyţ souhlasila 
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převáţná většina, takţe se tak stalo bez vyjádření šlechtických zástupců. O rok později 

11. května 1790, Gustav III. vydáním královského dekretu zrušil tradiční šlechtický riksråd, 

který fungoval bez přerušení po dobu 600 let.
136

  

Poté, co si král zajistil neomezenou moc, obrátil opět pozornost na probíhající válku. 

Na počátku června vtrhla ruská armáda do Finska, ale byla rychle vytlačena zpět. V zimě král 

také vylepšoval námořní flotilu, se kterou následně porazil Rusko u přístavu Fredrikshamn 

24. srpna 1789. Tento neúspěch si však carevna nenechala líbit, a tak kdyţ následujícího roku 

3. července vpluly švédské lodě do Viborského zálivu, byla jim odříznuta cesta zpět na moře 

a Švédové se probojovali se ztrátou jedné čtvrtiny lodí.
137

 Největšího vítězství se Švédsko 

dočkalo ve dnech 9. – 10. července roku 1790, rozhodující námořní bitva se odehrála u Sven-

sksundu. Pak byl 14. srpna uzavřen mír na finském území ve Värälä, který potvrzoval neměn-

ný stav území, takţe Finsko zůstalo i nadále Švédsku a dále se carevna zavázala, ţe jiţ nadále 

nebude ovlivňovat švédské vnitřní záleţitosti.
 138

 

S vypuknutím velké francouzské revoluce samozřejmě skončilo pravidelné posílání 

subsidií na sever Evropy.
139

 V důsledku toho se měnila dlouhodobá spojenectví. Zásadní obrat 

se projevil na vztahu mezi Švédskem a Ruskem. Rok po ukončení války mezi těmito zeměmi 

byla domluvena obranná aliance proti revoluční Francii a to na dobu osmi let, Kateřina Veliká 

dokonce slíbila i subsidie. Protoţe Gustav III. vládl jako neomezený panovník, nedovolil, aby 

dění ve Francii mělo velký vliv v domácím severském prostředí.
140

 Švédské noviny, které 

pravidelně informovaly o průběhu revoluce, musely toto téma opustit roku 1791, kdy to Gu-

stav III. zakázal.
141

 Protoţe švédský panovník Francii a především jejího krále obdivoval, 

snaţil se zorganizovat mezinárodní koalici, která by zasáhla proti jakobínům. Tyto snahy však 

neměly valný úspěch.
142

 Zapojil se dokonce do příprav útěku královského páru, v důsledku 

toho dokonce přijel do Čech, kde se měl se zachráněným Ludvíkem XVI. osobně setkat.
143

 

Proti králi se utvořila opozice, která dokonce vydávala útočné pamflety a básně na-

mířené proti němu, ve kterých byl líčen jako tyran. V čele této skupiny byl důstojník, jenţ 

během války s Ruskem vyjádřil svůj nesouhlas připojením podpisu pod listinu, která obviňo-

vala panovníka z protiústavního jednání.
144

 Od podzimu 1791 byl tedy na vladaře plánován 
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atentát a provedl ho bývalý gardový důstojník J. J. Anckarström (1762-1792). Podle Wolffové 

spočívaly vrahovy důvody hlavně na morálním přesvědčení, ţe smrt krále je nutná pro obecné 

blaho. Prvotním impulzem k nenávisti panovníka byla poprava finského důstojníka v roce 

1789, kvůli tomu se vrah domníval, ţe se Gustav III. stal „nepřítelem říše“, protoţe porušil 

své vlastní zákony.
145

 

Dne 16. března 1792 se atentátník vydal na maškarní ples do stockholmské Králov-

ské opery a Gustava III. těsně před půlnocí postřelil do zad.
146

 Jednalo se o váţné zranění, 

takţe král následně 29. března zemřel.
147

 I přesto, ţe bylo do spiknutí zapleteno přibliţně 

200 osob, popraven byl pouze královrah. Tato opoziční skupina chtěla vyuţít následného cha-

osu a uspořádat převrat, ale díky včasnému zatčení k ničemu podobnému nedošlo.
148

 

Po smrti Gustava III. se následníkem stal jeho syn Gustav IV. Adolf (1792/96-1809), 

ale protoţe ještě nedosáhl dospělosti, ujal se vlády jako regent mladší bratr zemřelého krále 

Karel (1748-1818). Vláda Gustava IV. Adolfa také neskončila mírumilovně, protoţe byl 

v důsledku nespokojenosti šlechtou sesazen a nároku na trůn byli zbaveni i jeho potomci. Re-

gentem se po jeho smrti opět stal Karel, který byl i následně korunován švédským králem jako 

Karel XIII. Protoţe však neměl potomky, s jeho smrtí po 67 letech skončila na švédském trů-

nu Holštýnsko-Gottorpská dynastie.
149
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Kapitola III. Josef Klement z Kounic a jeho diplomatická cesta do Švédska 

v letech 1775-1777 

 

III. 1. Císařské zastoupení ve Švédsku v raném novověku 

Švédské království bylo kvůli své poloze na severu Evropy mnoha státy – snad kro-

mě sousedů – po dlouhou dobu v rámci diplomatického styku značně přehlíţeno, nejinak to-

mu bylo i s habsburskou monarchií. Zpočátku v průběhu 16. století bylo vysláno jen několik 

ad hoc misí s úmyslem navázat korespondenční styk. Císař do Skandinávie často posílal 

šlechtice, kteří v diplomacii zatím neměli zpravidla vůbec ţádné zkušenosti. V roce 1650 se 

obě země dohodly na detailech vzájemného kontaktu, kde mimo jiné také definovaly rank 

vysílaných diplomatů. Ke stálému zastoupení si obě země, aţ na jednu výjimku od kaţdé ze 

stran, vystačily s hodností vyslance druhého stupně. Jen v zimě 1674-1675 byl do Vídně po-

slán Bengt Oxenstierna s titulem ambasadora.
150

 Nejvyšší diplomatická titulatura na císařské 

straně pak byla udělena Nikolausovi Esterházy von Galántha v roce 1757.
151

 

Severské země, jak je známo, byly protestantské víry a tak převáţná většina císař-

ských diplomatů byla nucena řešit otázku legačních kaplí. Někteří si své kaple na ambasádě 

zřizovali, jiní na bohosluţby docházeli k jinému spřátelenému katolickému diplomatovi nebo 

si jen najímali jeho prostor kaple. Císařští a španělští diplomaté ve Skandinávii často spolu-

pracovali, avšak nebylo výjimkou, ţe si pomáhali i lidé vyslaní jak z Habsburské monarchie, 

tak z Francie. Přece jen v protestantském prostředí je spojovalo jejich katolické vyznání víry. 

Císařská legační kaple ve Stockholmu vznikla poprvé v roce 1667 za rezidenta Hermanna 

von Basserode.
152

 Samozřejmě tato kaple neslouţila po celou dobu trvajících recipročních 

vztahů. V dobách válek, kdy se diplomatický kontakt neudrţoval vůbec, nebo kdyţ byl císa-

řem vyslán diplomat protestantského vyznání, ztrácel provoz legační kaple svůj smysl. Nej-

častěji byli za legační kaplany vybíráni zástupci z řad jezuitů, kteří se mezi protestanty snaţili 

o misionářskou činnost a občas tak zneuţívali imunity, kterou jim propůjčovala jejich funk-

ce.
153
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Diplomaté vyslaní do Švédska mohli oproti svým kolegům jásat nad méně finančně 

nákladnou destinací. Severský dvůr nevyţadoval tak pompézní reprezentaci, jaká byla před-

váděna především na jihu Evropy.
154

 A i niţší stupeň zastoupení nevyţadoval například slav-

nostní vjezd, za který by museli vynaloţit značný obnos peněz.
155

 Samozřejmě to bylo vykou-

peno menšími moţnostmi pro vyjednávání. Napříč dobou stálého zastoupení si císařští vy-

slanci stěţovali především na francouzské ambasadory, kteří neváhali do svých politických 

záměrů vkládat značné mnoţství finančního kapitálu. Avšak ani to nebylo pro navázání kon-

taktu s panovníkem nepřekročitelnou překáţkou. Martin Bakeš ve své disertaci uvádí příklad 

vyslance Raimunda Montecuccoliho, který se dostal do přízně královny Kristýny, a jeho di-

plomatického soka – Bulstroda Whitelocka – anglického ambasadora. Ten spoléhal pouze na 

své postavení vyplývající z jeho ambasadorského titulu, a tak nebyl ve vyjednávání tak úspěš-

ný jako císařský vyslanec.
156

 

Počátky intenzivnějších diplomatických vztahů mezi rakouskou větví habsburského 

rodu a Švédským královstvím můţeme nalézt po třicetileté válce, kdy na sebe Švédsko strhlo 

značnou část pozornosti. Jedním z důvodů navázání kontaktu byla i skutečnost, ţe Švédsko se 

stalo garantem svobodného vyznání protestantské víry ve Slezsku a v Uhrách.
157

 V prvních 

letech po mírovém jednání ve Vestfálsku se tedy poprvé objevilo reciproční zastoupení. 

Avšak i tento začátek se neobešel bez nepatrných zádrhelů. V habsburské monarchii jiţ švéd-

ský vyslanec působil téměř dva roky, ale ve Švédsku císařské zastoupení stále chybělo. Příči-

nou byl nedořešený spor ohledně panovnické titulatury, a tak císař stále odkládal odjezd své-

ho vyslance na sever, v lednu 1654 však Raimondo Montecuccoli ve Stockholmu konečně 

osobně působil.
158

 

Přítomnost zahraničních vyslanců Švédové chápali jako symbol vzájemných přátel-

ských vztahů.
159

 Ve válečném období diplomatické styky mezi oběma zeměmi zpravidla chy-

běly. Nejinak tomu bylo i během polsko-švédské války. Tu rozpoutal Karel X. Gustav, který 

nastoupil na trůn po abdikaci královny Kristýny.
160

 Tento panovník vyřizoval nutné diploma-

tické záleţitosti během taţení, účastníkem takového jednání byl například jiţ zmiňovaný 

Raimondo Montecuccoli. Pro obnovení stálého zastoupení byl roku 1664 do Skandinávie po-

slán Gottlieb z Windischgrätzu, který byl díky svému luteránskému vyznání ideálním zástup-
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cem císaře v protestantském prostředí, protoţe se také mohl lépe integrovat do švédského 

dvora. Poprvé v historii habsbursko-švédských diplomatických vztahů byl zaznamenán přátel-

štější přístup. I kdyţ byli císařští vyslanci v minulosti ve Stockholmu přítomni, první stálou 

ambasádu zaloţil aţ rezident Hermann von Basserode roku 1667.
161

 V době jeho působení se 

také Švédsko odklonilo od Francie, protoţe se značně sníţilo mnoţství francouzských sub-

sidií,
162

 které výrazně ovlivňovaly švédskou zahraniční politiku po mnoho desetiletí. 

Zvýšená finanční podpora od Francie opět zapříčinila změnu politické orientace na 

počátku 70. let 17. století. Tuto skutečnost se snaţil zvrátit v císařský prospěch nově vyslaný 

diplomat Adolf Vratislav ze Šternberka. I přesto, ţe se dostal do blízkosti královské rodiny 

(coţ nebylo v diplomatickém kontaktu standardem a ani to neodpovídalo ceremoniálním pra-

vidlům), jeho mise nesplnila očekávané cíle. Po půlročním neúspěšném snaţení ze země odjel 

a tím se stálé zastoupení opět na nějakou dobu přerušilo.
163

 Severská velmoc se totiţ po něko-

lik následujících let nacházela ve válečném stavu se spojenci Habsburků. Nejprve na straně 

Francie v boji proti Nizozemí a následně rozpoutala skånskou válku proti Dánsku.
164

 

Jelikoţ země byla válečným běsněním v 70. letech značně vyčerpaná a zataţení do 

války se přičítalo Francii, následoval opět odklon od této velmoci. Mladý král Karel XI. jako 

příznivec německé kultury našel nového spojence v císaři. Konečně zavládlo období vzájem-

ně dobrých švédsko-habsburských vztahů trvajících minimálně do konce století. Na počátku 

80. let dokonce obě země uzavřely alianční smlouvu.
165

 Do Švédska byl císařem vyslán velice 

zkušený diplomat František Antonín Berka z Dubé, který měl za úkol udrţovat přátelské 

vztahy a také měl vyjednat švédskou pomoc proti Osmanům, ovšem dlouhá sluţba císaři 

v zahraničí se také promítla do jeho finanční situace a tak byl vystřídán nevlastním bratrem 

Antonínem Janem z Nostic.
166

 Vyslaný hrabě byl ovšem oproti svému předchůdci naprostý 

začátečník (co se týče diplomatických misí). Tak byl zpočátku napomínán, aby psal častěji 

relace a i dopisy ostatním císařským vyslancům působícím v dalších částech Evropy. Za dobu 

svého působení na zahraniční misi byl dokonce dvakrát napaden, ale ani jednou se mu nic 

váţného nestalo a útočník byl vţdy ušetřen nejtvrdšího trestu.
167
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Tabulka 3: Císařské zastoupení ve Švédsku 1654-1777
168

 

Jméno Období Titul 

Raimondo Montecuccoli  leden 1654 – duben 1654 vyslanec 

Georg von Plettenberg  listopad 1654 – červen 1655 vyslanec 

Hermann von Basserode  květen 1667 – říjen 1670 rezident 

Johann Eberhard Hövel  říjen 1670 – duben 1671 legační sekretář 

Adolf Vratislav ze Šternberka  říjen 1673 – duben 1674 vyslanec 

Michael Václav z Althannu  červenec 1682 – říjen 1683 vyslanec 

Jean Baptiste de Lancier  říjen 1683 – září 1684 legační sekretář 

František Antonín Berka z Dubé  září 1684 - říjen 1684 vyslanec 

Antonín Jan z Nostic  prosinec 1685 – říjen 1690 vyslanec 

Franz Ottokar von Starhemberg  listopad 1690 – listopad 1699 vyslanec 

Gotthard Helfried von Welz  červen 1700 – červenec 1702 vyslanec 

Burghard Philipp von Fridag  listopad 1720 – prosinec 1728 vyslanec 

Christoph Theodor Antivari  prosinec 1728 – červen 1734 legační sekretář 

Ferdinand Leopold von Herberstein červen 1734 – srpen 1737 vyslanec 

Christoph Theodor (von) Antivari srpen 1737 – říjen 1750 rezident 

Siegmund Rudolf von Goëß srpen 1750 – říjen 1761 vyslanec 

Christoph Theodor von Antivari říjen 1761 – srpen 1763 rezident 

Theodor von Cristiani auf Rall und 

Hernau 

říjen 1762 – prosinec 1764 chargé d‘affaires 

Karl Ludwig Barbiano a Belgiojoso srpen 1764 – únor 1770 zplnomocněný ministr 

Benedikt Caché březen 1770 – červenec 1771 chargé d‘affaires 

Anton von Widmann červenec 1771 – červenec 1774 zplnomocněný ministr 

Josef Preindl červenec 1774 – červen 1775 legační sekretář 

Josef Klement Kounic-Rittberg červenec 1775 – červen 1777 zplnomocněný ministr 

Josef Preindl červen 1777 – říjen 1778 legační sekretář 
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Okolo roku 1700 se v celé Evropě začala dlouholetá spojenectví rozpadat. Jiţní část 

kontinentu byla zaměstnána válkou o španělské dědictví a na severu probíhala velká severní 

válka o dominium maris Baltici.
169

 V důsledku zbrojení došlo k poklesu vzájemného diploma-

tického styku a větší nezájem projevoval především švédský král Karel XII. Gotthard 

Hellfried von Welz, který byl císařským vyslancem od počátku století, se přesouval po Skan-

dinávii v závěsu za válčícím králem. Vykonávání diplomatické funkce ztěţoval i samotný 

král, který odmítal jednání a rozhovory se zástupci ostatních suverénů. Po dvouletém působe-

ní opustil hrabě Welz Švédsko a s jeho odjezdem se přerušil i kontakt mezi zeměmi.
170

 

Po skončení severní války prošlo Švédsko značnými proměnami. Zásadní byla mo-

censká změna na Baltu, Švédské království poprvé od konce třicetileté války ztrácelo svůj 

vliv na severu Evropy. Další změny proběhly ve vedení státu. Kdyţ se po jednoleté vládě 

vzdala královna Ulrika Eleonora trůnu ve prospěch svého manţela Frederika Hessenského, 

znamenalo to konec Falcké dynastie na královském trůnu. Frederik I. také musel souhlasit 

s nově vzniklou ústavou, která značně omezovala panovnickou moc ve prospěch královské 

rady a stavů. Tímto krokem byla absolutistická vláda Karla XII. minulostí.
171

 Toto období 

někdy zvané jako „doba svobody“ je charakteristická neustálým soupeřením dvou politických 

frakcí známým také jako strana klobouků a strana čepců.
172

 Zastupovat císaře ve Švédsku 

v této době za takovéto politické situace bylo značně obtíţné. 

Pro obnovení styku se muselo přestat válčit. Koncem roku 1720 se po dlouhé době 

vydal do Švédského království císařský vyslanec a od této doby uţ nedošlo k výraznějšímu 

přerušení diplomatických vazeb. Nový císařský zástupce Burchhard Philipp von Fridag se 

snaţil navázat na dobré vztahy z konce 17. století,
173

 tento vyslanec zastupoval císaře 

v zemích Skandinávie společně – a to jak pro Dánsko, tak Švédské království, ale Švédsku 

připadalo takovéto zastoupení nedostatečné.
174

 Po šlechticově odjezdu v roce 1728, došlo 

k útlumu vzájemných vztahů a na severu Evropy zůstal jen Christoph Theodor Antivari jako 

legační sekretář.
175

 Následně byl poslán na tři roky vyslanec Ferdinand Leopold von Her-
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berstein.
176

 S jeho odjezdem však výrazně poklesl význam císařské ambasády ve Švédsku, 

protoţe sem nebyl vyslán nikdo s vyšším rankem a rezidenční post mohl být svěřen i neuro-

zenému. Po dobu 13 let (1737-1750) byla habsburská monarchie na severu zastoupena pouze 

rezidentem Christophem Theodorem von Antivari.
177

 Tento muţ strávil velkou část svého 

ţivota na Skandinávském poloostrově jako sekretář, legační sekretář nebo rezident (působil 

zde mezi lety 1721-1763) a v této protestantské zemi také zemřel. Za svou sluţbu byl povýšen 

i do šlechtického stavu.
178

 Tento pokles ranku značí menší význam, který se projevoval jiţ ve 

20. letech a to společným zastoupením s Dánským královstvím. Na počátku 40. let vedlo také 

Švédsko válku s Ruskem a dlouhodobý a rozsáhlý ozbrojený konflikt řešila habsburská mo-

narchie. Je moţné, ţe potlačení diplomatického kontaktu mělo právě tyto příčiny, vţdyť při 

pohledu do minulosti zjistíme, ţe během válečných období reciproční zastoupení chybělo 

docela. 

Na počátku 50. let ale došlo ke změně. Na Skandinávský poloostrov se vypravil 

Siegmund Rudolf von Goëß s rankem vyslance a ve Stockholmu zůstal dlouhých 11 let. Bě-

hem působení tohoto vyslance byli dvakrát jmenovaní i mimořádní vyslanci. V roce 1755 to 

byl hrabě Zinzendorf a druhý měl dokonce nejvyšší zastupitelský post. Jednalo se Nikolause 

Esterházyho von Galántha, který od roku 1753 zastupoval císaře v St. Petersburgu
179

 a jenţ 

dojednal za habsburskou monarchii spojeneckou smlouvu s Ruskem proti válčícím Prusům. 

Následně se k alianci připojilo i Švédsko a Sasko.
180

 Právě pro podepsání záruční smlouvy se 

Švédskem 16. listopadu 1757 byl hrabě Esterházy vybaven kredenčním listem s titulem am-

basadora. Tímto se tedy mezi císařské vyslance jmenované do Švédska můţe zařadit i jméno 

tohoto uherského hraběte, i kdyţ neopustil ruské území. Poprvé ve sledované době raného 

novověku zastupoval ambasador císaře v kontaktu se Švédským královstvím. Od počátku 60. 

let se diplomatický rank ustálil na zplnomocněné ministry a krátkodobé zastoupení legačními 

sekretáři nebo se tu objevili i diplomaté s titulem chargé d‘affaires. Na počátku 70. let na trůn 

usedl Gustav III. a za ním se vypravil Josef Klement. 
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III. 2. Mise Josefa Klementa z Kounic do Švédského království 

Josef Klement byl 18. dubna 1775 jmenován císařským mimořádným vyslancem 

a zplnomocněným ministrem a jeho cílovou destinací se mělo stát Švédsko. Jeho pravomoc 

odpovídala udělené titulatuře, plnohodnotně tedy zastupoval císaře, měl právo na audienci 

u švédského krále a mohl vyjednávat a podepisovat různé dokumenty nebo smlouvy. Jmeno-

vací listina je psána latinským jazykem,
181

 ten byl totiţ roku 1650 oficiálně zvolen za jednací 

jazyk v kontaktu mezi rakouskou habsburskou monarchií a Švédským královstvím, stejně tak 

diplomatův rank odpovídal dlouholeté praxi.
182

 

Stejné datum také nesou jeho pověřovací listiny. Instrukce obdrţel jak od panovnice 

Marie Terezie, tak i od císaře Josefa II. a vzájemně se doplňovaly. Tyto dokumenty, které 

měly vyslanci osvětlovat jeho působení v zahraničí a kterými se měl řídit, jsou značně obsáhlé 

na informace a další přílohy. Dokládají tedy značný vývoj v rozsahu předávaných pokynů 

a tím menší samostatnost jedince v zahraničí. Instrukce od Marie Terezie informuje vyslance 

o politické situaci. Je v ní zmíněno, ţe habsbursko-švédské vztahy jsou přátelské, a je tedy 

záhodno je udrţovat, stejně tak jako nedávno vzniklé sympatie k Francii. V další rozsáhlé 

částí se vyslanec dozvěděl o fungování švédského dvora nebo o tom, kdo drţel v zemi reálnou 

moc. Tato detailní instrukce je psána na 47 foliích a druhá méně obšírná vydaná císařem Jose-

fem II. je zanesena jen na 10 foliích. Kromě politiky řeší především ceremoniální otázku, kte-

rá byla upozaděná v prvně jmenované instrukci. Zajímavostí zůstává, ţe zde není zmíněna 

audience, a dovoluje pouze neformální slyšení nebo návštěvu.
183

 Kounicovou „pravou rukou“ 

ve Stockholmu měl být zkušený legační sekretář Josef Preindl, který tuto funkci v severském 

království jiţ nějakou dobu zastával a pak zde působil ještě dlouho po Kounicově odjezdu.
184

 

Je otázkou, kdy se Kounic na sever vydal, kudy přesně vedla jeho cesta a kolik času 

mu zabrala. Nejčastěji vyuţívaná trasa vyslanců mířících do Stockholmu vedla přes Dráţďany 

směrem na Hamburg, přes Jutský poloostrov a dánské úţiny dále do Švédska. Z Helsingborgu 

se jezdívalo do Halmstadu a pak přes Jönköping a Linköping aţ do Stockholmu a absolvování 

této trasy zabralo přibliţně měsíc.
185

 Ale například vyslanec Antonín baron von Widmann
186
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v roce 1771 nepouţil do Švédska tradiční cestu. Aţ do Dráţďan nebyla jeho cesta neobvyklá, 

odtud se však nevydal severozápadně na Hamburg, jak by se mohlo očekávat, ale pokračoval 

na východ přes Frankfurt nad Odrou a do Západních Pomořan přes město Štětín. Jeho posled-

ní suchozemská část cesty, před přeplutím Baltu, vedla do Stralsundu, který se tehdy jiţ na-

cházel na území Švédska.
187

 Tam se nalodil a doplul do Landskrony, odkud jiţ pokračoval 

opět po souši přímou cestou do Stockholmu. Jeho zpáteční cesta se pak jiţ nevyhýbala obvyk-

lé trase a přepravil se zpět přes dánské území a přes Hamburg.
188

 

Dohledatelné jsou pouze zlomky informací, které nám přibliţují Kounicův přesun do 

severní části Evropy v roce 1775. Krátká zmínka ve stockholmských novinách hovoří o tom, 

ţe 20. května se Kounic objevil v Berlíně a měl namířeno do Švédského království.
189

 Vyplý-

vají z toho dvě skutečnosti. Předně se hrabě zřejmě nevydal na cestu hned 18. dubna (kdy mu 

byly vydány instrukce), protoţe cesta do Berlína tehdy netrvala měsíc. Z nějakého důvodu 

navíc diplomat nezvolil obvyklou cestu, ale jel stejně jako před více neţ sto lety jeho před-

chůdce Raimondo Montecuccoli přes rezidenční město Hohenzollernů.
190

 To zřejmě odpoví-

dalo neobyčejnému vzrůstu významu Pruského království v 18. století. 

Zajímavostí také je, ţe hrabě Cobenzl, který zastával vyslanecký post v dánském re-

zidenčním městě, přijel přibliţně ve stejnou dobu jako hrabě Kounic do Švédska. Je tedy dosti 

pravděpodobné, ţe Vídeň opustili společně, protoţe příjezd Josefa Klementa do Stockholmu 

je datovaný o 21 dní později neţ Cobenzlův do Kodaně.
191

 Nabízí se tedy myšlenka společné 

cesty a tím i ušetření nákladů na přepravu. Časový rozdíl by i odpovídal době, kterou morav-

ský šlechtic vyuţil k přepravení se do cílového místa.
192

 Další napovídající stopu o průjezdu 
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po sobě zanechal Kounic ve svém deníku o rok později, kdyţ projíţděl Halmstadem.
193

 Své 

suverény mohl na severu Evropy fyzicky zastupovat podle Wintera od 5. července roku 1775, 

kdy zde předal svůj kredenční list,
194

 takţe cesta mu zabrala minimálně dva měsíce. 

 

III. 3. Rekonstrukce Kounicových cest po Švédsku v roce 1776 

Dobu, kterou vyslanec strávil ve Švédsku, vyuţil i k poznání cílové země. Během 

pobytu se vydal na dvě cesty, které ho zavedly na rozličné světové strany. Cesty absolvoval 

v krátké návaznosti za sebou v létě a na jeho sklonku, kdyţ švédský král odjel na svá venkov-

ská sídla a jeho významní dvořané, zemští úředníci a ostatní diplomaté také opustili Stoc-

kholm.
195

 Z jeho prvního putování Skandinávskými zeměmi se zachoval francouzsky psaný 

deník (francouzština byla v 18. století velice oblíbeným jazykem ve šlechtickém prostředí 

a psaní cestovních deníků také nebylo nic neobvyklého),
196

 uloţený v Moravském zemském 

archivu v Brně. Ve vyslancových písemnostech ze Švédska se zachoval i itinerář druhé cesty 

na sever od Stockholmu. 

K této výpravě však nejsou téměř ţádné další podrobnější informace. Není známo, 

kdy přesně tuto cestu podstoupil, ale jeden dochovaný účet z této cesty udává, ţe se diplomat 

v Uppsale nacházel v září roku 1776.
197

 Přesnou dobu tedy není moţné uvést, ale můţeme 

rekonstruovat jeho přibliţnou trasu. Ta vedla ze Stockholmu do Uppsaly, kde pravděpodobně 

navštívil místní univerzitu, a pak pokračovala přes doly v Dannemoře (nacházející se 

cca 50 kilometrů severně od Uppsaly). Jeho další zastávka byla v Söderforsu (městečku na 

jezeře Dalälven), kde si zaznamenal krátkou poznámku o výrobě kotev, na které tu pouţívali 

materiál dováţený ze zmiňovaného dolu.
198

 Nevynechal ani návštěvu přírodních krás, protoţe 

v itineráři je zaznamenán vodopád. Odtud ho cesta zavedla do přístavního města Gävle leţící-

ho na východním pobřeţí Švédska a pak pokračoval západním směrem do Falunu, kde si opět 

podrobně zaznamenal informace o místním dole,
199

 počtu horníků a nezapomněl zmínit ani 
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polohu města.
200

 Těmito deníkovými záznamy však končí podrobnější informace zmiňující 

tuto cestu. Ze zbývající trasy zpět do Stockholmu (zahrnující přes 200 kilometrů) se podařilo 

určit jiţ jen dvě místa, kterými pravděpodobně projel. Jedná se o městečko Hedemora a další 

zmiňované místo nese název Ekolsund a leţí jiţ na pobřeţí jezera Mälaren.
201

 

 

 

Obr. 1: Mapa znázorňuje Kounicovu cestu po Švédsku na sever od Stockholmu. 

 

Tato cesta byla podniknuta na sever od rezidenčního města, avšak předchozí objevo-

vání Skandinávie zavedlo Josefa Klementa na západ a jih z výchozího místa. Druhé léto, které 

diplomat trávil mimo svou domovinu, podnikl cestu po jiţním Švédsku a několik dní pobyl 

i na dánském území. Občas se zmiňuje o vyuţití sluţeb pošty, avšak jestli s ní cestoval po 

celou dobu, se nedá s přesností určit. Píše o ní hned několikrát při putování po západním po-

břeţí Švédska z Göteborgu do Helsigborgu. Vzhledem k tomu, ţe tato část země byla ve dru-

hé polovině 18. století propojena hustou sítí poštovních tras, mohl jejich sluţby vyuţívat po 

celý čas cesty.
202

 Zdá se však, ţe celou cestu nestrávil v relativním pohodlí poštovského kočá-

ru, ale ţe kus trasy absolvoval na koňském hřbetu. Dokládají to zápisy v deníku, poprvé si 
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Mapa švédských poštovních tras z roku 1799. Dostupné [online]: https://digitaltmuseum.se/011024626764/karta, 

[2019-03-11]. Za zprostředkování mapy děkuji prof. Leoši Müllerovi ze Stockholmu. 

https://digitaltmuseum.se/011024626764/karta
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zapsal „…odjel jsem … na koni…“,
203

 ve kterém si stěţuje na deštivé počasí a s tím souvisejí-

cí následné promoknutí. Ovšem na jiném místě zmiňuje i potíţe s osou své dvojkolky nebo 

uvázlý kočár mezi kameny. Takţe je pravděpodobné, ţe vyuţíval a kombinoval hned několik 

moţností dopravy. Při překonávání úţiny Öresund samozřejmě pouţil loď. 

 

 

 

Obr. 2: Trasa Kounicovy cesty, při které poznával jižní Švédsko a navštívil i Dánsko – přede-

vším Kodaň a její okolí. 

                                                         
203

 „…je suis parti … à cheval…“ MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232, fol. 101, deník z cesty Josefa 

Klementa z roku 1776. 
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Tabulka 4: Itinerář cesty Josefa Klementa z Kounic po jižním Švédsku a východním Dánsku 

v létě 1776
204

 

Datum Místa, která zmiňuje 

4. 7. Stockholm
205

 – Västerås – Arboga 

7. – 8. 7. Örebro 

8. – 9. 7. Askersund 

9. – 11. 7. Medevi 

14. – 17. 7. Mariedahl – Lidköping 

17. – 19. 7. Vänersborg – Trollhättan – Vänersborg 

19. – 27. 7. Göteborg 

28. 7. Göteborg – Varberg – Morup – Falkenberg 

29. – 30. 7. Halmstad – Laholm – Margretetorp – Ängelholm 

30. 7. – 1. 8. Helsingborg 

1. 8. Helsingør 

4. – 6. 8. Kodaň 

6. 8. Kodaň – Helsingborg 

6. – 7. 8. Landskrona 

7. – 8. 8. Malmö? – Lund 

8. – 10. 8. Kristianstad 

12. 8. Karlshamn – Karslkrona 

15. 8. Växjö? 

16. – 17. 8. Vrigstad – Jönköping 

17. – 18. 8. Gränna – Mjölby – Linköping 

18. – 19. 8. Norrköping 

19. – 20. 8. Nyköping? 

20. – 21. 8. Södertälje 

21. 8. Stockholm 

 

                                                         
204

 Tabulka byla sestavena na základě dochovaného diplomatova deníku uloţeného v MZA Brno, RA Kouniců, 

inv. č. 1907, kart. 232, deník z cesty Josefa Klementa z roku 1776. A nástinu itineráře také v MZA Brno, 

RA Kouniců, inv. č. 1905, kart. 232, fol. 260, písemnosti Josefa Kounice, vyslance ve Švédsku z období  

1775-1777.  
205

 Názvy psané tučně představují místa noclehu. 
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Diplomat strávil na cestě dobu od 5. července do 21. srpna roku 1776.
206

 Zazname-

nával si především to, co na své cestě viděl. Podrobně popisoval pevnosti, vodní díla, mosty 

a další architektonické konstrukce. Samozřejmě nechybí ani zmínka o městech, ve kterých se 

na chvíli zastavil a prohlédl si je. Značnou část pozornosti také věnoval loďstvu, dolům nebo 

místní správě. V deníku je však nápadná absence jakékoli informace (snad kromě nepatrné 

zmínky při odjezdu z Göteborgu) o jeho společnících doprovázejících ho na cestě, takţe není 

moţné říct, s jak velkou skupinou cestoval, nebo jestli se pohyboval sám, ale s přihlédnutím 

k jeho postavení je to dosti nepravděpodobné.
207

 Na základě zmiňovaného pramene jde zre-

konstruovat téměř celá cesta, avšak z nejasného důvodu je poslední zanesené datum 18. srpna. 

Směr jeho posledních dní putování se dá tedy pouze předpokládat, ale jelikoţ se podle deníku 

nacházel v Norrköpingu, který je vzdálený od Stockholmu cca 150 kilometrů, tak je dosti 

pravděpodobné, ţe zbývající dny se navracel do výchozího místa a rezidence švédských králů. 

V dochovaném účtu z této cesty jsou zapsána další dvě města spojující Norrköping a Stoc-

kholm, která potvrzují domněnku absolvované cesty.
208

 Za zmíněných necelých 50 dnů urazil 

více jak 1500 kilometrů po souši i s vyuţitím lodní dopravy. 

Při popisování začátku své cesty byl vyslanec dosti skoupý na slovo. Z dochovaného 

deníku je patrný pouze rámcový popis jeho cesty, především zaznamenával místa noclehů. 

Naštěstí se v Kounicových písemnostech ze Švédska nachází také přibliţný itinerář, který 

osvětluje první část trasy chybějící v deníku, a dalším pramenem hovořícím o směru cesty je 

částečně dochovaný účet.
209

 Josef Klement na svou cestu vyrazil ze Stockholmu v noci ze 

4. na 5. července a třetí noc strávil ve městě Örebro, které je vzdálené od Stockholmu západ-

ním směrem cca 150 kilometrů. V itineráři jsou však před zmiňovaným noclehem zapsaná 

další dvě místa. Do města Västerås, leţícího na pobřeţí jezera Mälaren, se mohl cestovatel 

dostat dvěma způsoby, a to vyuţitím dopravy buďto po souši, nebo lodí. Kterou z těchto 

moţností však diplomat pouţil, nám zůstává neodhaleno. Druhé zmiňované místo v itineráři 

je Arboga. Je dost pravděpodobné, ţe v těchto městech přenocoval. Následující ubytování mu 

bylo poskytnuto ve městě Askersundu, odkud se vydal jiţním směrem do města Medevi, kde 

strávil dva dny.
210

 

V neděli 14. července navečer dorazil na hrad Mariedal, který vlastnil pan Eckeblad. 

„… zůstal jsem zde pondělí a úterý, a ve středu v 10 hodin ráno jsem se znovu vydal na cestu 

                                                         
206

 MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232, deník z cesty Josefa Klementa z roku 1776. 
207

 Informace o nutnosti doprovodu šlechtického cestovatele v J. KUBEŠ (ed.), Kryštof Václav Nostic, s. 32. 
208

 MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232, fol. 16, deník z cesty Josefa Klementa z roku 1776. 
209

 Tamtéţ, fol. 8, 10. 
210

 MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232, fol. 101-102 (deník), inv. č. 1095, kart. 232, fol. 260 (itine-

rář). 



36 

 

do Vänersborgu, kam jsem přijel stejný den 17. [června] v 8 hodin večer …“.
211

 Ve 

Vänersborgu (města leţícího na jiţním cípu rozlehlého jezera Vänern, zaloţeného v 17. stole-

tí)
212

 a v jeho okolí se opět zdrţel. Následující den obdivoval zdymadlo v Brinkebergskulle, 

jehoţ stavba podle Kounice trvala šest let a po dokončení se dokonce přijel na práci podívat 

královský pár. Toto dílo vyslance velice zaujalo, jelikoţ se o jeho konstrukci a stavbě rozepsal 

na mnoho stran.
213

 Odpoledne si udělal vyjíţďku lodí do nedalekého Trollhätanu na prohlídku 

místních kostelů. Poté plul zpět do místa ubytování.
214

 

V pátek 19. července se jiţ přesunul na mořské pobřeţí do města Göteborgu, kde po-

byl více jak týden. Dalo by se říci, ţe tuto dobu vyuţil k aktivnímu odpočinku. Byl přítomen 

například u vojenské přehlídky, dostavil se na místní ples nebo několikrát navštívil venkov. 

Jedno odpoledne byl pozván i na prohlídku pevnosti Älvsborg, ta je strategicky umístěna na 

ostrově v ústí řeky Göta a překvapivě se o ní podrobněji nezmiňuje. V zápisech nechybí ani 

zmínka o Východoindické společnosti,
215

 která zde byla zaloţena nedávno, a to cca 40 let 

před příjezdem hraběte.
216

 „Švédské okno na západ“, jak se někdy dnešní Göteborg také nazý-

vá, vzniklo na počátku 17. století a budovalo se za pomoci Holanďanů a Němců. Velice vý-

znamnou roli hrál Göteborg především v době, kdy jihozápadní pobřeţí Skandinávského po-

loostrova bylo v rukách Dánů a oblast severně od města zas náleţela Norsku. Toto přístavní 

město totiţ bylo jedinou spojnicí Švédska se Severním mořem.
217

 V té době byla postavena 

i zmíněná pevnost, která se dochovala dodnes a má typický tvar pětiúhelníku.
218

 

                                                         
211

 V originále je to zaznamenané takto: „… j'y ai reste le lundi et le mardi, et le mercredi à 10 h[eures] d[u] 

m[atin] j'ai repris la route de Venersborg, où je suis arrivé le même jour 17 à 8 h[eures] d[u] s[oir] …“. 

MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232, fol. 101-102, deník z cesty Josefa Klementa z roku 1776. 
212

 Město bylo několikrát zničeno poţárem a je významné svým velkým přístavem. Yngvar NIELSEN, Norwe-

gen, Schweden und Dänemark, Leipzig - Wien 1899, s. 141. 
213

 MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232, fol. 74-80, deník z cesty Josefa Klementa z roku 1776. 
214

 Tamtéţ, fol. 101-102. 
215

 Tamtéţ, fol. 102-103. 
216

 Podrobný popis Göteborgu a jeho historie je dostupný v Irene SCOBBIE, Historical Dictionary of Sweden, 

second edition, Lanham, Meryland – Toronto – Oxford 2006, s. 77-78. 
217

 Město má zajímavou historii svého vzniku. Dnešní Göteborg je aţ pátý v pořadí. Cca 1 km od pobřeţí na řece 

Göta bylo zaloţeno Lödöse 1200. Nové-Lödese nebo také Göteborg 2 je pak zmiňované roku 1473, ovšem 1521 

bylo město vypáleno Dány a o šest let později znovu postaveno. Avšak roku 1563 bylo město opšt vypálené, 

protentokrát Nory. Pro obnovu města bylo poté vybráno nové místo u ústí řeky Göta (jiţ na místě dnešního Gö-

teborgu a poprvé s oficiálním názvem Göteborg) a začalo se stavět roku 1603 v době vlády Karla IX. Avšak roku 

1611 jej dánské vojsko (během kalmarské války trvající mezi lety 1611-1613) vypálilo a zdevastovalo. Novou 

stavbu inicioval uţ známý švédský král a vojevůdce třicetileté války Gustav II. Adolf. Informace o Göteborgu 

jsou dostupné v Robert SCHEDIWY, Städtebilder. Reflexionen zum Wandel in Architektur und Urbanistik, 

2. Auflage, Wien 2005. s. 95-97. Krátkou zmínku o tomto městě zanechal ve své knize také J. ŠTĚPÁN, Švéd-

sko, s. 42. O komplikovaném vzniku města je poznámka i v A. S. KAN, Dějiny, s. 96. Toto významné město 

neopomíná ani Y. NIELSEN, Norwegen, s. 145-146. 
218

 I tato pevnost má podobnou historii, také se v minulosti nenacházela na dnešním místě. Několikrát dokonce 

byla v rukou Dánska, a to mezi lety 1563-1571 a 1612-1619. R. SCHEDIWY, Städtebilder, s. 95. 
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Nejpodrobnější informace zachycující popis cesty zapsal Josef Klement do svého 

deníku o přesunu po švédském západním pobřeţí. Vyslanec opustil Göteborg v neděli 

28. července a vydal se směrem na jih za vyuţití sluţeb místní pošty. Několikrát během cesty 

se zmiňuje o deštivém, nepříznivém počasí a převáţně nevyhovující kvalitě cest. Nejméně 

vhodný úsek podle autora deníku vedl do města Falkenberg, do kterého se dostal „… po pro-

jetí nejhorší písečné cesty, která na světě je“. V Halmstadu mu hostinský nabídl ubytování. 

„Přijmul jsem tuto nabídku s o to větší radostí, když se noc začala stávat velmi tmavou a kdy 

by má cesta byla ve všech ohledech silně nepříjemná, pokud bych měl pokračovat v této hodi-

ně.“
219

 

Následujícího rána ho na cestě zastihlo opět deštivé počasí. Při putování o několik 

desítek kilometrů jiţněji pak uvázl kočár mezi kameny. Kdyţ se ho pokoušeli vyprostit, kočár 

na hraběte spadl a táhl ho několik metrů. Z nehody vyšel, jak sám uvádí, jen s lehkým zraně-

ním. Utrpěl dva škrábance na hlavě a dvě rány na levé noze, které mu po několik dalších dnů 

ztěţovaly chůzi. Ale jiţ 30. července se šťastně dostal do Helsingborgu. Následující den mu 

poručík Mörner nabídl své sluţby. „Po obědě jsme prošli trochu město a vystoupili jsme na 

starou opevňovací věž, která se nachází ve výšce za městem.“
220

 

A následně se se začátkem nového měsíce srpna přeplavil přes mořskou úţinu Öre-

sund na dánské území do Helsingøru, který je známý také pod názvem „Elseneur“. Tomuto 

městu nijak nevěnuje ve svém zápisu pozornost, avšak dozvídáme se, ţe při přechodu hranic 

musel pouţít svůj cestovní pas a následně čtenáře seznamuje s fungováním dánské pošty. 

Uvádí, ţe cestovateli musí být připraven kůň do hodiny od jeho objednání. Nechybí ani hod-

nocení kvality: „cesta je kamenitá a velmi hrbolatá“ Špatná cesta zavedla putujícího do 

Hørsholmu, který je přibliţně uprostřed cesty mezi Kodaní a Helsingørem. Zde si prohlíţel 

místní zámek s přilehlými zahradami, které moravského hraběte okouzlily, opačný dojem 

však měl ze samotného provedení stavby, kdy uvádí, ţe : „Architektura zámku je velmi špat-

ná. Je to cetka.“ S příjezdem do Kodaně uvádí návštěvu čtvrti Amalienhof a zahrady Ro-

sersberg, které v jeho očích opět sklidily chválu. To se ale rozhodně nedá říct o zbytku rezi-

denčního města.
221

 

                                                         
219

 Vlastními slovy cestu popisuje takto: „… après avoir traversé le plus mauvais chemin de sable qu'il y a dans 

le monde“ V originále věta zní: „J'acceptois ça proposition d'autant plus volontier que la nuit commençoit 

à devenir fort obscure et que mon voyage aurait été a tous régards fort désagréable si je l'avais continuer à cette 

heure la.“ MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232, fol. 20, deník z cesty Josefa Klementa z roku 1776. 
220

„Après diner nous parcourons un peu la ville et nous montâmes sur une vieille tour fourtifié qui se trouve sur 

une hauteur derrière la Ville.“ Tamtéţ, fol. 20-21. 
221

 Přesně si do deníku zapsal následující: „… le chemin est pirreux et très cahotant“. „L’Architecture du châte-

au est fort mauvaise. C’est un colifichet.“ Tamtéţ, fol. 22. 
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Vyslanec se pak v deníku na několik dní odmlčuje a další zápis je aţ z neděle 4. srp-

na z Kodaně. Kde se hrabě po tyto tři dny vyskytoval nebo co bylo jeho denní náplní, nám asi 

jiţ zůstane neodhaleno, protoţe ani itinerář nebo účty z cesty neprozrazují ţádné informace. 

Při následném pobytu v Kodani podrobně popisuje dánské královské námořnictvo, jeho sílu 

a vybavenost.
222

 O dva dny později se opět vydal na cestu a vrátil se zpět na švédské území. 

„Opustil jsem Kodaň 6. srpna 1776 v 7 hodin ráno a doprovodil jsem hraběte Cobenzla, Me-

tzbourga a Grassiho. Vydali jsme se cestou k moři [na] ostrov Strand na prohlídku venkova 

hraběte Bernstorffa, pana Schimmlmanna a některých dalších, prošli jsme všechny části, na 

kterých jsem viděl mnoho zvěře, poustevnu a okouzlující místa ...“
223

 Rod Bernsdorfů byl na 

dánském dvoře velmi známý
224

 a tak je pravděpodobné, ţe sídlo této rodiny v blízkosti Koda-

ně bylo architektonickou chloubou. Johann Ludwig hrabě von Cobenzl
225

 byl císařským zpl-

nomocněným ministrem a Franz Leopold von Metzbourg
226

 zastával post legačního sekretáře. 

Oba působili na dvoře dánského krále Kristiána VII. 

Po prohlídce blízkého okolí Kodaně se společnost vrátila zpět do města, kde byla po-

hoštěna obědem u pana Fabitziuse. Zde si vyslanec zapsal poznámku o malebném prostředí 

a krásném výhledu skrz alej na zámek Charlottenbourg. „Jeho venkov se nachází na jedineč-

ném místě u Öresundu. Má na zahradě terasu a vzadu okouzlující průsek lesa naproti velké 

aleji, přes kterou je vidět zámek Charlottenbourg, a několik malých cest, kdy jedna je hezčí 

než druhá.“
227
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 Tamtéţ, fol. 58-60. 
223

 „Je parti de Cop
en[hague]

 le 6 d'Aout 1776 à 7 h[eures] d[u] m[atin]. et je fus acompagné du C[om]te Coben-

zl, de Metzbourg et de Grassi nous prîmes le chemin de la Mer (l'île Strand:) pour voir les Campagnes du 

C[om]te Bernsdorf, de M[onsieur]r de Schimmlmann et plusiers autres, nous traversons tout le part[?] dans le 

quel je vis beacoup de gibier l‘hermitag et des endroits charmantes …“ Tamtéţ, 56. 
224

 Rodina Bernstorffů vlastnila ve 2. polovině 18. století panství na venkově nedaleko Kodaně, jak udává ve 

svém cestopisu William Coxe, který byl v jejich vile dokonce několikrát pohoštěn. Více informací v William 

COXE, Travels into Poland, Russia, Sweden, and Denmark, Vol. V., the fifth Edition, London 1802, s. 103. 

Hrabě Bernstorff, kterého Kounic zmiňuje, byl s největší pravděpodobností Andreas Peter (1735-1797). Tento 

dánský šlechtic se řadil mezi přední dánské politiky a zastával funkci ministra zahraničních věcí. Podrobnější 

ţivotopisné údaje jsou dostupné [online] na: https://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Peter_Bernstorff, [2019-06-

06]. 
225

 Johann Ludwig Joseph hrabě von Cobenzl (1753-1809) se věnoval diplomacii, působil jako vyslanec v Koda-

ni 1775-1777 a Kounice v Petrohradu vystřídal právě hrabě Cobenzl v roce 1779. Roku 1797 vyjednával mír 

s Francií v Campo Formio a následujícího roku jel znovu do Ruska, vyjednávat spolupráci. Zastával funkci mi-

nistra zahraničí a to do roku 1805. Více informací v Constantin von WURZBACH, Biographisches Lexikon des 

Kaiserthums Oesterreich: enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im 

Kaiserstaate und seinen Kronländern gelebt haben, Zweiter Theil, Wien, 1857, s. 390-391. 
226

 Franz Leopold von Metzburg (1746-1789) zastával posty legačního kaplana nejdříve v Dráţďanech, následně 

v Neapoli a nakonec i v Kodani, další ţivotopisné údaje v Constantin von WURZBACH, Biographisches Lexi-

kon des Kaiserthums Oesterreich: enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 

1850 im Kaiserstaate und seinen Kronländern gelebt haben, Achtzehnter Theil, Wien, 1868, s. 67. 
227

 „Sa Campagne est dans une situation unique du coté du [Öre]Sund. Elle a un jardin en terrasse, et sur le 

derrière un bois charmant percé vis-à-vis d'une large allée par le quelle l'on voit le château de Charlottenbourg, 

et de nombre de petites routes l'une plus jolie quel'autre.“ Tamtéţ, fol. 56. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Peter_Bernstorff
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Odtud se na palubě lodi, ve společnosti císařského legačního sekretáře Metzbourga, 

přepravil do švédského Helsingborgu a ještě téhoţ večera, po vyřízení pošty, dojel do Land-

skrony.
228

 Toto pobřeţní město s významným přístavem bylo zaloţeno roku 1413.
229

 I zde 

byla vyslanci věnována pozornost od místních, ukázali mu novou Citadelu rozprostírající se 

nedaleko od přístavu. Na tehdejší dobu to byla rozsáhlá a pokroková stavba obranného cha-

rakteru s vodním příkopem a bastiony, jejíţ budování započalo kolem poloviny 16. století. 

Dodnes se jedná o jeden z nejlépe zachovaných systémů opevnění v Evropě,
230

 takţe není 

pochyb, ţe velmi zaujal i císařského vyslance, který se o něm značně rozepsal a to hned na 

několik stránek. Neopomněl se zmínit ani o stavebním materiálu a místech, odkud ho dováţe-

jí. Deníku svěřuje i své názory. Architekturu povaţuje za pokročilou a chválí i plánovité uspo-

řádání města. Na to, ţe zde pobyl pouze jeden den, popisuje Landskronu dosti podrobně. Pod-

le něj zde byli lidé značně chudí a často ve městě chyběly základní potraviny, protoţe Land-

skrona obchodovala pomálu a značné mnoţství jídla a zboţí skupovaly posádky lodí, které po 

dlouhou dobu kotvily v místním přístavu. Ladskronský přístav byl totiţ útočištěm pro vracejí-

cí se lodě z oceánu, které jiţ nestihly před zimou doplout aţ do Stockholmu, kam měly pů-

vodně namířeno.
231

 

Následující den, čtvrtek 8. srpna, Kounic trávil čas jiţ v Malmö a ani zde nechybí 

v deníku krátké komentáře k opevnění města a jeho architektuře. Toto město má své kořeny 

jiţ ve středověku a v této době bylo dosti významné a bohaté. Změna nastala na konci 50. let 

17. století, kdy oblast Skåne připadla Švédsku.
232

 Jako u dalších zápisů i zde je značná pozor-

nost věnována loďstvu.
233

 Opravdu krátká zmínka v deníku je z města Lundu, kde diplomat 

zastavil z důvodu kontroly nalomené osy u své dvojkolky. „Město je velmi dlouhé, dost špat-

ně zastavěné a je zde pozoruhodná jen katedrála a akademie.“
234

 Katedrála je nejstarší pa-

mátkou pozdního románského stylu ve Skandinávii
235

 a akademie byla zaloţena roku 1666.
236
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 Tamtéţ, fol. 56-57. 
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 Literatura se o Landskroně mnoho nevyjadřuje, krátkou zmínku je moţné nalézt v Y. NIELSEN, Norwegen, 

s. 78. 
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231
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Následující cesta zavedla vyslance do Kristiandstadu a opět se v zápisu blíţe věnoval stavbě 

opevnění.
237

 

Protoţe projel značnou část Skåne, dovolil si tuto oblast podrobněji zhodnotit. Proto 

popsal krajinu, flóru, zemědělské produkty, hojnost ryb nebo chybějící průmysl a nedostatek 

dřeva na jihu a západě Švédska. Pro cestovatele byla pochopitelně důleţitá také kvalita cest, 

kterou popisuje takto: „Cesty ve Skåne jsou obecně dobré, občas jsou přerušené velmi písči-

tými částmi, ale krátké vzdálenosti“.
238

 Nebylo to dávno, kdy tato historická provincie patřila 

Dánsku. A kdyţ se podíváme do období středověku, zjistíme, ţe v době Kalmarské unie byla 

celá Skandinávie sjednocena.
239

 V době vlády Erika Pomořanského (1412-1439) se na pobřeţí 

usazovalo mnoţství německých obyvatel.
240

 Znaků odlišné kultury si mohl projíţdějící cesto-

vatel všimnout i po určité době a to i přesto, ţe byly vynaloţeny snahy o „pošvédštění“ dané 

oblasti.
241

 Josef Klement proto v deníku neopomněl zaznamenat vzhled obyvatel této oblasti 

nebo jejich obydlí. „Jejich domy jsou ze suchých cihel a pokryté došky. Tato města ve Skåne 

jsou všechna částečně cihlová, částečně dřevěná a pokrytá taškami, jak je nacházíme v části 

německé.“
242

 

Zápis věnující se Kristianstadu se nijak nevymyká z dosavadního popisu. Na úkor 

města je zde daný prostor zdejší bastionové pevnosti. Oproti Landskroně však podle vyslance 

toto „město je dost dobře zásobované potravinami a hostinec, kde jsem ubytovaný, je ucháze-

jící a hostinský jménem Wickenberg … [je] velmi zdvořilý a úslužný, což není běžné.“
243 Jako 

zajímavost připojil k tomuto městu i poznámku na tři strany o „historkách z revoluce“, které 
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241
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Klementa z roku 1776. 
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vyprávějí o dění ve městě v roce 1772, kdy Gustav III. provedl státní převrat.
244

 Datum 

12. srpna zaujímá v diplomatově deníku pobyt v městě Karlskrona (významné město na jiţ-

ním pobřeţí Švédska), jejímţ zakladatelem byl král Karel XI. (1655-1697) v roce 1680. Jeli-

koţ se jedná o významný švédský nezamrzající přístav,
245

 tak je pochopitelné, ţe největší část 

popisu je věnována loďstvu a stavbě nového doku. V tomto rozsáhlém zápisu zaměřuje vysla-

nec svou pozornost i na fungování švédské armády a námořnictva. Patrně se však několik listů 

deníku obsahující další informace ztratilo nebo nedochovalo, protoţe na poslední stránce této 

části je nedokončená věta.
246

 

V Karlskroně opustil vyslanec švédské pobřeţí a stočil se severně do vnitrozemí. Je 

zajímavé, ţe nepokračoval ještě chvíli po mořském pobřeţí aţ do Kalmaru. Toto město proţi-

lo své období slávy především ve středověku a doznívalo ještě v době raného novověku. 

Avšak v 18. století se objevila významnější města. Jako důvod návštěvy Kounice nelákala ani 

kalmarská katedrála budována během 17. věku, přece jen hrabě nevyhledával architektonické 

skvosty.
247

 Dalším podnětem pro návštěvu však mohla být poštovní trasa vedoucí přes toto 

město, ale cestovatel se rozhodl vyrazit z Karlskony téměř přímo na sever přes Växjö. Přímé 

spojení těchto míst však podle poštovní mapy chybělo a tak, pokud poštovní sluţby vyuţil, 

musel si aspoň minimálně zajet a tím i prodlouţit trasu o několik mil. 

Po třech dnech od opuštění Karlskrony navštívil městečko Växjö, avšak tento zápis 

je oproti některým popisům ostatních měst značně krátký. Zhodnotil ho jako „… velmi malé 

dřevěné město …“.
248

 Stejně jako po projetí oblasti Skåne i zde rozsáhleji informuje. Napří-

klad se zmiňuje o tom, ţe tato část Švédska zvaná Småland je málo obydlená, a tak se snaţí 

o „povzbuzení kultury a zvýšení populace“. Dále zde píše o daních nebo o správním uspořádá-

ní oblasti. Neopomněl ani přírodu: „Tato provincie je celkově dost špatně obdělávaná. Lesy 

jsou dost krásné, ale [mají] velmi malý prospěch pro stát a pro soukromníky …“
249

 

Následující dny jsou v deníku zaznamenány spíše fragmentárně. Kounicův pohyb 

krajinou pokračuje stále severním směrem, a neţ doputoval do Jönköpingu, strávil noc 
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v městečku Vrigstad. Jönköping se rozprostírá na jiţním cípu rozlehlého jezera Vätern, které 

neopomněl diplomat v deníku zmínit. Poznamenal také, ţe město je tvořeno jednou dlouhou 

ulicí a nedaleko od domů se rozprostírají lesy. Dlouho zde však cestovatel nepobyl, po jídle se 

ještě týţ den vydal na cestu a hlavu sloţil aţ u města Gränna ve vesnici. Následujícího rána se 

přesunul severovýchodním směrem do Linköpingu. Zde se naobědval a zhodnotil do deníku 

zástavbu města, kterou nepovaţoval za nejzdařilejší. Poslední zápis nám prozrazuje, ţe 

18. srpna dojel do Norrköpingu.
250

 

Po putování napříč jiţním Švédskem a krátké návštěvě Dánska hodnotí Kounic ab-

solvovanou cestu vlastními slovy takto: „Všechny země, které jsem projel, jsou dobře obdělá-

vané a opravdu velmi příjemně upravené. Cesty jsou vynikající a nacházejí se zde dobří [....] 

v hostincích.“
251

 Vzpomínku na špatnou kvalitu cest na západním pobřeţí a jejich značnou 

písčitost, kterou zmiňoval i při přesunu do Jönköpingu, asi po mnoha absolvovaných mílích 

cestovatel úspěšně vytěsnil. 

 

Součástí kartonu, kde je uloţený Kounicův cestovní deník, jsou i přiloţené listy in-

formující o daních ve Švédsku nebo o zamýšleném projektu propojení Baltského a Severního 

moře. V průběhu staletí byly totiţ lodě proplouvající Öresundskou úţinou nuceny platit clo, 

které značně napomáhalo dánské ekonomice. Toto clo hrálo významnou roli hned v několika 

mírových smlouvách mezi Dánským a Švédským královstvím.
252

 Nápad propojit obě moře 

a vyhnout se tak nutnému placení cla se ve Švédsku objevil jiţ za vlády Vasovců, avšak trvalo 

ještě několik stovek let, neţ se plán podařilo zrealizovat. Nabízelo se několik moţností propo-

jení a nakonec v roce 1832 byl Götaälv (někdy zmiňován jako Göta kanál) dokončen a spojo-

val Stockholm s Göteborgem. Stavbu vodních kanálů ale i přístavů nebo silnic inicioval král 

Gustav III.,
253

 na jehoţ dvoře působil jako vyslanec Josef Klement, proto bylo toto téma prav-

děpodobně i častým námětem k diskuzi a tak se dostalo i na stránky diplomatova deníku. Sám 

Josef Klement si zaznamenal plánované propojení obou moří, které bylo o několik let později 

uskutečněno. Samozřejmě měla být, podle jeho popisu, vyuţitá řeka Göta a rozlehlé jezero 
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Vänern, které by bylo následně spojeno s menším jezerem Vätern a odtud směrem přes 

Söderköping by bylo dokončeno propojení s Baltským mořem.
254

 

 

III. 4. Interpretace cestovního deníku z léta roku 1776 

Cestovních deníků je celá řada, především však od mladých šlechticů dokončujících 

své vzdělání na kavalírské cestě. Informace o cestách dospělých nám podávají deníky přede-

vším z diplomatických cest.
255

 Do této kategorie spadá i cestovní deník Josefa Klementa, jeli-

koţ vznikl během jeho diplomatické mise a jeho autorovi bylo v té době jiţ třicet dva let. Vy-

slancovy zápisky však mají charakter turistické cesty, protoţe v něm chybí zmínky o politic-

kém vyjednávání a naopak informují o jiţním Švédsku. Cestovní deník si Josef Klement vedl 

pouze po dobu přibliţně měsíce a půl, kdy probíhala zmiňovaná cesta. Ale jak jiţ víme, jeho 

zápisy ho nedoprovodily aţ do cílového místa – tedy Stockholmu. Jaké byly důvody vzniku 

tohoto ego-dokumentu, nám asi zůstane neodhaleno, ale s největší pravděpodobností si jej 

vyslanec nepsal pro reprezentativní účely, jako to bylo obvyklé například u rodu Valdštejnů 

nebo české větve rodu Šternberků, kteří si své deníky nechávali svazovat a ukládat do rodin-

ných knihoven.
256

 Nejvíce informací hrabě do deníku zaznamenává uprostřed své cesty, 

i kdyţ výjimkou je i doba strávená na dánském území, kterou také nepopisuje podrobněji. 

Podle Cermana, bylo osvícenské cestování ovlivňováno především třemi moţnostmi 

pojetí cesty. Jedná se o „objevné cesty, jež přispívaly k rozšíření znalostí lidstva“, dále jsou to 

„individuální cesty za poznáním podniknuté pro osobní vzdělání“ a naposled „cesty podniknu-

té ve službách státu“.
257

 Ve zmiňované studii je zdůrazněno, ţe vzdělávat se, a sbírat nové 

zkušenosti můţe člověk v kterémkoli věku. Osvícenecké individuální putování za poznáním 

tedy nepředstavuje pouze kavalírské cesty. Z tohoto pohledu tedy Kounic spojil druhý a třetí 

bod a jeho cesta jiţním Švédskem představovala jak sluţbu státu tak rozšíření vlastních obzo-

rů. Podrobné popisy pevností, dolů nebo námořnictva totiţ mohly poslouţit jako případně 

vhodné informace pro stát (přece jen diplomaté mohli v cílové zemi slouţit i jako tajní špio-
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ni),
258

 ale také dokládají vyslancův zájem o danou problematiku. V opačném případě by totiţ 

nevzniklo tolik stránek deníku popsaných těmito detailními informacemi. Kombinace cesty 

diplomatické a „turistické“ není nijak neobvyklá, vyslaní členové mise si často nutnou cestu 

zpříjemnili „turisticky“ atraktivními místy. Jako příklad je moţné vyuţít cestu Gottlieba 

Amadea z Windischgrätzu, který putoval po Říši v roce 1661 jako vyslanec, a ze zvědavosti 

inkognito navštívil Hamburg.
259

 Ovšem Josef Klement, jak víme, se vydal na cestu v době 

působení na zahraničním dvoře. Avšak jiţ několikrát zmíněný turistický charakter jeho cesty 

nebyl ve druhé polovině 18. století jiţ nic neobvyklého.
260

 

Kounicův deník je typický pro dobu svého vzniku. Jiţ pominula doba baroka a její 

typické zaměření na estetické popisy architektury a přírody (i kdyţ nějakou zmínku tohoto 

charakteru autor deníku také zanechal, například dánské území při popisu zahrady 

v Hørsholmu nebo zámku Charlottenbourgu). Typickým představitelem barokního vnímání 

světa je Kryštof Václav z Nostic, který zanechal ve svém cestovním deníku například popis 

Hamburgu.
261

 Avšak i na důvodech jeho cesty je moţné najít pomalu se proměňující myšlení 

společnosti, protoţe se do Nizozemí vypravil z pouhé zvědavosti. Jeho výprava na západ tím 

pádem dostává „turistický“ charakter, který se začal objevovat aţ v 18. století.
262

 Příklad, kte-

rý dokládá změnu v myšlení společnosti, je patrný na studijní cestě Aloise Podstatského usku-

tečněné před polovinou 50. let 18. století. Tento šlechtic začal na Moravě šířit osvícenské 

myšlenky, zaloţil půjčovní banku v Brně a poté se jel podívat do severní Itálie, kde směřoval 

svou pozornost především na manufaktury, zdejší ekonomiku a inspiroval se zde i pro násled-

né zlepšení obchodu na Moravě. Cestovatelské zaměření v době baroka na architekturu a další 

zajímavosti bylo tedy na příkladu cesty Aloise Podstatského naprosto odsunuto do pozadí a je 

zde tedy patrný přechod od baroka k osvícenskému racionálnímu myšlení.
263

 

Většinu času tedy Kounic ve svém deníku zaměřuje pozornost na praktické otázky 

doby a nezapomíná podrobně popisovat ani loďstvo, obchod, pevnosti nebo navštívená města. 

Na příkladu cesty Aloise Podstatského, bylo demonstrováno, ţe obchodní záleţitosti se dostá-
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vali do popředí zájmu. S tím částečně souvisí i časté popisy loďstva, námořní doprava byla 

vyuţívána především Východoindickou společností, kterou hrabě v deníku při pobytu 

v Göteborgu neopomněl uvést. Jeho pozornosti však neunikalo ani námořnictvo a vybavenost 

jeho lodí. Vţdyť informace tohoto charakteru se mohly vyuţít v případě válečného konfliktu. 

Po více jak ročním pobytu v severské zemi neposkytuje Kounicův cestovní deník ani 

náznak údivu z odlišného prostředí, takovéto příklady totiţ nechyběly v relacích nebo osob-

ních denících císařských vyslanců ze Skandinávie v 17. století.
264

 Naopak, co je typické pro 

tuto oblast a zároveň odlišné od zbytku Evropy, to v jeho zápiscích nenajdeme. Jako příklad 

tohoto jevu můţeme vyuţít třeba popis švédských domů. Při komparaci s dalšími cestopisný-

mi díly věnujícími pozornost stejnému území, se mnoho autorů zmiňovalo o dřevěných stav-

bách červené barvy.
265

 Takovýto popis v Kounicově zápisu naprosto absentuje, avšak jeho 

zmínka o domech nacházejících se v provincii Skåne hovoří o zděných bílých obydlích. Ty 

však nejsou typická pro Švédsko, protoţe je viděl i jinde na kontinentu, třeba v Německu. 

Jako druhý příklad, který potvrzuje jeho přivyknutí si severskému prostředí, můţeme nalézt 

opět v chybějícím zápisu o fungování švédské pošty, který jiný cestovatel neopomněl zmínit. 

Ani on ale jistě nebyl výjimkou a zpočátku se neubránil obvyklému porovnání. 

Kounicův deník nám přibliţuje i jihošvédskou oblast, kterou projel. Výše je zmíněno 

diplomatovo hodnocení jedné historické provincie a uţ mnohokrát se zde objevil výčet míst, 

která nejčastěji upoutávala jeho zájem. Jako typický osvícenský cestovatel odpoutal pozornost 

od krajiny a výstavných zámků. Za to se soustředil na „uţitečnější“ místa Švédska. Jiţ poně-

kolikáté tedy musí být zmíněny doly a následné vyuţití zde získaného materiálu. Popis měst 

je v deníku spíše okrajový, je moţné, ţe se Kounic inspiroval Rousseauovým názorem, ţe 

města jsou ve všech zemích stejná, a tak se raději soustředil na něco jiného.
266

 Velice často 

však vyjadřuje svůj názor na projíţděná města a městečka, která označuje jako „špatně zasta-

věná“. 

Samozřejmě však na architekturu úplně nezanevřel, to dosvědčuje například jeho vý-

let lodí, při němţ si prohlédl kostely v Trollhättanu nebo několikastránkový popis landskron-

ské pevnosti. Kounicův zájem o fortifikační objekty se odráţí hned ve dvou rovinách. Jakoţto 

vyslanec mohl mít za úkol detailní prozkoumání pohraničních pevností a ta v Landskroně 

patřila mezi nejdůleţitější. Úzký Öresundský průliv se stával ideálním místem pro nečekané 

přepadení od případného dánského nepřítele nebo mohl být samozřejmě pouţit i švédskými 
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útočníky.
267

 Vládci habsburské monarchie tedy mohli poţadovat informace o nedobytnosti 

pevnosti a jejím vybavení. Kdyţ by se náhodou dostali do války, ať uţ na straně Švédského 

království nebo proti němu, mohl mít císař aspoň představu o moţnostech švédské obrany. 

Druhá moţnost interpretace zájmu o pevnost má starší kořeny. Jako šlechtický syn prošel zá-

kladním vzděláním a do toho spadalo i tzv. vojenské inţenýrství. Zájem o budování, vybavení 

a znalost staveb obranného charakteru byl v raném novověku základem kaţdého šlechtice.
268

 

Na stránky deníku tedy mohl Kounic zúročit i vědomosti získané v mládí během studia. 

Na zastavení v Kodani můţeme vidět, ţe Kounicovu absolvovanou trasu netvořila 

pouze zvědavost z poznání Skandinávie, ale i během odpočinku od diplomatických jednání na 

Stockholmském dvoře byl hrabě stále císařův zástupce a návštěva Kodaně jistě nepatřila pou-

ze k nahodilým nápadům, ale byla dopředu plánována. Vynechané popisy dní v deníku tedy 

můţou znamenat diplomatické jednání s kolegy z habsburské monarchie, a jak víme, hrabě si 

nevedl podrobný deník politických vyjednávání. 

V deníkových záznamech je ponejvíce zastoupena ich-forma, avšak do popisů se 

vmísí i třetí osoba jednotného čísla vyjádřená francouzským „on“, které v češtině supluje zá-

jmeno „my“ nebo také můţe znamenat „ono se“. Ve druhé polovině 18. století se uţ i protes-

tantské Švédsko řídilo gregoriánským kalendářem,
269

 takţe nedocházelo v kontaktu s cizinci 

k nepřesnostem, k upřesnění času tedy vyslanec zapisoval data podle gregoriánského kalendá-

ře a denní dobu upřesňoval dokonce na půlhodiny. Deníkové záznamy nejsou, jak bychom 

očekávali, označovány dnem, ale datum je zanesen do kontextu zápisu. Je zde také patrný 

odklon od barokní zboţnosti k osvícenství, vyslanec totiţ nepopisuje ţádné církevní události. 

Jediná zmínka spojená s náboţenstvím je prohlídka kostelů v Trollhätanu, upozornění na 

místní katedrálu v Lundu nebo na kostely ve městech, ve kterých se vyskytl. V zápisech se 

neobjevuje ani absolvovaná vzdálenost, upřesnění v mílích pouţívá jen při popisu rozlehlosti 

jezera nebo odlehlosti určitého místa, které však ani nenavštívil. 

Z hlediska kaţdodenního cestování nám diplomatův deník můţe poskytnout hned 

několik informací. Jak jiţ bylo nastíněno, Josef Klement se přepravoval pomocí bryčky. Ta se 

v jeho zápisu objevila hned dvakrát, ale pokaţdé byla spojená s nějakým nepříjemným záţit-

kem. Napoprvé bryčka zapříčinila vyslancovi lehká zranění, kdyţ se pokoušel vysvobodit její 

uvázlé kolo mezi kameny, a napodruhé se kvůli svému dopravnímu prostředku musel zastavit 
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v Lundu a zkontrolovat osu u kol.
270

 Při cestování tímto dopravním prostředkem se zmínil do 

deníku i o průvodci (přesněji při nehodě, kdy uvázlo kolo). Tato skutečnost nám napovídá, ţe 

mohl vyuţívat sluţby mimořádné pošty, protoţe (jak jiţ bylo uvedeno výše), rozhodoval 

i o místech zastavení.
271

 Jako další moţnost přepravy vyuţíval loď v oblasti Öresundské úţiny 

a s velkou pravděpodobní se přeplavil i přes jezero Vätern, kdyţ opouštěl Medevi a mířil do 

Mariedalu. 

Průběţná přepravní rychlost po souši se v raném novověku průměrně pohybovala 

okolo 50-60 kilometrů za den.
272

 Tuto vzdálenost cestovatel většinou za den urazil, avšak na 

některých úsecích se dokázal přepravovat i rychleji. Nejdelší dohledatelná vzdálenost měří 

cca 80 kilometrů a Kounic ji urazil na západním pobřeţí mezi Halmstadem a Helsingborgem. 

Na tomto úseku se zmiňuje o vyuţití sluţeb pošty, coţ potvrzuje, ţe cestování poštou platilo 

i v 18. století za velice oblíbený způsob přepravy.
273

 Značnou výhodou ulehčující cestování na 

severu Evropy bylo zajisté dlouho trvající denní světlo v letním období, díky tomu se mohl 

cestující v případě nutnosti přepravovat i v pozdních nebo naopak velmi brzkých hodinách. 

Tuto skutečnost také hrabě několikrát vyuţil. Urychlení dopravy za dobrého počasí také zajis-

té napomáhal terénní reliéf jiţního Švédska, protoţe tato oblast je velmi níţinatá a bez výraz-

ných převýšení. A samozřejmě rychlost přepravy ovlivňovala i kvalita cest, která ve Švéd-

ském království nebyla špatná, jak Josef Klement sám uvádí.
274

 

Ubytovací sluţby vyslanec mnoho nehodnotí. Jednou stránkám svěřil své dojmy: 

„[byla tam] nesnesitelná nečistota, která mi při vstupu vše znechucovala“.
275

 Z důvodu ab-

sence dalších negativních názorů na toto téma se dá předpokládat, ţe vyslanec neměl důvod 

být nespokojen. Ve většině záznamů týkajících se stravování je autor deníku také značně ne-

určitý. Zpravidla je o jídle pouze zmínka, ţe proběhlo, jen někdy je upřesněné místo nebo 

hodina. Ze zaznamenaných informací je patrné, ţe vyslanec někdy jedl sám nebo byl příleţi-

tostně pozván ke stolu od místních šlechticů. Často jedl ve společnosti například v Göteborgu 

nebo při pobytu v Kodani. Během překonávání větší vzdálenosti však nepohrdl ani stravou 

v zájezdním hostinci. Pouze třikrát si zapsal, co mu k večeři naservírovali. Ve všech zmiňo-

vaných případech diplomat píše o lososovi a kuřeti nebo staré slepici (tyto zmínky tedy nevy-

povídají o příliš pestré stravě), ale pokaţdé se jednalo o jídlo připravené v hostinci u cesty. 
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V podrobném popisu Skåne je v deníku patrná změna v zaznamenaných informacích. 

Do této doby se ze zápisů čtenář nedozvěděl informace o Švédském království týkající se 

obyvatelstva, průmyslu nebo hospodářství. Je moţné, ţe tyto skutečnosti zapsal vyslanec poté, 

co se seznámil s nějakou apodemickou příručkou nebo si přečetl cestovní deník, který odpo-

vídal na předem kladené obecné otázky. Některé informace, které měly být podle příruček 

součástí cestovních deníků, Kounic zaznamenával téměř od počátku cesty. Našli bychom zde 

zmínky o kvalitě cesty nebo se mu do zápisu občas vloudila informace o správní struktuře 

dané oblasti (např. v Landskroně). Dále apodemiky nabádají cestovatele seznamovat se 

s místním obyvatelstvem veškerého stavu. Této skutečnosti se vyslanec také nevyhnul. Cesto-

vatelské příručky radily putujícím jiţ od 16. století a za tu dobu se nároky na píšící cestovatele 

stupňovaly.
276

 Deník vyslance se jistě v 18. století za takovýto spis nepovaţoval, ale pravdě-

podobné setkání s podobnou publikací minimálně na krátkou dobu ovlivnilo Kounicovy zá-

pisky nebo ho natolik zaujalo prostředí Skåne, ţe mu přišlo vhodné zaznamenat zmíněné in-

formace. Avšak v podobném duchu se pak v průběhu cesty ještě rozepisuje v Karlskroně nebo 

o provincii Småland. 

Deník také naznačuje, kudy vedla diplomatova cesta do Stockholmu, kdyţ tam jel 

před rokem za účelem převzetí povinností odpovídajících jeho ranku. Kdyţ cestovatel dopu-

toval do míst, která mu jiţ nebyla neznámá, do deníku tyto města jiţ nepopisoval. Je to zna-

telné na městech Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Linköping a na dalších významných 

místech, nacházejících se od posledně zmíněného města na trase do Stockholmu. 

 

III. 5. Konec vyslancovy mise 

Tato práce si nedává za cíl informovat o politickém jednání Josefa Klementa 

z Kounic ve Švédsku, a proto uţ zbývá v této kapitole pouze pojednat o jeho odjezdu. Diplo-

matova ţádost o staţení z této mise byla vyslyšena a na jaře 1777 se dozvěděl o svém odjezdu 

ze Skandinávie. Avšak neměl se navrátit zpět do své vlasti, ale pokračoval do další země za-

stupovat své suverény. Dne 26. dubna 1777 je datována jmenovací listina ve Vídni, která Jo-

sefa Klementa zplnomocňovala k výkonu funkce vyslance na ruském dvoře. Protoţe v době 

jmenování nebyl Josef Klement ve Vídni, nemohl tuto listinu osobně podepsat, proto svůj 

podpis připojil jeho otec Václav Antonín.
277

 Následně 28. dubna byl ve Vídni vydán rekre-

                                                         
276

 Lucie STORCHOVÁ, Ars apodemica, Umění uchopit a popsat „cizí“ kraje, Dějiny a současnost 25, č. 4, 

2003, s. 10-12. 
277

 MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1925, kart. 21, jmenovací listina Josefa Klementa z Kounic-Rittbergu jako 

vyslance na ruském dvoře z 26. dubna 1777. 



49 

 

denční list, který vyslance opravňoval k ukončení mise. Není známo, kdy přesně tento 

recredentiales vyslanec obdrţel, ale při přepravě této informace se s největší pravděpodob-

ností nevyskytla ţádná komplikace, protoţe jiţ 27. května měl vyslanec sepsanou relaci adre-

sovanou zpět do Vídně, ve které děkoval za udělení vyslaneckého ranku a vyslání za carevnou 

Kateřinou II. V této předposlední zprávě také informuje vídeňský dvůr o tom, ţe závěrečnou 

relaci ze Švédska nestihl sepsat a poslat hned po poslovi zpět, ale ţe ji napíše a pošle 

z Petrohradu.
278

 

Po vyřízení nutných záleţitostí absolvoval závěrečné audience 2. června u královské 

rodiny
279

 (i kdyţ u některých členů to nebylo moţné, protoţe se nacházeli v dané době na 

venkově). Podle Kounicových slov proběhla závěrečná setkání podle očekávání, a tak jiţ nic 

nebránilo k sepsání poslední relace ze Stockholmu datované 3. června 1777, kde dané infor-

mace uvádí.
280

 Také se v ní zmiňuje o obdrţení obvyklých darů
281

 a plánovaném odjezdu do 

Petrohradu následujícího dne v úterý 4. června. Bezproblémovému průběhu cesty jistě napo-

mohl i švédsky psaný cestovní pas,
282

 který Josef Klement obdrţel jiţ 2. června a měl ho po-

depsaný od samotného krále Gustava III.
283

 

Zajímavostí je jistě také cesta, kterou podle Kounicovy předposlední relace měl pod-

niknout král Gustav III. za carevnou Kateřinou II. do Petrohradu. Tato návštěva švédského 

panovníka, která byla plánována pro utuţení vzájemných přátelských vztahů, měla započít 

v neděli nebo v pondělí po Kounicově odjezdu ze Stockholmu a součástí bylo i mezipřistání 

v Helsinkách (tehdejším Helsingforsu). Za dobrého počasí a příznivého větru se délka cesty 

odhadovala na 5-6 dní. Kudy absolvoval cestu do Petrohradu Josef Klement, není známo, 

avšak je dost pravděpodobné, ţe mohl pouţít přinejmenším podobnou trasu, nebo pokud král 

posílal dopředu určité mnoţství zavazadel, mohl vyrazit i vyslanec s královským nákladem 

v předstihu. Nevíme, kdy přesně do Petrohradu dorazil, ale 15. června jiţ absolvoval první 

audienci.
284

 S přihlédnutím k tomuto datu se v Petrohradu vyskytoval přibliţně v době před-
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pokládaného příjezdu švédského krále a není vyloučené, ţe se s ním setkal ještě v Rusku nebo 

dokonce na dvoře Kateřiny II. 

Kounicovo opuštění vyslaneckého postu ve Stockholmu před létem je pravděpodob-

ně zapříčiněno odjezdem většiny dvora na teplé měsíce mimo rezidenční město, ze stejného 

důvodu podnikl před rokem dlouhou poznávací cestu po jiţním Švédsku. Bylo by tedy zby-

tečné, aby setrvával na ambasádě, kdyţ stačila přítomnost legačního sekretáře Josepha Pre-

indla, který zastával tuto funkci jiţ před příjezdem Josefa Klementa a pak i v době jeho půso-

bení, takţe s vedením vyslanectví jiţ měl určité zkušenosti. Misi na začátku léta ukončil také 

vyslancův předchůdce Anton von Widmann a další císařův diplomat s vyšším rankem zavítal 

do Stockholmu aţ před hlavním obdobím politických vyjednávání – tedy na podzim.
285
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Kapitola IV. Porovnání cestovního deníku Josefa Klementa z Kounic 

s dalšími cestopisy věnujícími se oblasti jižního Švédska 

 

Josef Klement z Kounic nebyl jediným cestovatelem, který projel část Skandinávie 

a zanechal po sobě deník, prozrazující detaily putování. V této kapitole se proto pokusíme 

o srovnání deníku hraběte Kounice s ostatními dochovanými deníky. Pozornost bude zaměře-

na na absolvovanou trasu a navštívená zajímavá místa. Materiály vybrané ke komparaci však 

vznikaly z odlišných důvodů a za jiných podmínek. Někteří cestovatelé projíţděli jiţní oblastí 

Švédska z důvodu osobní přepravy z domoviny na vyslanecký post v rezidenčním městě 

švédských panovníků, jiní zase touţili poznat danou oblast nebo to byl pouze nepatrný zlo-

mek na jejich dlouhodobé cestě. 

Pro srovnání budou slouţit dva vydané cestopisy od anglických cestovatelů. Oba tito 

putující poznávali švédskou krajinu přibliţně ve stejné době jako Josef Klement, tedy ve dru-

hé půli 18. století. Zaprvé se jedná o Josepha Marshalla, anglického šlechtice, který se vypra-

vil na cestu ze zvědavosti a jeho záměrem bylo, z absolvovaného putování vydat cestopis.
286

 

Druhý anglický cestovatel William Cox byl duchovní a na cestu po Skandinávii se vypravil 

hned dvakrát a to v krátkém časovém období 5 let. Na cestě doprovázel mladé šlechtice 

a z těchto putování, i on nechal vydat tiskem své zápisy.
287

 Jako další komparační materiál 

bude vyuţit cestopis Martina Gottsera. Tento jezuita absolvoval cestu jako nutný přesun do 

místa působení z Vídně do Stockholmu v roce 1690, protoţe měl na zdejší císařské ambasádě 

vykonávat funkci legačního kaplana.
288

 Krátká zmínka bude i o cestovateli francouzského 

původu Jeanu Françoisovi Regnardovi, který se vypravil aţ daleko na sever do oblasti Lapon-

ska a to na konci 17. století.
289

 Poslední srovnání bude provedeno s vydaným cestopisem an-

glického ambasadora Bulstroda Whitelockea, který byl vyslán do rezidenčního města v roce 

1653.
290
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IV. 1. Srovnání s cestou Josepha Marshalla z roku 1769 

Jako první komparační materiál bude pouţit vydaný cestovní deník Angličana Jo-

sepha Marshalla,
291

 který se vypravil na dlouhou cestu na konci 60. let 18. století. Jak sám 

v úvodu uvádí, na tuto cestu se vydal ze zvědavosti, a především proto, ţe kdyţ před 11 lety 

podnikl klasickou kavalírskou cestu, během které poznával Francii, Itálii, část Španělska nebo 

Německa, tak bez povšimnutí projíţděl místy, která by si pozornost zaslouţila.
292

 V dospělosti 

se tedy vydal poznávat Evropu znovu a zájem jevil především o severní část Evropy. Během 

doby tří let projel Holandsko, Skandinávii, Rusko a Ukrajinu s Polskem. O svém putování 

hned dva roky po návratu vydal třísvazkový deník. Marshallova cesta Skandinávií trvala při-

bliţně 10 měsíců a jejímu popisu věnoval asi 300 stránek, coţ je bezmála jeden svazek.
293

 

Kdyţ porovnáme trasy Josefa Klementa s cestou, kterou projíţděl stejnou oblast Jo-

seph Marshall, zjistíme, ţe velká část se překrývá. Anglický cestovatel se z Německa přesunul 

na dánské území a po jeho projetí se dostal na stejné místo, kam o několik let později zavítal 

i císařský vyslanec. Město, o které se zde jedná, je rezidenčním sídlem dánských králů – Ko-

daň. Oproti moravskému šlechtici, který toto město ve svém deníku nijak detailněji nepopisu-

je, se Joseph Marshall rozepsal o krásách přístavního města, zaujala ho především fortifikační 

architektura, ale vyzdvihuje i královský palác. Stránku věnuje i dánské armádě a pokračuje 

popisem státního uspořádání.
294

  

Ze sídelního města se vydal po pobřeţí na sever do Helsingøru, tato cesta mu zabrala 

celé dva dny.
295

 Právě tento přesun v Kounicově deníku není časově ukotven. Marshallův čas 

strávený na cestě nám tedy napovídá, jak dlouho se přepravoval i vyslanec. Opět oproti Josefu 

Klementovi je anglický autor deníku pečlivější v zápisu, avšak nijak podrobně také město 

nezmiňuje. Po překonání úţiny směřoval k severu, v protisměru cesty Kounice, aţ do Göte-

borgu. Při této cestě po pobřeţí zanechal ve svém deníku, stejně jako vyslanec, informace 

o švédské poště. Avšak oproti hraběti si anglický cestovatel nemá na co stěţovat. Naopak, je 

se sluţbami velice spokojený a to jak v hostincích, tak na přepřahacích stanicích. Jediné, na 

čem se na tomto úseku oba cestovatelé shodli, byla kvalita cest. Právě při cestě po západním 

pobřeţí Kounic spílal nad „… nejhorší písečnou cestou, která na světě je“.
296

 Podobně se ve 

svém deníku vyjadřuje i Joseph Marshall, který cesty okomentoval takto: „Pochybuji, že budu 
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mít důvod je chválit, vypadají, že mají sotva nějaké opravy“. Z těchto komentářů kvality cest 

se zdá, ţe v době sedmi let, která uběhla mezi oběma uskutečněnými cestami, se kvalita cest 

vůbec nezměnila, ba naopak.
297

 

 

 

Obr. 3: Na mapě jsou červeně znázorněny cesty Josefa Klementa z Kounic a modrá naznačuje 

trasu Josepha Marshalla. 

 

Následně zavedly nekvalitní cesty anglického šlechtice aţ do Göteborgu, ve kterém 

ho, stejně jako Kounice, zaujala zde sídlící východoindická společnost a s ní související roz-

sáhlé obchody. Navíc ještě zmiňuje mnoţství tolerovaných kostelů,
298

 které fungovaly i přes-
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to, ţe náboţenskou svobodu zavedl aţ král Gustav III.
299

 Po odchodu z města se Joseph Mar-

shall nasnídal v pevnosti Bohus, která je umístěna na ostrově v řece Göta, a popsal ji jako 

„… romantické místo, a na Švédsko velmi dobře opevněné“.
300

 Tato pevnost Josefa Klementa 

nijak nezaujala, nebo se o názor na ni nepodělil s deníkem a jeho případnými čtenáři. Na tom-

to místě se však jejich překrytí cest na chvíli rozchází. Vyslanec, jak víme, přijel do Götebor-

gu od jezera Vänern z Vänersborgu, anglický cestovatel sice také mířil k tomuto jezeru, ale 

jeho trasa vedla více na východ a to rovnou do městečka Lidköping. Při tomto přesunu opět 

Joseph Marshall komentuje špatnou kvalitu cest, tato nepříjemnost však byla prý vynahrazena 

úchvatnými výhledy na jezero. Stejně jako Kounic, ani Marshall se popisem města nezabýval, 

do deníku jen zapsal zmínku o okolí města.
301

 

Mezi Lidköpingem a Örebrem, ve kterém se zastavili oba putující šlechtici, se Joseph 

Marshall zastavil v dalších dvou městech umístěných na pobřeţí jezera. To sice Josef Kle-

ment také, ale cesta kaţdého šlechtice vedla jinudy. Zatímco první zmíněný se vypravil po 

pobřeţí na sever a teprve později zamířil východním směrem do Örebra, vyslanec putující 

o několik let později v protisměru z Örebra jel rovnou na jih k východnímu břehu jezera 

Vätern a pak rovnou na západ s pouţitím vodní dopravy přes jezero a na hrad Mariedahl. 

Město Örebro se tedy opět stalo stejným průjezdním bodem obou cestovatelů. Joseph Marsha-

ll odtud pokračoval do Uppsaly,
302

 avšak je pravděpodobné, ţe se po cestě zastavil, stejně 

jako Kounic, ve městech Arboga a Västerås, protoţe leţí ve směru jeho cesty, jen se o nich 

nezmínil ve svém cestopisu.
303

 

Popis Uppsaly z pera Marshalla je dosti skromný, jen zmiňuje rozlehlost města a je-

ho umístění na odlehlém kraji jezera Mälaren.
304

 Přesto tento cestovatel zanechal více infor-

mací neţ císařský vyslanec, který pouze zaznamenal název města ve svém itineráři.
305

 Ná-

sledný Marshallův popis pokračuje cestou do Stockholmu a nechybí ani vyjádření názoru na 

toto město, které mu připomínalo Benátky.
306

 Zmínku o sídelním městě švédských panovníků 

bychom v Kounicových zápiscích hledali jen těţko. Následná trasa má jiţ pouze jedno spo-
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lečné místo zastavení. Joseph Marshall se ze Stockholmu vydal nejdříve na východní pobřeţí 

poloostrova do městečka Öregrundu a odtud vyrazil do Hedemory. Tu navštívil při své cestě 

na sever i Josef Klement.
307

 Detailnější informace od vyslance bychom na druhém, kratším 

putování do těchto míst hledali jen stěţí, Joseph Marshall tedy alespoň přibliţuje Hedemoru 

jako významné místo těţby a to jak stavebního dřeva, tak ţeleza.
308

 V tomto místě končí jaká-

koli souvislost mezi cestami obou putujících. Joseph Marshall pokračoval dál ve své cestě 

přes území Švédska a dále do Ruska, Polska a Ukrajiny. 

Tento nástin trasy vedoucí přes oblast jiţního Švédska přiblíţil navštívená místa, kte-

rá poutala pozornost cestovatele ve druhé polovině 18. věku. Na tomto rozsáhlém díle však 

můţeme pozorovat také vývoj osvíceneckého myšlení. Uţ jen důvod cesty absolvovaný ze 

zvědavosti a věk cestovatele vypovídá o změně. Právě v průběhu osvícenství se začaly podni-

kat „turistické“ cesty,
309

 a zde představené putování anglického cestovatele splňuje tyto pod-

mínky. Autor cestopisu sám zmiňuje, ţe se vydal na cestu, aby lépe poznal místní obchod, 

manufaktury nebo zemědělství.
310

 Také zastává názor, ţe cestovatel, který se vydá poznávat 

cizí kraje a má v úmyslu se poté o zjištěné poznatky podělit s veřejností pomocí vydaného 

cestopisu, by se měl zajímat především o ty záleţitosti, které budou prospěšné pro jeho ze-

mi.
311

 

Na základě tohoto názoru se tedy autor deníku řídí zásadou tvoření apodemických 

příruček, které doporučují do popisu zahrnout kromě moţných cílů také kulturu, krajinu se 

svým zemědělstvím, státní zřízení a další informace dotvářející celkový obraz dané země ne-

bo prostředí.
312

 Joseph Marshall často také při delších trasách hodnotil místní obyvatelstvo 

a jeho ochotu. Po projetí švédského území sumarizuje své názory na obyvatele, vojenství, 

zemědělství, kulturu, víru, vzdělání a další záleţitosti, tvořící švédské království.
313

 Zajisté na 

cestu jiţ vyráţel s následným záměrem zveřejnění deníku a tak jeho záznamy detailně popisu-

jí prostředí zemí, kterými projíţděl. Vědomí, ţe budou jeho zápisky veřejně dostupné, však 

jistě zapříčinilo i určitou „cenzuru“ informací, které by se mohly vyskytovat v cestovním de-

níku autora, který by nepředpokládal další veřejné čtenáře. 

V porovnání s deníkem hraběte Kounice můţeme vidět zásadní rozdíly především 

v důvodu vzniku díla. Jak jiţ víme, Josef Klement nepředpokládal následné zveřejnění svých 
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zápisků, a tak se ani nesnaţil o apodemický přístup v zaznamenávání informací, nebo alespoň 

zpočátku je to dosti patrné. Další zásadní odlišnost bychom našli v rozsahu. Zápisy vyslance 

sestávají přibliţně ze 100 folií, avšak vydané Marshallovo dílo zabírá hned tři knihy, ale zde 

se odráţí i výrazně nestejná délka cesty. Pokud bychom tedy porovnávali jen překrývající se 

část popisů, zápisky anglického cestovatele se nacházejí na přibliţně 100 stranách knihy. Jeho 

popisy jsou daleko detailnější a zaměřují se na necelých 1000 kilometrů. To hrabě Kounic 

popsal cestu dlouhou téměř 2000 kilometrů. Jen doba jejich cesty je téměř totoţná, Marshall 

poznával stejnou oblast jen o dva týdny méně neţ hrabě Kounic. 

IV. 2. Srovnání s cestopisem Williama Coxe z konce 70. a počátku 80. let 18. století 

Pro další srovnání nám poslouţí vydaný cestopis anglického duchovního Williama 

Coxe, který poznával stejně jako jeho krajan hned několik zemí nacházejících se na severu 

Evropy. Tento muţ se na cestu vydal jako vychovatel, doprovázel tedy mladé šlechtice.
314

 

Ovšem cestovatel se do Skandinávie vydal hned dvakrát v krátkém časovém rozmezí 

a pokaţdé své zápisky popisující jeho putování vydal tiskem. Jeho obsáhlý cestopis je rozdě-

len do pěti dílů a během osmi let se dočkal hned čtyř vydání.
315

 Poprvé se na cestu vydal na 

sklonku 70. let 18. století a projel přes Polsko a Rusko na Švédské území, které poznával na 

jaře roku 1779, a jeho putování Skandinávií bylo zakončeno v Dánsku. Při druhé cestě se vy-

dal v letech 1784-1785 přes dánské území do Švédska, následně se přes Norsko vrátil zpět 

a oklikou přes středošvédské provincie Värmland a Dalarna se přesunul do Stockholmu a ná-

sledně zpět do Dánska. Obě jeho cesty se tedy uskutečnily pár let poté, co císařský vyslanec 

Josef Klement absolvoval poznávací cesty po Švédsku. 

William Coxe přicestoval na švédské území v únoru 1779 a to na souostroví Ålandy 

při přesunu z finského Turku, odtud následně pokračoval na Skandinávský poloostrov. Přes-

něji se vylodil v přístavu Grisslehamn, nacházejícím se na švédském východním pobřeţí. Jeho 

prvním cílem byl Stockholm, jemuţ také věnuje značnou pozornost. Zápisy však nejsou ome-

zené pouze na popis města a jeho architekturu, ale také rozsáhle v několika kapitolách infor-

muje o královské rodině, významných švédských panovnících, školství, stockholmské vojen-

ské síle nebo politice, avšak nezapomíná ani na módu.
316

 Po přibliţně dvou týdnech stráve-

ných v sídelním městě švédských králů se znovu vydal na cestu na počátku března 1779. Ná-

sledné zájmy však rozdělily cestující společnost, William Coxe nechtěl opustit švédské území 
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bez prohlídky přístavního města Göteborgu a jeho spolucestovatelé naopak touţili spatřit roz-

sáhlé doly ve Falunu a Dannemoře, nacházející se severně od Stockholmu.
317

 

 

 

Obr. 4: Cesta Williama Coxe ze severu na jih přes území Švédska na jaře roku 1779 je zná-

zorněna modrou barvou, červená představuje pro srovnání cesty Josefa Klementa. 

 

Osamocený anglický cestovatel se vydal přes město Uppsala, téměř stejně jako před 

třemi lety Kounic, na západní pobřeţí Švédska. Zde poprvé zmiňuje typická švédská obydlí: 

„… několik domů je postaveno z cihel a jsou štukované; ale obecně jsou postaveny z kmenů, 

které jsou upravené do tvaru prken a jsou natřené červenou barvou, a střechy jsou pokryty 

drny“.
318

 Ve svém podrobném cestopisu však autor nezapomíná ani na historii Uppsaly a její 
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nedávný velký význam. Opět se zde objevuje popis na několik kapitol o kultuře, historii, pří-

rodě a dalších aspektech spojených s ţivotem ve Švédském království.
319

 

Po dobu dvou dní obdivoval cestovatel Uppsalu a poté se opět vydal na cestu přes 

městečko Enköping, leţícího u jezera Mäleren. Odtud uţ to nebylo daleko do Västeråsu,
320

 

kde se napojil na cestu, kterou před několika lety absolvoval císařský vyslanec hrabě Kounic. 

Jejich cesty se překrývaly aţ do města Örebro, odtud William pokračoval přímou cestou na 

Mariestad, zatímco moravský šlechtic se vypravil přímo na jih k východnímu pobřeţí jezera 

Vätern. Kounicův zápis z této části cesty není moc podrobný,
321

 anglický cestovatel císařské-

ho vyslance tedy naprosto předčil v zapsaných informacích. Své čtenáře totiţ seznamuje 

s místní krajinou, historií a zajímavostmi ve městech, kterými projíţděl.
322

 

Trasy obou cestovatelů se opět setkaly na jiţním pobřeţí jezera Vänern v Linköpingu 

a měly společný směr aţ do Göteborgu, kromě malé odbočky moravského hraběte do 

Vänersborgu. Nezáleţelo na tom, odkud zvědavý cestující pocházel, ale pokaţdé si zdymadlo 

v Trollhättanu vyslouţilo minimálně zmínku v jeho zápisech.
323

 Göteborg jako významné 

přístavní město a centrum obchodu si zaslouţilo opět rozsáhlý popis, kterého se William Coxe 

náleţitě chopil, a tak se do jeho zápisů dostala i Východoindická společnost.
324

 Tu nezapo-

mněl zmínit snad ţádný cestovatel, projíţdějící Göteborgem v tomto období. Coţ potvrzuje 

jak cestopis Josepha Marshalla,
325

 tak Kounicův cestovní deník.
326

 Jako téměř v kaţdém měs-

tě i zde Cox seznamuje své čtenáře s klasickou zástavbou. Na západním pobřeţí království 

byla, mimo pár zděných domů, převáţná většina obydlí dřevěná a červené barvy.
327

 

Po prohlédnutí tohoto významného města se vydal na cestu do Karlskrony, kde se 

měl opět shledat se svými společníky, které opustil ve Stockholmu. Jeho cesta vedla nejkratší 

cestou přes Växjö a oblast Småland.
328

 Josef Klement však při opuštění Göteborgu pokračoval 

po mořském pobřeţí aţ na jih do Helsingborgu,
329

 takţe na tomto místě se jejich společné 

trasy rozešly. V cestopisu se objevuje i hodnocení projíţděné oblasti, autor udává, ţe: „… [o] 

provincii Småland se říká, že je nejdivočejší, málo obydlenou a nejméně obdělávanou oblastí 
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v tomto království“. Asi tak ve třetině cesty do Karlskrony byl nucen zastavit ve městě Gisla-

ved a počkat zde, neţ mu místní obyvatelé opravili rozbité kolo kočáru.
330

 Tato příhoda má 

jistou analogii v Kounicově deníku, protoţe hrabě měl v oblasti jiţního Švédska také potíţe se 

svou dvojkolkou, a byl proto nucen zastavit v Lundu.
331

 

Při přesunu William Coxe zaznamenával měnící se krajinu a ke konci května 1779 

dorazil do Karlskrony, kde jako vţdy nechybí podrobný popis včetně historie místa a v tomto 

významném přístavním městě se neubránil nutkání seznámit budoucí čtenáře jeho cestopisu se 

švédským loďstvem.
332

 Poté, co si přístavní město prohlédl a shledal se se svými společníky, 

vyrazili všichni do Helsigborgu se zastavením se v Kristianstadu. Zde je znatelná odlišnost od 

dosud podávaných informací ohledně obydlí místního obyvatelstva. Jak jiţ bylo několikrát 

zmíněno, William Coxe neustále psal o převáţně dřevěných domech natřených na červeno, 

v jiţní oblasti Švédska – Skåne – se však zmiňuje o zděných a bílých domech. Tuto provincii 

také označil za nejúrodnější.
333

 Cesta přes jiţní Švédsko byla téměř totoţná s Kounicovou 

trasou před třemi lety, avšak císařský vyslanec jel z Helsingborgu přes Landskronu, Malmö 

a Lund. Měl to tedy o něco delší a samozřejmě jel proti směru Williama Coxe.
334

 

V Helsingborgu tedy skončila cesta anglického šlechtice po Švédsku, avšak o pět let 

později opět podlehl cestovatelskému vábení a poznávaní severské Skandinávie. Tentokrát si 

pro cestování po Švédsku vybral léto roku 1784, některá místa se v jeho itineráři opakují 

z předchozí cesty, ty pak znovu v cestopisu nepopisuje. Z Kodaně se přeplavil na švédské 

území do městečka Landskrona, které při předchozí cestě vynechal. Stejně jako Kounice, 

i Angličana zaujalo budování místní pevnosti, které připisoval velký význam, a stejně tak jeho 

pozornosti neunikl ani přístav.
335

 Z Landskrony pokračoval William Coxe do Lundu, o něm 

ovšem zanechal daleko více informací neţ císařský vyslanec, upozorňuje na staré město 

s katedrálou a univerzitou. Město Malmö však i nadále zůstalo mimo cestovatelův zájem. 

Z Lundu pak pokračoval do jemu jiţ známého Kristiandstadu a odtud se vydal do Kalmaru, 
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který naopak vynechal Josef Klement. Při popisu tohoto města se samozřejmě nevyhnul ani 

historické epoše, která město Kalmar proslavila.
336

 

 

 

Obr. 5: Modrá barva znázorňuje cestu Williama Coxe po Švédsku v roce 1784. Trasa začíná 

na jihu v Kodani a pokračuje přes Stockholm do Göteborgu, odtud se cestovatel přesunul do 

Norska a následující cesta Švédskem je zaznamenána zelenou barvou. Červeně jsou opět pro 

porovnání dokresleny absolvované cesty Josefem Klementem. 

 

Od pobřeţí odbočil do švédského vnitrozemí, kde se na stejnou trasu, kterou absol-

voval hrabě, napojil u jiţního břehu jezera Vätern v Jönköpingu. V zápisu o tomto městě ne-

mohla u anglického autora chybět zmínka o švédských domech, kdy upozornil na převáţně 
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dřevěné stavby pokryté drny. Podle něj měly zastřešení z tašek jen budovy ve velkých měs-

tech a finančně nákladnější krytina mohla být vidět i na šlechtických sídlech.
337

 Cesta po po-

břeţí jezera na severovýchod byla obdobná u obou cestovatelů. Jen Josef Klement se od břehu 

odklonil dříve, zatímco William pokračoval aţ do městečka Medevi, které však hrabě navští-

vil jiţ na počátku své cesty.
338

 O tomto městečku na kraji jezera Vätern se William zmiňuje 

jako o lázních a čtenáři přibliţuje i denní program lázeňských hostů, zdejší léčivá voda je prý 

značně siřičitá. Kdyţ lázně opustil, vracel se několik mil stejnou cestou zpět do Motaly, od-

kud pak přejel do Linköpingu.
339

 Právě v tomto městě se trasy obou cestovatelů opět sjednoti-

ly a zbývající cestu do Stockholmu projeli oba šlechtici po stejných cestách.
340

 Trasa Willi-

ama Coxe do rezidenčního města se však neobešla bez nepříjemností. V Linköpingu byl nu-

cen se svou společností strávit neplánovaně dvě hodiny čekáním na opravu osy od nápravy.
341

 

Stockholm však nebyl pro anglického cestovatele cílem, a protoţe ho jednou do své-

ho cestopisu jiţ zahrnul, znovu jej podrobněji nezmiňuje uţ jen z toho důvodu, ţe hned napo-

prvé podal vyčerpávající zprávu. Z města leţícího na jezeře Mälaren se tedy čtenář cestopisu 

hned přesune o několik mil západním směrem, avšak u rozsáhlé vodní plochy zůstane a to při 

popisu zámku Gripsholmu. Odtud se cestovatel přesunul po pobřeţí jezera aţ do Arbogy, kde 

navázal jak na svou předešlou cestu vedoucí aţ na západní pobřeţí Švédska – do Göteborgu – 

tak se jeho cesta opět slučovala s trasou vyslance. Protoţe se jeho přesun vnitrozemím vůbec 

od předchozí cesty nelišil, nepodává Cox detailnější informace o průběhu cesty. Z Göteborgu 

poté pokračoval na sever do Norska přes pevnost Bohus a města Marstrand a Uddevalla, pro-

toţe se však tato cesta jiţ nekryje s putováním moravského šlechtice, nebude podrobněji ro-

zebrána.
342

 

Z norského území se na konci září 1784 vrátil Angličan opět do Švédska. Z Karlsta-

du se přesunul přes Filipstad na východ do jemu jiţ známé Arbogy, odtud pokračoval na pro-

hlídku kanálu Strölsholmu, který při minulém poznávání vynechal, a pak dále do Västeråsu. 

Zde opustil známou cestu a jeho následný pohyb krajinou vedl severozápadním směrem aţ do 

Falunu. Na této trase je zajímavé, ţe se cestovatel vyhnul dolům v Hedemoře. Měděné doly 

ve Falunu, které vynechal na své první cestě, si napodruhé nenechal ujít. S pečlivostí, která 

byla tomuto autorovi cestopisů vlastní, zaznamenal podrobné informace o městě a především 
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o místním dole.
343

 Chybějící informace z Kounicovy cesty na sever mohou být tedy alespoň 

částečně dokresleny především díky informacím, zachyceným v tomto cestopisu. Následující 

cesta Williama Coxe je téměř totoţná s trasou Josefa Klementa, přes Gävle, doly 

v Dannemoře a Uppsalu se dostal opět do Stockholmu a trasu absolvoval oproti vyslanci 

v protisměru.
344

 

Tímto končí poznávací cesta Williama Coxe po Švédsku, ale poslední svazek jeho 

rozsáhlého díla ještě pokračuje cestováním po dánském území. Při prvním putování anglický 

cestovatel zakončil svou trasu na západním pobřeţí Švédska, u úţiny Öresund. Tu následně 

překonal na lodi do Helsingøru, který si samozřejmě prohlédl a poreferoval o něm ve svém 

cestopisu. Samozřejmě nemohla chybět ani zmínka o zdejší pevnosti Cronborg. Po prohlédnu-

tí se přesunul po pobřeţí do rezidenčního města – tedy do Kodaně.
345

 Protoţe pro přesun ze 

severu Öresundské úţiny na jih se nenabízí mnoho variant, tak se trasy obou cestovatelů sho-

dují. Jen Josef Klement se rozepsal o zastavení v Hørsholmu, který William Coxe nijak ne-

zmiňuje. Při popisu místního zámku tedy zaznamenáváme nezvyklou skutečnost, ţe zápis od 

vyslance nám podává více informací neţ anglický cestopis.
346

 Během přesunu anglického 

cestovatele zaujaly jen venkovské domy, které byly oproti Švédsku cihlové a převáţně bílé 

barvy.
347

 

S příjezdem do Kodaně se čtenáři nabízí další obsáhlé popisy umístění města, archi-

tektury a dalších politických záleţitostí. William Coxe zhodnotil toto město následovně: „Ko-

daň je nejlépe postavené město na severu ...“. O kus dále se vyjadřuje, ţe „ulice jsou dobře 

dlážděné …“
348

 I Josef Klement po sobě zanechal názor na rezidenční město. Kromě slov 

chvály na čtvrť Amalienhof a zahrady Rosersberg zaznamenal do deníku i kritiku: „Zbytek 

města je hrozný, domy jsou velmi malé, velmi úzké a všechny jsou postavené v gotickém slohu 

a dlažba ohavná“.
349

 Tyto dva odlišné názory můţeme interpretovat hned dvojím způsobem. 

Zaprvé se nabízí moţnost, ţe zbytek Kodaně, který popisuje Kounic, Cox na stránky cestopi-
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su nezanesl. Dále je moţné předpokládat, ţe dláţdění, které v polovině 70. let Josef Klement 

kritizoval, se do příjezdu anglického šlechtice zlepšilo. 

S odjezdem Williama Coxe z Kodaně končí i jakákoli podobnost s cestou moravské-

ho hraběte, i kdyţ putování autora cestopisů zdaleka neskončilo. Tento anglický šlechtic neu-

vádí přímé důvody svého dlouhodobého poznávání cizích krajů jako například Joseph Mar-

shall. Ale při pročítání jeho rozsáhlého díla je znatelná jistá podobnost s druhým, zde jiţ zmi-

ňovaným cestopisným dílem. Stejně jako u prvního anglického cestovatele, i zde je rozpozna-

telný „turistický“ typ cesty a dále vedla oba cestovatele podobná touha přiblíţit domácímu 

obyvatelstvu cizí kraje. Cox proto také sestavoval cestopis na základě apodemických pravidel. 

Čtenář jeho vydaného deníku se seznamuje s reáliemi zemí, které autor navštívil. William 

Coxe je totiţ velmi důsledný v zaznamenávání informací a jeho pozornost je zaměřena pře-

váţně na historická a politická témata.
350

 Podrobně informuje o státním zřízení, historii země 

a měst, zemědělství, krajině, ale také místním obyvatelstvu a módě. V jeho díle není rozpo-

znatelný konfesijní rozdíl mezi autorem a projíţdějícím územím. 

Zápisky Josefa Klementa se tomuto rozsáhlému cestopisu podanými informacemi 

nevyrovnají, avšak vyslanec také zřejmě neměl v úmyslu podobné dílo vytvořit 

a v budoucnosti ho vydat pro širokou veřejnost. Co dalšího mělo vliv na rozsah konečného 

díla, je délka uskutečněných cest. Oba cestovatelé se dvakrát vypravili poznat oblast jiţního 

Švédska, ale rozsah jejich cest je odlišný. Hrabě urazil během svých dvou cest přibliţně 

2000 kilometrů, zatímco anglický cestovatel po švédském území urazil více jak 3000 kilome-

trů. A z poznávání oblasti severně od Stockholmu po sobě Kounic nezanechal téměř ţádné 

přibliţující informace. Také rozsah zanechaných děl je tedy značně rozdílný. Kounicův deník 

je zapsaný na přibliţně 100 foliích, ale v rozsáhlém Coxově díle zabírá popis švédských cest 

celý jeden svazek a další část k porovnání byla vyuţita z posledního dílu pojednávajícím 

o Dánsku. 

Mnohokrát jsme v průběhu Coxovy cesty naráţeli na zmínky o švédských domech, 

které převáţně uváděl jako dřevěná obydlí červené barvy se střechou pokrytou drny. Pouze 

v provincii Skåne se jeho popis domů lišil od ostatních zápisů a informoval o bílých a zdě-

ných budovách.
351

 Podobné zhodnocení je moţné nalézt i v Kounicově deníku, kdy po projetí 

zmiňované oblasti psal o částečně cihlových domech pokrytých taškami, coţ mu připomnělo 

způsob stavění obydlí v německých oblastech.
352

 Odlišný vzhled domů v oblasti Skåne je pa-
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trně důsledkem dlouhodobého sepětí této krajiny s Dánskem, protoţe na západním pobřeţí 

Öresundské úţiny Cox zaznamenal podobné domy.
353

 

William Coxe na konci své první cesty také shrnuje cestování po Švédsku za vyuţití 

poštovních sluţeb. V tomto severském království fungovala pošta od ostatních evropských 

států trochu odlišně. Poštovní koně nebyli ustájeni na stanicích pošty, ale v okolních vesni-

cích, a tak bylo výhodné pro plynulé cestování dopředu poslat vesničana, aby zařídil na další 

přepřahací stanici výměnu koní.
354

 Takovéto informace se od vyslance z jeho deníku nedozví-

dáme. Na území Švédska z několika náznaků jen usuzujeme, ţe cestoval za pomoci poštov-

ních sluţeb. Avšak po překonání Öresundské úţiny, která odděluje Dánsko od Švédska, zmi-

ňuje vyuţití cestovního pasu a následně přináší informace o místní poště. Kounic udává, ţe 

cestujícím musí být koně připraveni do hodiny od jejich objednání a dále zmiňuje četnost za-

stávek.
355

 

IV. 3. Srovnání s cestovními deníky z 2. poloviny 17. století 

Jako další komparační materiál bude pouţit cestopis člena diplomatické mise – le-

gačního kaplana Martina Gottseera – který cestoval spolu se skupinou doprovázející císařské-

ho vyslance na sever Evropy na sklonku 17. století. Tento jezuita je původem z Dolních Ra-

kous a poté, co vstoupil do řádu Tovaryšstva Jeţíšova, vyučoval na univerzitách ve Štýrském 

Hradci a Linci. Na počátku 90. let 17. století však nebyl ţádným nováčkem v diplomatickém 

prostředí, protoţe jiţ dříve zastával funkci legačního kaplana v Dráţďanech a zkušenosti měl 

i z uherské fronty, kde působil jako polní kněz.
356

 Jako člověk církevního vzdělání si cestopis 

psal v latinském jazyce, který byl následně přeloţen do němčiny.
357

 Jeho trasa vycházela sa-

mozřejmě z Vídně a přes Hamburk a dánské území se dostal aţ do města, rozkládajícího se na 

východním cípu rozlehlého jezera Mälaran – Stockholmu. Tato cesta byla plánována jako 

nejpřímější a bez zbytečných „turistických“ zastávek.
358

 

První analogii mezi cestovním deníkem Josefa Klementa a legačního kaplana nachá-

zíme v Kodani, Martin Gottseer se však nevěnuje popisu města. Následující posun po pobřeţí 

vedl na severní cíp ostrova do Helsingøru, kde se skupina přepravila přes úţinu na švédské 

území. Jezuita se v cestopisu rozepisuje o problematice sundského cla, které vůbec nezmínil 
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Josef Klement. Legační kaplan ve svém díle podává informace i o místech, přes která jejich 

cesta nevedla. Příkladem je třeba město Växjö, které do svého cestopisu začlenil především 

kvůli světcům, kteří jsou s tímto místem spojeni.
359

 

 

 

Obr. 6: Modře je zakreslená cesta, kterou spolu s dalšími členy diplomatické mise absolvoval 

legační kaplan Martin Gottseer do Stockholmu. A červená barva znázorňuje trasu Josefa 

Klementa. 

 

Cesta, kterou absolvovala skupinka doprovázející budoucího císařského vyslance do 

Stockholmu, pokračovala po překonání vodní plochy severně v protisměru Kounicovy cesty 

aţ do Halmstadu, zde se jejich společná trasa rozdělila. Toto město je podle kaplana význam-

né z důvodu častých obléhání a uskutečněných bitev v jeho okolí. Tuto skutečnost však 

Kounic ve svém deníku neuvedl. Z pobřeţí se cestující skupina stočila na severovýchod 

a jejich dalším zastavením se mělo stát město Jönköping, které je opět společným bodem 
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s cestou Josefa Klementa. Město rozprostírající se na jiţním cípu jezera Vätern opět kaplan 

popisuje především v souvislosti s významnými světci působícími zde.
360

 Odtud se trasa 

Kounice s kaplanovou cestou zásadně nerozchází. Jen malá odchylka je znatelná po projetí 

města Gränna, kdy Josef Klement odbočil od pobřeţí a směřoval rovnou do Linköpingu,
361

 

zatímco přepravující se skupina císařského vyslance pokračovala po břehu jezera aţ do města 

Valdstena, odkud pak postupovali přímo na východ do Linköpingu. Během dlouhých vzdále-

ností mezi městy Martin Gottseer zaměřuje pozornost i na míjející krajinu a provincie, kdy 

popisuje okolí a lidská obydlí. Zde potvrzuje popisy dalších cestovatelů, které byly v této prá-

ci předkládány, ţe místí obyvatelé si staví dřevěné domy pokryté drny.
362

 

Zásadní odlišnost mezi zápisky legačního kaplana a moravského hraběte spočívají ve 

výběru popisů. Martin Gottseer jakoţto člen jezuitského řádu zaměřoval svou pozornost na 

města z církevního hlediska a v jeho popisu je znatelná ještě doba baroka, zatímco Josef Kle-

ment zapisoval především to, co představovalo objekt zájmu osvícenského myšlení, zazname-

nával především tedy technické stavby. 

Předkládané rozdíly je jistě zajímavé nahlédnout i z jiné optiky, a sice vyuţitím 

tzv. mentálních map.
363

 Mental mapping se povětšinou pokouší zrekonstruovat pohled cestu-

jícího jednotlivce, které by přiblíţilo jeho náhled na svět nebo danou oblast. Při komparaci 

cestopisu legačního kaplana a cestovního deníku hraběte Kounice je patrný odlišný záběr po-

zornosti. Mentální mapa cestujícího jezuity byla patrně sloţena především z míst, která ja-

kýmkoli způsobem souvisela s náboţenstvím. Naopak šlechtic si ve své hlavě plánoval přede-

vším cíle, na které bylo zaměřené osvícenecké myšlení, představované především doly a dal-

šími stavbami, kterým však zásadně chybělo církevní zaměření. Mentální mapy obou cestova-

telů se však jistě mnohem více podobaly mapám, které ve své mysli koncipovaly osoby se 

stejným zaměřením. Takţe se oba cestovatelé jistě mnoho nevymykali dobovému, šlechtic-

kému nebo církevnímu diskurzu. 

Téměř analogickou cestu jako legační kaplan absolvoval ke konci 17. století také 

francouzský cestovatel Jean François Regnard, který se vypravil aţ do oblasti Laponska. 

Ovšem jiţní Švédsko nepopisuje vůbec, jen nastínil itinerář své cesty a v Kodani podal popis 

                                                         
360

 Tamtéţ, s. 283-285. 
361

 MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232, fol. 100, deník z cesty Josefa Klementa z roku 1776. 
362

 M. BAKEŠ, Cestopis, s. 285-288. 
363

 Téma mentálních map začíná být čím dál více rozšířené. Z tohoto pohledu napsala svou disertační práci Ra-

diměřská. Pojem mentálním mapy vysvětluje v B. RADIMĚŘSKÁ, „Východní Evropa“ s. 13-16. Další práce 

věnující se tomuto tématu je od Jiří PAVLÁSEK, Mentální mapy a regionální identita, bakalářská práce Univer-

zity Palackého, Olomouc 2013. 



67 

 

města, jeho architektury a přístavu. Pro porovnání s deníkem Josefa Klementa tedy není do-

statečným v rozsahu materiálu.
364

 

 

Pro poslední komparaci bude pouţit cestopis anglického ambasadora Bulstrodea 

Whitelocka, který se do Švédského království vypravil v polovině 50. let 17. století a který 

byl následně vydán.
365

 Ovšem anglický šlechtic nebyl autorem tohoto díla, jelikoţ je označo-

ván třetí osobou jednotného čísla, takţe psaním záznamů někoho pověřil. Protoţe pro přesun 

z Anglie do Skandinávie pouţil ambasador samozřejmě lodní dopravu, vylodil se na západ-

ním pobřeţí království ve významném göteborském přístavu a odtud pokračoval po souši. 

Jeho cesta je tedy podobná s Kounicovou trasou, po které se přepravil ze Stockholmu právě 

do Göteborgu.
366

 Uţ jen z toho důvodu, ţe anglický ambasador strávil v tomto městě více 

času, dostává čtenář z jeho cestopisu více informací o městě, neţ které se dozví z pera císař-

ského vyslance. Cesta obou cestovatelů sice měla společný směr, ale jejich trasy se opět pro-

tnuly aţ ve městě Örebro, kde ani jeden z cestovatelů nepřibliţuje v zápisech město blíţe.
367

 

Následně se trasy obou cestovatelů zase na několik mil rozdvojily. Kounic se totiţ zastavil 

ve městě Arboga, zatímco Whitelockovou zastávkou se stalo Fellingsbro, avšak hned následu-

jící město Köping opět poskytlo odpočinek oběma projíţdějícím.
368

 Posledním společným 

místem, kam zavedly cesty oba diplomaty, byla Uppsala.
369

 Anglický ambasador do tohoto 

města mířil jiţ od počátku a císařský vyslanec sem zavítal při své druhé poznávací cestě, která 

směřovala severně od Stockholmu a během níţ se chtěl blíţe seznámit s doly.
370

 

Autor cestopisu zanesl na stránky informace o cestování po Skandinávském polo-

ostrově. Stejně jako císařský vyslanec, i Bultrode Whitelocke se přepravoval na koňském 

hřbetě.
371

 Několikrát se v díle objeví i hodnocení kvality místních cest: „Cesta byla nerovná 

a kamenitá a na některých místech byly hluboké srázy ze skály. Mosty a cesty byly nově opra-

vené, podle královnina příkazu guvernérům, přes jejichž oblasti měl [Bulstrod Whitelocke] 
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projet.
372

 Cestu zpět do své domoviny ambasador absolvoval na palubě lodi, takţe pro kompa-

raci s Kounicovým cestovním deníkem uţ jeho zpáteční cesta není vhodná.
373

 

 

 

Obr. 7: Modrá barva znázorňuje Whilelockovu cestu ze západního pobřeží království do 

Uppsaly a červená zachycuje cesty Josefa Klementa. 

 

Cestopis informující o ambasadorově misi podává podrobné informace o kaţdoden-

nosti na švédských cestách, kterým věnuje značnou pozornost, poté je zaměřen na činnost 

Whitelocka a na okraj je občas zmíněno podrobněji nějaké město, které putující skupina po-

znala blíţe. Tento cestopis vznikl za odlišným účelem, neţ s kterým psal Josef Klement svůj 

cestovní deník, a obě díla také rozděluje více jak 100 let. Ambasador navíc absolvoval zmi-

ňovanou cestu jako nutný přesun do místa působení, a tak volil nejpřímější trasu, za to vysla-
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nec vyrazil na cestu s úmyslem poznat jiţní část Švédského království a zajíţděl i na „turistic-

ky“ lákavá místa, která mohla přivábit cestovatele aţ v době osvícenství. 

 

Tato kapitola porovnávala cestopisy, vzniklé při putování především po jiţním Švéd-

sku. Z uvedených cest je patrné, ţe v raném novověku představovala nejnavštěvovanější místa 

významná města, mezi které samozřejmě patřil Stockholm, Uppsala, Göteborg nebo Helsing-

borg. Nejvyuţívanější trasy, po kterých se cestovatelé přepravovali, spojovaly východní 

a západní pobřeţí právě mezi zmiňovanými místy. Do Göteborgu lidé nejčastěji jezdili kolem 

jezera Mälaren a poté západním směrem mezi jezery Vätern a Vänern. Do jiţněji poloţeného 

Helsingborgu se vyráţelo zpravidla po mořském pobřeţí, které zanedlouho vystřídal východní 

väternský břeh. Z Jönköpingu pak mohli cestující volit mezi cestou přes Växjö nebo pokračo-

vat na západ do Halmstadu. Cestu po jihovýchodním pobřeţí nezvolil ţádný cestovatel 

a Kalmar navštívil pouze William Coxe, coţ značí o stále se zmenšujícím významu města. 

Na příkladu čtyř cestovatelů, jejichţ cestopisy byly pouţity pro komparaci, můţeme 

rozpoznat přechod od baroka k osvícenství. Starší dobu představuje anglický jezuita Gottseer 

a ambasador Whitelocke, zatímco oba angličtí cestovatelé – Marshall a Cox a samozřejmě 

Josef Klement – jiţ představují změnu myšlení. S tím souvisí i výběr cílových míst a ani jim 

nevadilo si cestu prodlouţit kvůli turisticky zajímavému objektu,
374

 který by cestovatelé putu-

jící ještě v průběhu 17. století raději vynechali. Je zde patrná tedy odlišná mentální mapa 

u cestovatelů 17. a 18. století, nebo-li dobou barokní a osvíceneckou. V průběhu 18. věku se 

objevují cesty, podniknuté za účelem poznání cizího kraje a s tím souvisí soustředění na míst-

ní technické stavby jako například na zdymadlo v Trollhättanu nebo na doly ve Falunu, Dan-

nemoře a Hedemoře. 

Další odlišnost je moţné najít v jejich motivaci vedení zápisů, která se odráţí 

v důvodu k uskutečnění cesty. Marshall vyráţel na cestu ze „zvědavosti“, lákaly ho tedy turis-

tické cíle a se svojí absolvovanou cestou chtěl po návratu seznámit širokou veřejnost pomocí 

vydaného cestopisu. Cox putoval především jako doprovod mladíků, ale můţeme u něj pozo-

rovat podobné nadšení v předání informací čtenářům a stejně jako první anglický cestovatel 

i on navštěvoval „turisticky“ zajímavá místa. S příchodem osvícenství se putující tedy chtěli 

podělit o své poznatky a zkušenosti ze severských zemí a tak své deníky sepisovali pro jejich 

pozdější publikování. K charakteru cesty jako „turistické“ bychom mohli částečně zařadit 

i deník Josefa Klementa, který se však od přechozích dvou liší v tom, ţe své zápisy později 

veřejně nevydal. 
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Kounicova cesta však měla i jiné motivy – diplomatické – znatelné především při 

návštěvě Kodaně. K cestám diplomatického charakteru se tedy dále řadí i Gottseer s White-

lockem. Především anglický ambasador měl pro vznik cestopisu reprezentační důvody sebe 

sama. Chtěl se prezentovat jako diplomat se svými úspěchy a po návratu z mise se zviditelnit 

vydáním svého diplomatického deníku.
375

 Duchovní jistě zamýšlel, ţe jeho čtenáři budou také 

především církevní představitelé a tak svůj cestopis sepisoval v latině a hlavně z náboţenské-

ho pohledu, který byl jezuitovi vlastní. 

  

                                                         
375

 Důvody pro vedení cestovního deníku na diplomatických misích uvádí J. KUBEŠ, Diplomatické cesty,  

s. 138-140. 



71 

 

Závěr 

 

Předkládaná bakalářská práce si kladla za cíl osvětlit okolnosti cesty císařského vy-

slance Josefa Klementa z Kounic, který se na sever Evropy vydal ve druhé polovině 18. století 

v době osvícenství. Jakoţto představitel moravské šlechty s dlouhodobou rodinnou tradicí, 

jejíţ kořeny sahají aţ do vrcholného středověku, se jevil jako vhodný adept na diplomatický 

post. V průběhu 17. a 18. století v podstatě kaţdý muţský potomek rodiny Kouniců slouţil 

Habsburkům aspoň jednou jako diplomat. Dokládá to i poslední sledovaná generace, tedy 

synové Václava Antonína, kdy ze čtyř synů, kteří se doţili dospělosti, se všichni propůjčili 

aspoň jednou pro výkon diplomatické sluţby, včetně Františka Václava, ačkoli jeho kariéra se 

rozvíjela ve vojenské sféře. Zdá se, ţe diplomatické posty svěřované Kounicům se ve 2. půli 

18. století v některých případech překrývaly. Hned tři bratři byli vysláni na ruský dvůr a ve 

Španělsku se osobně vystřídal Dominik Ondřej s Josefem Klementem. Sourozenci si tedy jistě 

předávali důleţité informace ohledně specifičnosti zastoupení jednotlivých zemí, coţ se ostat-

ně všem diplomatům výrazně doporučovalo. Takţe je moţné, ţe se k těmto okolnostem při-

hlíţelo při výběru cílových míst jednotlivých císařských zástupců. Diplomatickým „rekord-

manem“ se v moravské větvi Kouniců stal jistě Václav Antonín, který si na své konto mohl 

zapsat nejvíce absolvovaných misí napříč kounickou historií. 

Josef Klement se do Švédského království vypravil na jaře roku 1775 poté, co obdr-

ţel jmenovací listinu, instrukce a zařídil si nezbytné záleţitosti pro svou dlouhodobou nepří-

tomnost v habsburské monarchii. Cestu na sever pravděpodobně absolvoval spolu s dalším 

císařským vyslancem Johannem Ludwigem hrabětem Cobenzlem, který měl převzít vysla-

necký post v Dánském království, a pak se Kounic uţ sám přesunul do švédského rezidenční-

ho města. Důvodem Kounicova příjezdu v době, kdy se mnoho členů královského dvora roz-

jede do okolí rezidenčního města, můţe být nutnost vybavení ambasády nebo její přizpůsobe-

ní jeho ranku, protoţe Josef Klement nestřídal na severu Evropy vyslance, ale rok tam působil 

jen rezident. Nebo se chtěl hrabě detailně seznámit s prostředím, neţ začne klasické politické 

vyjednávání. Stejnou dobu příjezdu a odjezdu také vidíme u předchozího vyslance Antona 

von Widmanna. 

V době vyslancovy přítomnosti seděl na švédském trůnu druhý příslušník holštýn-

sko-gottorpské dynastie Gustav III. Ten nastoupil po svém otci Adolfovi Frederikovi, který 

akceptoval převládající politickou moc v rukou riksdagu (říšský sněm) a riksrådu (říšská ra-

da). Toto vládní uspořádání vešlo v platnost po smrti absolutistického vládce Karla XII., který 

padl na sklonku velké severní války. Následné období trvající půl století probíhalo v neustá-
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lých politických šarvátkách dvou opozičních politických stran – čepců a klobouků. Doba byla 

také charakteristická neustálou změnou spojenců a příjmu jejich subsidií. Tyto obraty se odrá-

ţely ve vzestupech a pádech daných politických stran, kdy klobouky inklinovaly k Francii 

a čepce naopak na východ k ruské podpoře. Rok po své korunovaci, na počátku 70. let 

18. století, však tyto stranické neshody ukončil král Gustav III., který ve svých rukou začal 

soustřeďovat převáţnou část moci. Do takovéto politické situace přijel císařský vyslanec, kte-

rý zde strávil dvě léta a poté se přesunul východním směrem do Ruska. Na konci 80. let pa-

novník bez souhlasu sněmu vyhlásil válku Rusku a poté, co s tímto jednáním nesouhlasilo 

několik finských důstojníků, svolal král sněm, na kterém znovu nastolil absolutismus. 

V důsledku toho vznikla proti Gustavovi III. šlechtická opozice, která naplánovala na panov-

níka atentát, jemuţ v roce 1792 padl za oběť. 

Šlechtická sluţba císaři byla na severu Evropy komplikována i sloţitou politickou si-

tuací především v průběhu 18. století a neustálými změnami orientací na hlavní evropské síly, 

které podporovaly království svými subsidiemi. Tato doba také s sebou nesla změnu v císař-

ském zastoupení. Poté, co skončila velká severní válka, poslal císař do Švédského království 

ještě diplomata s hraběcím titulem, jak bylo zvykem z minulého století, s jeho odjezdem však 

v následujících 30. a 40. letech 18. století nebyla ambasáda obsazena vyslancem ale niţšími 

posty, které nevyţadovaly urozený původ. V tomto období je tedy znatelný pokles významu 

císařského vyslanectví ve Švédsku. Obrat zpět proběhl v 50. letech, kdy na sever opět zavítali 

vyslanci vybírání ze šlechtických rodin. Dokladem této změny je i diplomatická mise hraběte 

z Kounic. 

Co se týče císařského vyslance Josefa Klementa, tak během svého dvouletého pobytu 

na skandinávském území podnikl dvakrát cestu, díky které měl blíţe poznat Švédské králov-

ství. Jeho druhou, kratší cestu vedoucí severním směrem od Stockholmu, kterou absolvoval na 

sklonku léta roku 1776, nemůţeme nijak podrobněji rozebrat, protoţe se kromě nástinu itine-

ráře a pár zápisků obsahujících informace o falunském dole, nedochovaly ţádné materiály. 

Zůstává otázkou, jestli si cestovatel vůbec vedl podrobný deník z této cesty. 

Jeho delší a na zachované informace bohatší cesta se uskutečnila v létě téhoţ roku 

a naopak směřovala na jih Skandinávského poloostrova. Během ní poznával švédská města 

a především stavby jak ochranného, tak technického charakteru, kdy jako příklad můţeme 

uvést zdymadlo v Trollhättanu nebo landskronskou Citadelu slouţící jako pevnost. Během 

svého putování však zavítal i do Dánského království, kde se shledal s císařskými zástupci na 

kodaňském dvoře. Zde jeho cesta najednou dostává i politický význam, protoţe je dosti prav-

děpodobné, ţe při svém setkání řešili otázky související s výkonem jejich sluţby. Po cestě 
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z Kodaně zpět do Stockholmu zaznamenával i své názory na švédské provincie, kterými pro-

jíţděl. Kounicův cestovní deník lze tedy vyuţít pro podrobné poznání jihošvédské oblasti, 

místních měst a různých staveb reprezentačního i technického charakteru. 

Při komparaci cestopisů od dalších cestovatelů, které zaujala oblast jiţního Švédska, 

byl kladen důraz na nejnavštěvovanější města nebo nejvyuţívanější cesty propojující východ-

ní pobřeţí se západním. Pro nové osvícenecké myšlení byla potvrzena změna zájmu, která 

spočívala v odklonu od estetických popisů krajiny nebo architektury, protoţe cestovatelé za-

čali reflektovat stavby jiného charakteru, totiţ doly, technická díla či pevnosti a soustředili se 

na vybavenost místního loďstva, úroveň obchodu a další záleţitosti, které by v předešlé době 

baroka byly pro cestovatele naprosto marginální. 

Protoţe cílem této práce nebylo seznámit čtenáře s politickým vyjednáváním císař-

ského vyslance, nebyly prameny hovořící o těchto záleţitostech vyuţity. Císařské diplomacii 

v severských zemích se nevěnovala v minulosti pozornost, kromě nedávného výzkumu Marti-

na Bakeše. Avšak i jeho časový záběr nepokrývá konec raného novověku (tedy druhou polo-

vinu 18. století), pole výzkumu zaměřeného na císařskou diplomacii severních zemí je tedy 

naprosto neorané. Následující badatelé by se tedy měli vydat do vídeňských a stockholmských 

archivů a prozkoumat zejména Kounicovy diplomatické relace a analyzovat průběh jeho mise. 

Pak teprve budeme moci odpovědět na otázku, jak moc se změnila sluţba císařských vyslanců 

ve Stockholmu v druhé polovině 18. století. 
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Summary 

 

This bachelor thesis deals with the journey of imperial envoy Joseph Clemens von 

Kaunitz (1743-1785), who was sent to the kingdom of Sweden and he spent there two years 

between 1775 and 1777. This thesis brings the presentation of early modern Swedish history 

in Czech language, as it is not widely known, mainly due to lack of Czech monographies writ-

ten about this topic. Another topic which is also not completely mapped in Czech historio-

graphy is the imperial diplomacy of the 18
th

 century in the northern Europe. 

Kaunitz family had its roots in the High Middle Ages and during the following cen-

turies this Moravian branch became very significant. Since the end of the Thirty Years‘ War 

there was at least one son in every generation who served as a diplomat. The history of 

Kaunitz family in this bachelor theses is presented from the diplomatic point of view. Joseph 

Clement von Kaunitz did not break the „family tradition“ and he and his brothers went to Eu-

rope in the imperial services. In addition to the Swedish mission he went to the Russia and 

Spain. 

The Kaunitz’s mission is set in the context of Swedish history of the 18
th 

century. 

There is a reference of the clash between Hat and Cap parties and about Age of Liberty. The 

main attention is directed to the rule of Gustav III. (1771-1792) and his restored autocracy. 

Because of this Enlightenment king, several reforms have been introduced for example in 

administrative or currency. A few days after coup d’état the torture was abolished. Sweden 

waged war with Russia in 80’s. Gustav III. broke the law because he began the war without 

the consent. This king was murdered, because several noblemen disagreed with his rule. The-

re is also description of Habsburg-Swedish diplomatic relations in the Early Modern Times. 

During the diplomatic mission Joseph Clement made a tour around southern Sweden, 

this journey is the main topic of this work. He used postal services for travelling and his atten-

tion was mostly fixed on the engineering construction like the lock on the Göta river in the 

town Trollhättan or the fortress in Landskrona which is situated on the coast of the Örebro 

Strait. During his journey he also visited the Kingdom of Denmark and there he stayed on the 

coast to see Copenhagen. Among the important towns that he visited were also Göteborg, 

Malmö or Karlskrona. We get to know the details of his travel thanks to his diary, which is 

completely written in the French language. 

In the end, the journey through the historic provinces of Sweden is comparated with 

other travel books dealing with the same region. The first two travelers, who went through 

this area almost at the same time as Kaunitz, comes from Great Britain and have their books 
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of travels printed. The thesis demonstrates the main objectives of interest and enlightement 

thinking drawing from these literary works. A few notes of diplomatic members from the pre-

vious century were selected for comparison with the Baroque period. 
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Obrazová příloha 

 
 

Obr. 8: Mapa znázorňující cesty císařského vyslance Antonína barona von Widmann z Vídně 

do Stockholmu (červeně) a zpět (modře). 

 

 

Obr. 9: Mapa Skandinávie z roku 1776. 
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Obr. 10 a 11: Vlevo je ukázka listu z Kounicova deníku a napravo je jeho švédsky psaný ces-

tovní pas, který dostal při odjezdu z mise, podpis a pečeť připojil Gustav III. 

 

 
 

Obr. 12: Jmenovací listina Josefa Klementa z Kounic vyslancem ve Švédsku. 


