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1 ÚVOD 

Dobříšský zámek představuje nejvýznamnější historickou památku této obce. 

Díky své příslušnosti k francouzské předloze zaznamenávající přechod od honosného 

baroka Ludvíka XIV. k rokoku, kterou si udržel bez pronikavější stylové úpravy až do 

dnes, zaujímá přední postavení mezi památkami v České republice. Na rozdíl od jiných 

hradů a zámků v České republice je jeho historie téměř po celou dobu své existence 

spjatá s jediným šlechtickým rodem. Necelých tři sta let byl ve vlastnictví dynastie 

Colloredo-Mansfeldů, která byla jeho stavitelem a prvním majitelem. Pouze v období 2. 

světové války a komunistické vlády byl tomuto rodu zkonfiskován. Do rukou potomků 

původních majitelů se vrátil teprve v 90. letech 20. století. Vyznačuje se velmi bohatou 

historií a v současné době je zpřístupněn veřejnosti.     

 Cílem mé bakalářské práce je poskytnout ucelený pohled na vznik a vývoj 

zámku Dobříš a současně na historii a nejdůležitější mezníky šlechtického rodu 

Colloredo-Mansfeldů, díky kterým je i v současné době možno tento architektonický 

skvost památek středních Čech zhlédnout v neporušené podobě a beze stop času. Dále 

bych chtěla poukázat na přínos tohoto významného rodu pro historii města Dobříš a 

jeho vliv na vývoj a podobu zámku.      

 Bakalářská práce by měla být objektivní a ucelenou studií zaměřenou na 

historický vývoj zámku Dobříš. Záměrem této studie je napomoci při utváření 

celkového obrazu vývoje architektonického skvostu jakým je zámek Dobříš a současně 

rozšíření stávajících informací o zámku, ale i o rodu Colloredo-Mansfeld, jež je se 

zámkem neodlučitelně spjat a měl velký vliv na jeho historický a kulturní vývoj. 

 První kapitoly bakalářské práce jsou věnovány historii města Dobříš a založení 

původního zámku. Samotná historie města bude především určitým uvedením do 

kontextu práce a je dle mého názoru důležitou složkou, kterou považuji za nedílnou 

součást historického a kulturního vývoje zámku. V této části práce jsem se zaměřila na 

klíčovou událost v historii města a tou byla třicetiletá válka. Jejím výsledkem bylo 

odkoupení královského majetku, tedy Dobříšského panství, hrabětem Brunem Filipem 

Mansfeldem.            
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Nejobsáhleji byl zpracován přelom 17. a 18. století a to jako klíčového období 

působení Colloredo-Mansfeldů ve městě Dobříš a jeho vlivu na podobu zámku. Toto 

období je spojeno se jménem Jindřicha Pavla Mansfelda a také s požárem města a 

zámku, k němuž došlo v roce 1720. Několik dalších let probíhalo ve znamení obnovy 

šlechtického sídla a současná podoba zámku vzniká právě v této době.   

 Další část práce byla věnována především šlechtickému rodu Mansfeld a vzniku 

nové rodové aliance Colloredo-Mansfeld. V těchto kapitolách jsem svou pozornost 

soustředila na významné osobnosti výše zmíněného rodu a jejich podnikatelskou 

činnost, díky které je i v současnosti zámek v dokonalém stavu.  

 Důležitým mezníkem v mé práci je meziválečné a poválečné období. Roku 1942 

za německé okupace byl dynastii jejich majetek zabaven nacisty a později v roce 1945 

byl jejich majetek zkonfiskován tentokráte na základě Benešových dekretů. Zámek 

Dobříš se stal Domovem českých spisovatelů až do roku 1995.   

 V posledních kapitolách byl zmíněn restituční proces během něhož, připadl 

zámek Dobříš na základě žádosti Jeronýma Colloredo-Mansfelda, opět jeho původním 

majitelům v roce 1998. Práce je uzavírána několika odstavci o využití zámku v 

současnosti a jeho majitelích. Zmínka připadne také současné návštěvní expozici a její 

podobě.          

 Během průzkumu vybraného tématu jsem se snažila nashromáždit a prostudovat 

co největší počet skutečností a faktů o daném tématu. Při psaní své práce jsem využívala 

různé odborné metody rozboru odborných textů jako například historickou kritiku, 

heuristiku, interpretaci, komparaci i orální historii, díky které jsem získala nové a 

rozšiřující poznatky na základě ústního sdělení a to především od kronikáře města 

Dobříš pana Oldřicha Průši.         

 Informace jsem čerpala převážně z odborné literatury zabývající se historií 

Dobříšska a rodu Colloredo-Mansfeldů. Stěžejní literaturou pro mne byla především 

publikace M. Oliče Dobříš, město na zlaté stezce, která je spíše obecnějšího charakteru, 

ale přesto poskytuje relativně ucelený obraz o Dobříši. Základní informace o historii 

města Dobříš jsem čerpala z cestopisné publikace Jana Čáky Podbrdskem od městečka 

k městu. Architektonickou přestavbou zámku od jeho počátků až do současnosti se 

zabývá odborná publikace Dobříš zpracovaná paní inženýrkou Glosovou a panem 
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Brožovským v roce 1983. I tato publikace mi přinesla cenné údaje, které jsem mohla ve 

své bakalářské práci použít. Informace o členech šlechtického rodu Colloredo-

Mansfeldů jsem čerpala z publikace Vladimíra Votýpky Návraty české šlechty a dalších 

publikací věnující se šlechticům žijícím na našem území. Problematiku konfiskace 

majetku roku Colloredo-Mansfeldů jsem zpracovala pomocí dokumentů z Depozita a 

archivu Muzea města Dobříš. Z části jsem vycházela také z průvodcovského textu 

zpracovaného paní Phdr. Dagmar Martincovou Zámek Dobříš: Prozatímní 

průvodcovský text.  Za zmínku jistě stojí i další odborné publikace použité při psaní této 

bakalářské práce, jako například kniha České zámecké parky a jejich dřeviny od Karla 

Hiekeho, Lexikon české šlechty od F. X. Halady, průvodce Zámek Dobříš od Iva 

Koudelky, a další významné publikace, které jsou uvedeny na konci této bakalářské 

práce v seznamu literatury. Velice důležité informace jsem získala také při osobním 

kontaktu se zaměstnanci Městského úřadu v Dobříši, Informačního centra Dobříš a také 

se zaměstnanci a průvodci zámku Dobříš. Dále jsem čerpala také z oficiálních 

internetových stránek města Dobříš www.mesto-dobris.cz a dobříšského zámku 

dostupných na internetové adrese www.zamekdobris.cz. 
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2 MĚSTO DOBŘÍŠ A DOBŘÍŠSKÝ ZÁMEK 

Město Dobříš leží ve Středních Čechách na hranici Brdských lesů přibližně 40 

km od hlavního města Prahy v nadmořské výšce 371 m. n. m. Dnes je domovem pro 

více než 8 500 obyvatel, kteří žijí na území o katastrální výměře 53,41 km
2
. Dobříš leží 

na spojnici mezi Prahou a Jižními Čechami, která téměř kopíruje středověkou Zlatou 

stezku.
1
 Jeho strategická poloha zajistila městu v  minulosti velice významné postavení 

mezi ostatními městy tehdejších českých zemí. Město bývalo sídlem králů a 

významných šlechticů, kteří zde vybudovali honosný zámek s unikátními zahradami a 

parkem, který mohou jeho návštěvníci obdivovat dodnes. 

2.1 Historie města Dobříš 

„Když prý se národ praotce Čecha rozešel z Řípu osídlit zaslíbenou zemi, jeden 

z vladyků se dal se svou čeledí přímo na jih. Nedal se zlákat spanilou pražskou kotlinou 

a neodradil ho ani hustý prales, který začínal nad soutokem Vltavy s Berounkou a táhl 

se až bůhvíkam. Na louce obklopené lesy se houfec zastavil. Ten vladyka se jmenoval 

Dobřich a na zvoleném místě si postavil opevněný dvorec. Když sem po vyšlapané cestě 

zabloudili jiní, ptali se, komu patří. I dostávalo se jim odpovědi ve staročeštině: 

Dobřieše. Tedy Dobřicha.“
2
 Takto poutavě začíná své vyprávění o malebné středočeské 

obci český výtvarník a spisovatel Jan Čáka ve své knize Podbrdskem od městečka 

k městečku z roku 2001 a naznačuje tak proto, jak starobylé kořeny tato obec má. 

2.1.1 Dobříš ve středověku 

Z archeologických výzkumů je možno usuzovat na velice rané osídlení tohoto 

území. Nejstarší archeologické nálezy pocházejí z mladší doby kamenné a dokazují 

proto, že zde lidé sídlili již v období 3 500 let před naším letopočtem.
3
 Přibližně od 10. 

století našeho letopočtu získalo toto území mnohem větší význam, protože tudy začala 

                                         
1
 Oficiální internetové stránky města Dobříš dostupné na www.mestodobris.cz. 

2
  ČÁKA, Jan. Podbrdskem od městečka k městu. 2. upravené vydání. Praha: Paseka, 2001, s. 237. 

3
 Informační dokument Město Dobříš – stručné dějiny, dostupný na internetovém serveru města Dobříš. 

Dostupné z WWW: <http://www.mestodobris.cz/>. [cit. 8-11-2011]. 
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procházet tzv. Zlatá stezka, kterou využívali kupci i obchodníci. Stezka spojovala Prahu 

s Jižními Čechami, Bavorskem a dále s Itálií. Staročeský vladyka Dobřich zde postavil 

dřevěnou strážní tvrz, jejímž úkolem bylo střežit tuto důležitou obchodní komunikaci a 

poskytovat útočiště těm, kteří stezku využívali.
4
      

 První písemné dokumenty dokládající období vzniku obce pocházejí z roku 

1252. Zde se dozvídáme, že na jejím území v této době existoval královský dvorec 

(pravděpodobně založený Přemyslem Otakarem I.) a nedaleko od dnešní Dobříše 

můžeme ještě dnes nalézt zachovalé slovanské hradiště na vrcholu Hradec u Dobříše, 

které je dalším svědectvím o osídlení tohoto území již ve 13. století.
5
 

 Opevněný dřevěný královský dvorec, o němž jsou první písemné zmínky, čas od 

času obýval samotný Václav I. s celým svým dvorem a kanceláří. Důkazem jeho 

přítomnosti na dobříšském dvorci je několik spisů vystavených pro klášter v Plasech, 

které vznikly právě v Dobříši. Z neznámého důvodu však dvorec nezůstal vlastnictvím 

českého krále nadlouho. Po nějakou dobu jej vlastnily i jiné šlechtické rody, 

pravděpodobně Rožmberkové a Štěpán z Tetína. Královským majetkem se dvorec stal 

znovu teprve v době vlády Jana Lucemburského na počátku 14. století.
6
 

 V tomto období byla ves Dobříš umístěna na výšině v okolí dobříšského hřbitova 

a malého kostelíka. Na ostrohu této výšiny byl za vlády Jana Lucemburského postaven 

lovecký hrádek jménem Varkač,
7
 kamenný hrad, který používal také Karel IV. Tehdejší 

Dobříš se rozkládala kolem tohoto kamenného hradu a v roce 1321 je zmiňována již 

jako trhová ves.          

 Za vlády Jana Lucemburského, který Českému království panoval v letech 1311-

1346, byla trhová ves povýšena na město.
8
 Dobříšské panství bylo podle odborné 

publikace Václava Cílka
9
 v té době nejrozsáhlejším jednotným územím 

v severovýchodní části Brd. V příloze C na konci této práce je zobrazena velikost 

dobříšského panství v této době a další dobové kresby. V roce 1367 římský císař Karel 

                                         
4
 OLIČ, Miroslav. Dobříš město na Zlaté stezce. 1. vydání. Praha: Maroli pro MěÚ a Městskou knihovnu 

Dobříš, 1998, s. 17. 
5
 Tamtéž, s. 17. 

6
 Tamtéž, s. 19. 

7
  ČÁKA, Jan. Podbrdskem od městečka k městu., s. 237-238. 

8
 BROŽOVSKÝ, Miroslav; GLOSOVÁ, Michaela. Dobříš. B. p. v. Praha: Středisko státní památkové 

péče a ochrany přírody Středočeského kraje a Český literární fond, 1983. Strany nejsou číslovány. 
9
 CÍLEK, Václav., a kol. Střední Brdy. Příbram: P.B.Tisk s.r.o., 2005, s. 21.  
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IV. přenesl na hrad Dobříš nejvyšší lovčí úřad Koruny české.
10

 Královský hrad Dobříš 

spolu s hradem Karlštejn udržoval královskou moc v Podbrdí, což ještě zvýšilo význam 

brdského královského městečka.       

 Kritické období pro město Dobříš znamenaly husitské války, během kterých bylo 

spolu s hradem vypáleno. 6. února 1421 se Žižkovo vojsko společně s oddíly 

revolučních Pražanů shromáždilo v blízkosti Dobříše.
11

 Podle historických dokumentů 

zde bylo přibližně sedm tisíc vojáků, kteří se vrhli na dobývání hradu i ničení okolních 

domků. Po krátkých bojích vypálili nejen samotný hrad Varkač, ale také přilehlé město 

Dobříš. Po této události přenesl král Zikmund Lucemburský dle Miroslava Oliče
12

 

nejvyšší lovčí úřad na blízký hrad Žebrák a území věnoval do zástavy bratrům 

z Kolovrat. V tomto zástavním držení zůstalo dobříšské panství po téměř půl druhého 

století a za toto období se zde vystřídalo mnoho šlechtických držitelů. „…toto střídání 

rozhodně městečku neprospívalo. To v 16. století dokonce zpustlo natolik, že bylo úplně 

opuštěno. Místo něj vznikla necelý kilometr západněji, v okolí dnešního dobříšského 

náměstí, nová ves stejného jména, z níž pak vzniklo město nové.“
13

  

2.1.2 Renesance na dobříšském panství 

Do královského majetku se panství vrátilo zpět až v roce 1569, kdy jej česká 

královská komora vykoupila. Tehdejší císař Maxmilián II. nemohl město spravovat 

vlastními silami. Proto pověřil královské hejtmany, kteří dohlíželi na správu a obnovu 

města. Prvním královským hejtmanem, který dostal správu dobříšského území na 

starosti, byl Pavel Kůrka z Korkyně. Díky tomuto muži se začala Dobříš renovovat a 

došlo k rozsáhlejším opravám hradu. Bylo vybudováno nové renesanční sídlo (na místě 

dnešního zámku, pod starým hradem Varkač) a byl založen pivovar. Na konci 80. let 16. 

století byla Dobříš spravována Oldřichem Doudlebským z Doudleb. V období jeho 

hejtmanství získala obec opět statut města a dostala městský znak.
14

 „Dobříšští prý si 

                                         
10

 OLIČ, Miroslav. Dobříš město na Zlaté stezce, s. 19. 
11

 BROŽOVSKÝ, Miroslav; GLOSOVÁ, Michaela. Dobříš. B. p. v. Praha: Středisko státní památkové       

péče a ochrany přírody Středočeského kraje a Český literární fond, 1983. Strany nejsou číslovány. 
12

 OLIČ, Miroslav. Dobříš město na Zlaté stezce,  s. 19. 
13

 ČÁKA, Jan. Podbrdskem od městečka k městu, s. 238. 
 

14
 OLIČ, Miroslav. Dobříš město na Zlaté stezce, s. 22. 
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přáli, aby v něm měli lovce, jak oštěpem probodává medvěda, jako památku na slavné 

královské hony, jichž se zúčastňovali jako naháněči zvěře. Muže s kopím sice do znaku 

dostali, ale namísto lovce je to svatý Tomáš se svým atributem, stojící v bráně mezi 

dvěma věžemi.“
15

 Tento městský znak je zobrazen v příloze C této bakalářské práce 

spolu s dalšími symboly města Dobříš. V období hejtmanství Oldřicha Doudlebského 

byl zrenovován také starý kostelík stojící naproti hradu Varkač.      

 Na konci 16. století však poklesl význam hradu a zpustl natolik, že už se v něm 

nedalo přebývat. I přes opravy, které byly realizovány po husitských válkách, 

neodpovídal hrad královským požadavkům na bydlení.
16

 Císař Rudolf II. ztratil o 

dobříšské panství zájem a v roce 1606 jej dal opět do zástavy, kde zůstalo necelých 30 

let, až do období třicetileté války. Kvůli finančním potížím a nedostatku finančních 

prostředků v císařské pokladně se jej císař Ferdinand II. rozhodl prodat. Novým 

majitelem dobříšského panství a dobříšského hradu se stal v roce 1630 nejvyšší lovčí a 

císařský rada, pruský hrabě Bruno Filip Mansfeld.
17

 Císař Ferdinand II společně 

s Brunem Mansfeldem začali o prodeji panství jednat již roku 1627. Prodej se však 

nakonec uskutečnil až o tři roky později.
18

 Při prodeji však bylo královským potomkům 

na dlouhá desetiletí ponecháno právo lovit v dobříšských lesích „červenou i černou“ 

zvěř, tedy vysokou a kančí.
19 

2.1.3 Třicetiletá válka a doba obnovy dobříšského panství     

„Za třicetileté války je Dobříš několikrát vypleněna cizími žoldáky. Už v roce 

1629 vyplenila Dobříš císařská vojska, vedená bělohorským vítězem Maxmiliánem 

Bavorským. V roce 1631 vydrancovalo všechny domy v Dobříši vojsko Valdštejnovo. Po 

necelých dvou letech pak generála Jana Gustavssona Bannéra. I Sasové, kteří Dobříší 

protáhli, v roce 1634 tu napáchali velké škody. A pak ještě třikrát ničili Dobříš Švédové.  

                                         
15

 ČÁKA, Jan. Podbrdskem od městečka k městu, s. 238. 
16

 Informační dokument Město Dobříš – stručné dějiny, dostupný na internetovém serveru města Dobříš. 

Dostupné z WWW: <http://www.mestodobris.cz/>. [cit. 15-11-2011]. 
17

 BROŽOVSKÝ, Miroslav; GLOSOVÁ, Michaela. Dobříš, strany nejsou číslovány. 
18

 CÍLEK, Václav., a kol. Střední Brdy, s. 21. 
19

 Informační dokument Město Dobříš – stručné dějiny, dostupný na internetovém serveru města Dobříš. 

Dostupné z WWW: <http://www.mestodobris.cz/>. [cit. 15-11-2011]. 
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V roce 1639 ve dnech 22. - 23. října bylo město opět celé vypáleno včetně zámku.“
20

 I 

přes tyto časté nájezdy útočných vojsk nedopadlo dobříšské panství úplně nejhůře. Po 

skončení třicetileté války bylo z původních 53 domů celkem 47 obydlených, což je 

velice pozitivní stav oproti jiným obcím v českých zemích.
21

 V roce 1648 skončila 

třicetiletá válka, ale město Dobříš se z jejích následků vzpamatovávalo ještě velmi 

dlouho. Bruno Mansfeld však zemřel v roce 1648.      

 První polovina 17. století byla pro Dobříš ještě pořád kritická. Městečko se 

vzpamatovávalo velice pomalu a ke změně tohoto stavu dochází až od poloviny 17. 

století. Velice tomu přispělo podnikání dobříšského pána Františka Maxmiliána, který 

založil železárnu ve Staré Huti.
22

 Díky jeho podnikatelské činnosti se začala 

hospodářská situace Dobříšska viditelně zlepšovat a dokonce přišli také noví obyvatelé, 

kteří se podíleli na zvětšování zastavěného území města. V roce 1666 se začalo stavět 

nové barokní sídlo v podobě malého barokního zámku.
23

     

 V roce 1675 tehdejší panovník Leopold I. rozšířil městu Dobříš trhové právo. 

„Místo původních dvou výročních trhů se jich potom mohlo pořádat šest. Tak Dobříš 

rostla, vzmáhaly se živnosti, v městečku se usazovali mnozí příslušníci chudších 

šlechtických rodů. Ti nacházeli většinou úřednická zaměstnání u majitele panství 

hraběte z Mansfeldu.“
24

 V 70. letech 17. století byl mimo jiné opraven dobříšský zámek 

a postavená nová kaple. Původní kostelík ze 14. století byl opraven a přestavěn na 

rodinnou hrobku rodu Mansfeldů.
25

       

 Pro Dobříš nezačalo příliš šťastně 18. století. V roce 1713 udeřila v Dobříši 

morová epidemie a následoval požár, který velice poničil tehdejší dřevěné domky. Aby 

občané města předešli dalším pohromám, postavili na náměstí sochu svatého 

Šebestiána, která je měla ochránit před neštěstím, které je v posledních letech postihlo. 

Tato socha stojí na dobříšském náměstí dodnes a je zobrazena v příloze C této 

                                         
20

 Informační dokument Město Dobříš – stručné dějiny, dostupný na internetovém serveru města Dobříš. 

Dostupné z WWW: <http://www.mestodobris.cz/>, str. 3. [cit. 15-11-2011]. 
21

 ČÁKA, Jan. Podbrdskem od městečka k městu, s. 238. 
22

 BROŽOVSKÝ, Miroslav; GLOSOVÁ, Michaela. Dobříš, strany nejsou číslovány. 
23

 PRŮŠA, Oldřich. Historický kalendář města Dobříše 921–1986. 1. vydání. Dobříš: Městský úřad 

Dobříš, 2002, s. 15. 
24

 ČÁKA, Jan. Podbrdskem od městečka k městu, s. 238. 
 

25
 Informační dokument Město Dobříš – stručné dějiny, dostupný na internetovém serveru města Dobříš. 

Dostupné z WWW: <http://www.mestodobris.cz/>, str. 3 - 4. [cit. 15-11-2011]. 
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bakalářské práce. Bohužel již v roce 1720 přišel další požár, který zničil přibližně jednu 

čtvrtinu města, novější barokní zámek používaný jako purkrabství i starý hrad Varkač. 

Dalších 25 let trvalo, než mohly započít velké opravy renesančního zámku, které 

prováděl mladý pán Jindřich Pavel Mansfeld spolu se svojí matkou Eleonorou, která 

byla vdovou po Karlu Františku Adamovi Mansfeldovi.
26

 Opravy zámku trvaly více než 

20 let a zámek díky nim získal svoji současnou podobu.   

 Rozsáhlé rekonstrukce zámku, budování i údržba přilehlých parků a zahrad si 

vyžádaly nemalé finanční prostředky. Aby si Jindřich Pavel Mansfeld mohl tyto opravy 

dovolit, prodal své panství Horažďovice a vložil celý výnos z tohoto prodeje do oprav a 

údržby zámku.
27

 „Hlavní zisky knížecí rodiny však pramenily z mozolnatých rukou 

poddaného lidu. Obyvatelé Dobříšska nebyli nikdy předtím tolik zatíženi robotou jako 

v polovině 18. století. Drábové je honili od svítání do noci a za sebemenší přestupek a 

neuposlechnutí je nemilosrdně trestali.“
28

 Takové zacházení se samozřejmě poddaným 

příliš nelíbilo a jejich dlouhotrvající nespokojenost téměř vedla k otevřenému povstání. 

Toto vykořisťování poddaných vyvrcholilo udáním hraběte Mansfelda u císařského 

dvora. Na Dobříš přijela císařská vyšetřovací komise, dala zapravdu poddaným a 

dobříšského pána za jeho chování potrestala. Hrabě Mansfeld musel zaplatit pokutu 

2 000 dukátů a jeho vrchní správce skončil na čtyři roky ve vězení. Tehdejší císařovna 

Marie Terezie na čas zbavila hraběte správy nad jeho panstvím.
29 

2.1.4 Novodobé dějiny obce 

 Mansfeldové vlastnili dobříšské panství až do roku 1780. V tomto roce však rod 

vymřel po meči, a aby bylo jméno Mansfeldů v českých dějinách zachováno, vznikla 

v roce 1781 rodinná koalice Colloredo-Mansfeldů, která vlastnila panství až do druhé 

světové války.
30

       

 Architektonicky nebylo město Dobříš příliš významné. Pokud pomineme barokní 

                                         
26

 OLIČ, Miroslav. Dobříš město na Zlaté stezce, s. 36-37. 
27

 BROŽOVSKÝ, Miroslav; GLOSOVÁ, Michaela. Dobříš, strany nejsou číslovány. 
28

 ČÁKA, Jan. Podbrdskem od městečka k městu., s. 241. 
29

 Tamtéž, s. 241. 
30

 MALÝ, Ladislav. Průvodce po Dobříši a okolí. B. p. v. Dobříš: Knihkupectví K. Simona, 1911. s. 17. 
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zámek s jeho francouzským a anglickým parkem a zahradami, bylo ve městě jen málo 

výstavnějších budov. Za zmínku jistě stojí budova radnice postavené v roce 1821, 

hostinec Na Knížecí, Pešíkova hospoda, Kopáčkův dům z 18 století a empírová stavba 

z počátku 19. století, která patřila zdejšímu lékaři Josefu Brožovi.
31

 Většina těchto 

staveb je zachycena na jedné dobové fotografii a kresbě v příloze C této bakalářské 

práce. „Mezi zámkem a městem vznikl v druhé polovině 18. století objekt, svým 

způsobem rarita. Byla to fíkovna, pavilon s odsuvnou střechou, kde skutečně dozrávaly 

fíky. Touto zvláštností se však Dobříš pyšnila jen do roku 1929. Tehdy v kruté zimě 

všechny fíkovníky zmrzly.“
32

 V průběhu tohoto století došlo také k rekonstrukci zámku, 

postavení kostela Nejsvětější Trojice a vzniku rozsáhlého statku, který sloužil 

knížecímu rodu k hospodářským účelům. Dodnes je nejrozsáhlejším stavebním 

komplexem v Dobříši.
33

         

 Kromě hospodářství a zemědělství se na Dobříšsku začal rozvíjet také průmysl. 

Ve městě byla postavena pila, v provozu byl pivovar, lihovar i několik menších továren. 

Město se velice rychle rozrůstalo a v roce 1811 již zde bylo 235 obydlených domů. Díky 

přebudování Pasovské silnice dochází v tomto období k výraznému zlepšení celkových 

komunikačních možností. Dalším přínosem bylo zřízení poštovní stanice roku 1825 a 

v roce 1897 výstavba telegrafního úřadu a železničního spojení z Dobříše do Prahy, díky 

které byl zaznamenán postupný vzrůst cestovního ruchu.
34

 „V roce 1850 se Dobříš stala 

soudním okresem. Významný je rok 1865, kdy zde vznikla první rukavičkářská živnost. 

Šití rukavic se tu brzo rozšířilo, a později se dokonce stalo výrobní prioritou tohoto 

města.“
35

             

 V 19. století se značně zvýšil cestovní ruch na Dobříšsku a tím také rostl význam 

města. Rozrůstaly se zde nové živnosti, které poskytovaly cestovatelům různé služby. 

Především hostince a hotely se těšily výborné pověsti. V 19. století se na Dobříšsku 

rozšiřovala také kovovýroba, těžba a zpracování dřeva. K podnikatelskému rozvoji 

                                         
31

 Tamtéž, s. 25-27.  
32

 ČÁKA, Jan. Podbrdskem od městečka k městu, s. 241. 
33

 Informační dokument Město Dobříš – stručné dějiny, dostupný na internetovém serveru města Dobříš.    

Dostupné z WWW: <http://www.mestodobris.cz/>, str. 4. [cit. 15-11-2011]. 
34

 Informační dokument Město Dobříš – stručné dějiny, dostupný na internetovém serveru města Dobříš. 

Dostupné z WWW: <http://www.mestodobris.cz/>, str. 4. [cit. 15-11-2011]. 
 
35

 ČÁKA, Jan. Podbrdskem od městečka k městu, s. 246. 
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města Dobříš výrazně přispěl tehdejší majitel dobříšského panství Josef I. František 

Jeroným Colloredo-Mansfeld, který stál v čele nově budovaných moderních pil, 

pivovarů i cihelen, které přinesly Dobříši hospodářskou prosperitu.
36

   

 Na počátku 20. století bylo ve městě vybudováno Masarykovo sanatorium, 

veřejný vodovod i kanalizace. Město bylo také elektrifikováno a elektřinu vyráběla 

místní elektrárna na pile. Ve městě se rozvíjel kulturní a společenský život. Vznikalo 

mnoho spolků a sdružení včetně Sboru dobrovolných hasičů a Červeného kříže. 

Vzdělávání dobříšských dětí zajišťovala farní škola a od konce 19. století poskytovala 

na Dobříšsku vzdělání také tzv. živnostenská a pokračovací škola. Od 60. let 20. století 

se v obci budovaly další školní pavilony sloužící pro druhý stupeň ZŠ a dobříšské 

gymnázium.
37

          

 Během 20. století se město dále rozrůstalo i díky rostoucí průmyslové výrobě. 

Starší továrny se rozšiřovaly a po druhé světové válce vznikaly další provozy, jako 

například Rukavičkářské závody n. p. Dobříš., které zaměstnávaly více než jeden tisíc 

zaměstnanců. Díky těmto závodům se také Dobříši velmi dlouho přezdívalo Město 

rukavic. Z důvodu velkého množství pracovních příležitostí se do města stěhovalo stále 

více lidí a dnes již Dobříš čítá více než 8 500 obyvatel.
38 

2.2 Založení a vznik zámku 

Jak bylo prokázáno v předcházejících odstavcích, sahá historie města Dobříš do 

raného středověku. Stejně dlouhá je také existence královského sídla na tomto území. 

Již v polovině 13. století jsou písemné zmínky o dřevěném královském dvorci na 

vyvýšenině nad dnešním Huťským rybníkem, který využívali králové jako své sídlo i 

kancelář. Za Jana Lucemburského byl královský dvorec pravděpodobně v roce 1340 

přestavěn na opevněné sídlo, které je v dokumentech tehdejší doby nazýváno jako hrad 

Varkač.
39

                                                                                                                        

                                         
36

 OLIČ, Miroslav. Dobříš město na Zlaté stezce, s.57-59. 
37

 Informační dokument Město Dobříš – stručné dějiny, dostupný na internetovém serveru města Dobříš. 

Dostupné z WWW: <http://www.mestodobris.cz/>, str. 4 - 5. [cit. 15-11-2011]. 
38

 Informační dokument Město Dobříš – stručné dějiny, dostupný na internetovém serveru města Dobříš. 

Dostupné z WWW: <http://www.mestodobris.cz/>, str. 6. [cit. 15-11-2011]. 
39

 OLIČ, Miroslav. Dobříš město na Zlaté stezce, s. 19. 
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V 1. polovině 14. století byl přestavěn ve vrcholně gotickém stylu.
40

 V době Karla IV. 

jeho význam ještě vzrostl, neboť „… když pak převzal vládu Jana Lucemburského jeho 

syn Karel IV., stal se hrad dokonce sídlem nejvyššího úřadu královského lovčího.“
41

 

Karel IV. jej nechal přestavět na pevný kamenný hrad a společně s Karlštejnem hrad 

střežil Zlatou stezku. U královského dvora býval Varkač velmi oblíbeným místem, 

protože udržoval královskou moc v Podbrdí a dobře sloužil panovníkům při jejich 

loveckých pobytech.
42

         

„Dobříšský hrad byl situován na širším konci ostrožiny dnes nad rybníkem 

v zámeckém parku. Jak ukázalo velmi nešťastné poničení značné části terénní situace 

v předpolí jádra, byl nejspíše vybaven předhradím. Čelo jádra zajišťoval mohutný, do 

skály vysekaný příkop a při zmíněných nezákonných zásazích zanikly i zbytky valu před 

ním.“
43

 Odborníci dnes předpokládají, že jádro hradu mělo trojúhelníkový půdorys, na 

jihozápadě byl mohutný obdélníkový palác, který dnes již slouží jako sýpka. Z původní 

výbavy si uchoval jen několik portálků. Za příkopem můžeme ještě dnes najít bývalou 

jednopatrovou budovu purkrabství, která je bytovou jednotkou.
44

 Plánek hradu 

s budovou purkrabství v té době je zobrazen v příloze C této práce.  

 V období husitských válek byl hrad několikrát vypálen a od té doby pustl. První 

královský hejtman, který po husitských válkách dostal dobříšské panství na starosti, sice 

provedl opravy hradu, ale následně byl hrad opět v zástavním držení, ve kterém zůstal 

Varkač po několik desetiletí. Během této doby se zde vystřídali například Hanuš a 

Bedřich z Kolovrat, Jindřich ze Švamberka, Děpold z Lobkovic nebo Vilém Švihovský 

z Rýzmburka. Zástavní držení a časté střídání šlechtických držitelů hradu příliš 

neprospělo.
45

 „Během té doby se dostává hrad do velmi špatného stavu a na jeho 

rekonstrukci nejsou finance. Jediným řešením tak bylo vrátit dobříšský majetek zpět do 

vlastnictví královské komory.“
46

 V období renesance již starý hrad neodpovídal 

královským požadavkům, a tak o něj čeští králové ztratili zájem. Na hrad se již nevrátili 

                                         
40

 DAVID, Petr; SOUKUP, Vladimír. Velká cestovní kniha: Hrady, zámky a kláštery České republiky. 

Praha: Nakladatelství Soukup & David, s.r.o., 2003, s. 42. 
41

 OLIČ, Miroslav. Dobříš město na Zlaté stezce, s. 19. 
42

 Tamtéž, s. 19. 
43

 CÍLEK, Václav., a kol. Střední Brdy, s. 223. 
44

 Tamtéž, s. 223. 
45

 OLIČ, Miroslav. Dobříš město na Zlaté stezce, s. 19. 
46

 Tamtéž, s. 22. 
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a nechali je spravovat královskými hejtmany. Z této doby se bohužel nedochovalo příliš 

dokumentů, které by nám osvětlily, co se dělo s hradem v tomto období.
47

 

 Příchod třicetileté války sebou na Dobříš přinesl pustošivé a drancující vojáky, 

kteří postihli samotné město i hrad Varkač, který byl několikrát vypleněn a vypálen, 

takže již nebyl obyvatelný.
48

 Bruno Filip Mansfeld své panství již zrenovovat nestihl. 

Zemřel roku 1648, tedy v roce, kdy třicetiletá válka skončila.
49

 Obnova dobříšského 

panství započala teprve po roce 1750, kdy tehdejší pán František Maxmilián Mansfeld
50

, 

syn předchozího majitele dobříšského panství, získal potřebné finanční prostředky díky 

své podnikatelské činnosti. Starý hrad však opravován nebyl. Místo něj byl o kus dál 

v roce 1666 postaven nový zámek v barokním stylu. Tento novější zámek je již 

předchůdcem dnešního zámku a jeho jádrem, které můžeme v Dobříši obdivovat 

dodnes. V příloze C je zobrazena stará litografovaná pohlednice, která zobrazuje obě 

dominanty města Dobříš ještě před rekonstrukcí zámku v letech 1745 až 1765 – starý 

kamenný hrad Varkač na vyvýšenině a novější barokní zámek pod ním.
51

  

 Již v roce 1676 se nový zámek dočkal své první přestavby podle návrhu 

příbramského architekta Jiljího Casaroniho. „Výslednou prací byl čtyřkřídlý objekt 

obdélníkového tvaru s vnitřním nádvořím. Hlavní vstupní brána se nacházela 

v severním křídle, vstup do zámecké zahrady byl pak v křídle jižním. V jižním křídle byla 

taktéž zbudována domácí kaple, zachovaná zřejmě z původní renesanční podoby zámku. 

V areálu byla vystavěna také budova pivovaru, nacházející se mezi průčelím zámku a 

kopcem, kde tehdy stál hrad Vargač. Nad sklepy pivovaru pak byla vybudována 

zahradní terasa.“
52

         

 V dobříšském panství se však štěstí nezdrželo příliš dlouho. Na počátku 18. 

století jej postihlo hned několik požárů. První přišel dne 20. 7. 1707, kdy byl jeho 

tehdejším majitelem Karel František Adam Mansfeld. V roce 1713 přišel další požár, 

který poničil jak starý hrad Varkač, tak novější barokní zámek. V toce 1720 přišel ničivý 
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požár potřetí. Jeho síla byla ještě větší než oba předchozí a opět zanechal velké škody na 

rodovém zámku i hradu.
53

 „Barokní stavba byla ohněm z velké části zničena, avšak 

konstrukce budovy nejspíše i nadále existovala. Dokazuje to plán města Dobříše z roku 

1772, který zmapoval půdorys zámku v jiné podobě, než jakou má zámek dnes.“
54

 Požár poškodil také okolní domky ve městě Dobříš, z nichž většina byla ještě 

dřevěná, nebo měla alespoň doškovou střechu. Tento požár ve dvacátých letech 

zanechal především na starém hradě Varkač tak rozsáhlé škody, že již nebyl příliš 

rekonstruován. Jeho majitelé jej přestavěli k hospodářským účelům. Dnes se z něho 

zachoval mohutný obdélníkový palác a budova purkrabství, která byla přeměněna na 

byty.
55

 Budova hradu Varkač sloužila jako sýpka a k hospodářským účelům po dlouhá 

staletí. Od 50. let 20. století byl využíván jako skladovací prostory. Dnes patří 

soukromému majiteli a není přístupný veřejnosti.     

 Novější zámek se však v polovině 18. století dočkal rozsáhlé a celkové opravy, 

kdy byl přestavěn do své současné podoby. Rekonstrukce trvala více než 20 let, ale díky 

ní zámek získal podobu moderních francouzských zámků a je příkladem rokokové 

architektury, která na českém území nemá obdoby.
56
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3 ŠLECHTICKÝ ROD COLLOREDO-MANSFELD 

Rod Colloredo-Mansfeld patří mezi nejznámější a nejdéle žijící šlechtické rodiny 

na českém území podobně jako například Schwarzenbergové nebo Šternberkové. 

V minulých stoletích vlastnil obrovská panství na území dnešní České republiky a i dnes 

je majitelem zámku v Opočně a v Dobříši. V následujících podkapitolách jsem se 

pokusila nastínit počátky tohoto šlechtického rodu na českém území, jejich historický 

vývoj a životní osudy některých jeho představitelů.    

 Působení této rodové aliance v Čechách se datuje teprve od 80. let 18. století. 

Vznikla na základě manželského spojení příslušníků dvou šlechtických dynastií 

Mansfeldů a Colloredů, ale obě rodiny žily na našem území dlouho předtím. 

Mansfeldové vlastnili dobříšské panství již od počátku 17. století, Colloredové 

dobříšské panství vyženili o jeden a půl století později. Protože je tato bakalářská práce 

zaměřena na zámek Dobříš a jeho vlastníky, celá tato kapitolu je věnována právě rodu 

Mansfeldů a Colloredo-Mansfeldů.        

 Colloredové pochází původně z Itálie, jehož kořeny se datují již od 11. století. 

Jedná se o rod z části italský a z části rakouský, jehož nejstarším předkem byl v první 

polovině 11. století Liobard, místohrabě ve furlandském Melsu, který dostal lénem od 

patriarchy aquilejského hrad Mels nacházející se severně od Benátek.
57

 Inkolátu na 

českém území dosáhli roku 1593 a hraběcí stav obdrželi 27. února 1711.
58

 V období 

třicetileté války se do Čech dostali bratři Jeroným a Rudolf Colloredovi, kteří v roce 

1636 získali panství Opočno nacházející se ve východní části, kde se usadili na dlouhá 

staletí.
59

           

 Rod Mansfeldů má přibližně stejně dlouhou historii jako Colloredští šlechtici. 

Již v polovině 10. století o nich můžeme zaznamenat rané informace. Prvním nositelem 

tohoto jména byl podle dochovaných dokumentů Burkhard. K rozdělení rodu došlo 

dvakrát. Nejprve na počátku 13. století se rozštěpil na dvě větve – querfurtskou a 

mansfeldskou. Další rozdělení přišlo v  16. století, kdy se dělícím kritériem stalo 
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náboženství. V této době vznikla protestantská větev, a druzí Mansfeldové zůstali 

katolíky.
60

          

 Mezi první vysoce postavené německé šlechtice patřil hrabě Albrecht 

z Mansfeldu (1480-1560), jehož majetek byl zkonfiskován kvůli jeho sympatizujícím 

postojům s reformací Martina Luthera, k níž se spolu s dalšími šlechtici přidal. Dále je 

možno jmenovat například Petra Arnošta Mansfelda (1535-1604), který proslul jako 

lucemburský místodržící a velitel nizozemského vojska. Jeho syn, který nesl stejné 

jméno, je považován za jednoho z nejslavnějších válečníků během třicetileté války, 

který bojoval na českém území po boku Fridricha Falckého, z jehož vojska byl 

propuštěn po porážce stavovského povstání.
61

    

3.1 Příchod rodu Mansfeld na Dobříš 

Na počátku 17. století bylo dobříšské panství i hrad v Dobříši v zástavním 

držení. Za tu dobu velice zpustlo a císař Ferdinand II. o něj ztratil zájem. Kvůli 

finančním potížím se císař rozhodl panství i s hradem prodat. Zájem o jeho koupi 

projevil nejvyšší podkoní, sokolník a lovčí, pruský hrabě Bruno Filip Mansfeld (1576-

1648) z katolické větve Mansfeldů, který byl později jmenován dokonce císařským 

radou. Jednání o prodeji panství započalo v roce 1627 a teprve po třech letech dospělo 

ke konci. Dobříšské panství bylo dne 14. června 1630 prodáno za 40 000 zlatých 

rýnských.
62

           

 Bruno Mansfeld však nekoupil panství v příliš šťastné době. Jak již bylo v této 

práci nastíněno, přišla třicetiletá válka, která znamenala pustošení města Dobříš a 

rabování dobříšského hradu. Město bylo vypleněno hned několikrát, ale Bruno Filip 

Mansfeld se již nemohl podílet na jeho obnově. Zemřel v roce 1648, tedy v roce 

ukončení třicetileté války. O obnovu panství se musel postarat jeho syn Jindřich 

František Maxmilián Mansfeld († 1715).   
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3.2 Dobříšské panství a jejich vlastnictví 

Jindřich František Maxmilián Mansfeld se po zdědění rodového majetku po 

svém otci Bruno Filipu Mansfeldovi soustředil pozornost především na podnikatelskou 

činnost. Ve Staré Huti založil železárnu na zpracování železné rudy. Z tohoto důvodu 

neměl ze začátku mnoho finančních prostředků, které by mohl vložit do obnovy panství. 

Změna přišla teprve od 50. let 17. století. V tomto období započal opravy starého hradu 

Varkač, založil nové zámecké sídlo a spravoval také zbytek svého dobříšského panství. 

Díky němu se začalo panství opět dařit a rozrůstalo se jak z pohledu územního, tak 

z hlediska počtu obyvatel.
63

         

 Rod Mansfeldů svojí podnikatelskou činností získal značné bohatství  a díky 

jejich píli se dobříšské panství rozrostlo ve velkou državu. Pro srovnání, roku 1653 

patřilo k dobříšskému panství 46 okolních vsí. V roce 1757 spadalo pod jeho správu již 

56 okolních obcí. V roce 1788 bylo k Dobříši připojeno celkem 77 vesnic. Střediskem 

celého panství se stal zámek Dobříš.
64

 K rozšiřování majetku Colloredo-Mansfeldů 

docházelo i dále v 19. století.   

3.3 Rod Colloredo-Mansfeld a jeho vznik jako rodové aliance 

V 80. letech 18. století hrozilo rodu Mansfeldů, že by vymřel po meči. Jindřich 

Pavel Mansfeld, za jehož života došlo k rozsáhlé rekonstrukci zámku v Dobříši, měl 

dceru Marii Isabellu a syna Josefa Václava, který však byl posledním mužským 

potomkem rodu. Z tohoto důvodu vzniklo nebezpečí, že by Mansfeldové neměli 

žádného dalšího potomka, který by nesl toto jméno. S myšlenkou jak zachovat 

pokračování rodové linie, se Jindřich Mansfeld rozhodl pro ujednání manželské rodové 

koalice. Svoji dceru Marii Isabellu provdal za knížete Františka I. de Paola Guandakara 

(Qundakara) z Weikardovy větve šlechtické dynastie Colloredů. František Colloredo 

vyženil panství v Dobříši a Obořiště, které tím připojil ke své rodové državě Opočnu. 

Musel se však zavázat, že on a všichni jeho potomci ponesou jméno Colloredo-
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Mansfeld. Rokem 1771 tedy oficiálně zanikl rod Mansfeldů, ale díky rodové alianci 

vznikl rod nový, který vlastnil dobříšské panství až do druhé světové války.
65

 

3.3.1 Vybrané osobnosti rodu Colloredo-Mansfeldů 

Manželé František I. de Paola Gundakar a Marie Anna Isabella jsou prvními 

nositeli rodového jména Colloredo-Mansfeldů. Svým sňatkem spojili majetek i jména a 

dali vzniknout novému šlechtickému rodu na území Českého království. V roce 1789 

získali císařské svolení spojit také své erby. Jejich dobové portréty jsou v příloze B této 

bakalářské práce. Kníže František Gundakar (1731-1807) byl nejstarším synem Rudolfa 

Colloreda z panství Opočno. V mládí byl vychováván pro diplomatickou dráhu. Ve 

svých 22 letech se stal říšským radou, v roce 1766 se stal tajným císařským radou a 

následně působil tři roky ve Španělsku jako císařský vyslanec. V roce 1772 získal 

František řád Zlatého rouna. Jeho příjmy tehdy dosahovaly výše 400 000 zlatých ročně. 

V letech 1788 až 1806 zastával funkci místokancléře Svaté Říše Římské. Po rozpadu 

Svaté Říše Římské žil v ústraní a zemřel ve Vídni roku 1807.
66

   

 Kníže Rudolf Josef II. Colloredo Mansfeld (1772-1843) byl nejstarším synem 

Františka a Isabelly. V letech 1812-1813 podporoval vznik protinapoleonské rusko-

rakousko-pruské koalice. K jednáním této koalice docházelo také na jeho zámku 

v Opočně.  Od roku 1830 zastával post nejvyššího dvorského maršála a od roku 1834 

nejvyššího hofmistra. Po otci zdědil zámek v Opočnu. Ačkoliv se Rudolf oženil s 

Filipinou Karolinou z Oettingen-Katzenstein-Balern, která patřila mezi nejkrásnější a 

nejvýznačnější dámy z vídeňské společnosti, jeho manželství zůstalo bezdětné. Po jeho 

smrti převzal opočenské panství jeho synovec František Gundakar II., syn jeho bratra 

Jeronýma .
67

           

 Jeroným Karel Colloredo-Mansfeld (1775-1822) byl druhým synem Františka a 

Isabelly a mladším bratrem Rudolfa Josefa. Jeroným se věnoval vojenské kariéře, 

bojoval za Rakousko-Uhersko proti revoluční Francii. Roku 1794 byl v Paříži zajat a 
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hrozila mu poprava na gilotině. Podařilo se mu však uprchnout a znovu se vrhl do 

četných bitev během napoleonských válek. V bitvě u Chlumce v roce 1813 se velice 

vyznamenal a získal tím povýšení na polního zbrojmistra a velitele 1. armádního pluku. 

Jeroným Colloredo-Mansfeld zemřel roku 1822. Jeho manželkou byla hraběnka 

Vilemína z Valdštejna-Vartenberka. Společně zplodili dceru Vilemínu a syna Františka 

Gundakara II.
68

           

 František II. Gundakar Colloredo-Mansfeld (1802-1852) byl synem Jeronýma a 

jako jeho otec se věnoval vojenské kariéře a účastnil se slavných bitev. V roce 1848 

jako generálmajor zjednal pořádek v Praze po vypuknutí revolučních bouří. Se svou 

ženou hraběnkou Kristýnou Clam-Gallasovou měl pouze dceru Vilemínu, ale mužského 

potomka se nedočkal. Zemřel náhle ve svých 50 letech bez mužského potomka, takže 

jeho hlavní majetek (zámek Dobříš) přešel na syna Ferdinanda Colloredo-Mansfelda 

Josefa I. Františka. Kristýna zdědila po svém muži panství Zelenou Horu a pražský 

palác Colloredo-Mansfeld.
69

        

 Ferdinand Colloredo-Mansfeld (1777-1848) byl třetím synem Františka a 

Isabelly působící jako diplomat, politik a český vyslanec. Vystudoval práva a následně 

působil jako vyslanec v Řezně, Neapoli, nebo Palermu. Přesto se však roku 1808 

rozhodl věnovat vojenské kariéře, aby bránil svoji vlast ve Francii. Za zásluhy byl 

vyznamenán komandérským křížem řádu Leopoldova. Po skončení napoleonských válek 

žil na svých rakouských statcích a věnoval se lesnictví a zemědělství. On jako jediný ze 

svých dvou bratrů se dočkal synů i vnuků mužského pohlaví, takže všichni ostatní 

potomci rodu Colloredo-Mansfeldů jsou potomky právě Ferdinanda Colloredo-

Mansfelda. Jeho dcera Ida narozená roku 1816 se provdala za hraběte Alfonse de 

Collato. Po svém otci zdědila statky Staatz a Siebenhirten v Rakousku.
70

    

 Josef I. František Jeroným Colloredo-Mansfeld (1813-1895) byl jediným 

dědicem celého majetku Colloredo-Mansfeldů. Důvodem bylo to, že jeho strýc Rudolf 

Josef II. a jeho bratranec František II. Gundakar, kteří byli právoplatnými dědici po 

Františku Gundakarovi, po sobě nezanechali dědice mužského pohlaví. Josef vyrůstal 

v Rakousku na panství Staatz, které patřilo jeho otci. Nejprve se věnoval vojenské 
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kariéře, ale pouze krátký čas. Tehdejší držitel svěřenectví rodu Colloredo-Mansfeld, 

strýc František II. Gundakar si byl vědom své toho, že jeho synovec bude muset po jeho 

smrti spravovat dědictví, jelikož on sám žádného mužského potomka neměl. Josef proto 

se svojí rodinou přesídlil do Vídně, kde se připravoval na budoucí úlohu knížete a 

správce rodinného majetku. V roce 1852 získal rodinný majetek – zámek Opočno, který 

byl však velice zadlužený. Josef však nakonec všechny dluhy vyrovnal a ještě v roce 

1879 přikoupil zbirožské panství. Svoji prosperitu založil na novodobé komerční bázi 

po zrušení roboty. Vybudoval moderní pily, pivovary a cihelny. Jako opočenský kníže 

se začal účastnit také politického života a v roce 1859 se stal prezidentem komise pro 

umořování státního dluhu. V roce 1861 založil pro své úředníky penzijní fond, v roce 

1868 se stal předsedou panské sněmovny. František měl se svojí manželkou Terezií von 

Lebzelten čtyři děti – dvě dcery Karolínu Vilemínu a Idu Magdalenu, a dva syny, 

z nichž starší syn Jeroným zemřel velmi mlád, ačkoliv stačil zanechat mužské potomky. 

Obě sestry Karolína a Ida se provdaly za bratry Josefa a Leopolda z Gudenesu.
71

 

 Jeroným Ferdinand Rudolf Mansfeld (1842-1881), nejstarší syn Josefa I. se dožil 

pouze 39 let a přesto stihl za svého života mnoho vykonat. Po svém sňatku s Aglají 

Festeticsovou de Tolna se usadil trvale na Dobříši, kde vykonával funkci starosty. 

V roce 1872 se stal presidentem české zemědělské rady a dvakrát byl jmenován do 

funkce ministra orby, jež vykonával do roku 1879, kdy byl vyznamenán řádem železné 

koruny I. třídy.
72

 Dále byl také poslancem říšské rady a tajným radou. Protože zemřel 

nečekaně brzy v roce 1881, jeho nejstarší syn Josef II. se stal dědicem dobříšského 

panství.
73

           

 Josef II. Colloredo-Mansfeld (1866-1957) byl jediným dědicem dobříšského 

panství po Jeronýmovi Ferdinandovi, které získal roku 1895 spolu s knížecím titulem. 

Josef často cestoval. Navštívil například Afriku, Severní Ameriku, Aljašku. Měl vášeň 

pro lov, knihy a sbíral etnografické předměty. Roku 1922 Josef částečně zpřístupnil 

zámek veřejnosti, věnoval se lesnictví a zemědělství. Kníže Josef žil po většinu svého 

života ve Francii. Ačkoliv se oženil dvakrát, nedočkal se žádných potomků a proto se  
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rozhodl adoptovat čtyři syny svého mladšího bratra Jeronýma, mezi které později roku 

1942 rozdělil svůj majetek. Nejstarší Josef Leopold (1910-1990) získal Opočno, 

Jeroným Medard (1912-1998) Zbiroh, Vikardo Karel (1914-1946) Dobříš a nejmladší 

Bedřich Jeroným (1917-1991) dostal malou nemovitost v Rakousku. Ještě před touto 

dělbou došlo v roce 1938 k podpisu prohlášení příslušníků české šlechty prezidentu 

Benešovi, jehož se zúčastnil Jeroným a jeho synové Josef, Jeroným a Weikard dávajíc 

najevo svůj odpor k nacismu. K narušení životů výše zmíněných knížat přispěla 

německá okupace a druhá světová válka. Josef II odešel po druhé světové válce do 

Francie, kde v roce 1957 zemřel.
74

         

 Jeroným Hubert Colloredo-Mansfeld (1870-1942) byl mladším synem Jeronýma 

Ferdinanda Rudolfa Mansfelda a bratrem Josefa II. Colloredo-Mansfelda. V mládí 

sloužil u rakouského námořnictva. Roku 1909 se oženil a z jeho svazku vzešli hned 

čtyři synové (Josef Leopold, Jeroným Medard, Vikardo Karel, Bedřich Jeroným), které 

adoptoval jeho bezdětný starší bratr Josef II.
75

       

 Josef Leopold Colloredo-Mansfeld (1910-1990) dostal v roce 1925 panství 

Opočno od svého adoptivního otce Josefa II. Po vypuknutí druhé světové války mu byl 

majetek zkonfiskován a on byl povolán na nucené práce do textilní fabriky ležící poblíž 

Náchoda. Po skončení 2. světové války mu byl majetek opět zabaven, tentokráte na 

základě tzv. Benešových dekretů
76

, protože byl považován za kolaboranta. On sám 

skončil ve vězení. V roce 1947 Josef Československou republiku opustil a usadil se 

v Kanadě. Ke konci života se přestěhoval do Rakouska, kde také v roce 1990 zemřel. 

Jeho dcera Kristýna Colloredo-Mansfeld je současnou majitelkou opočenského 

panství.
77

         

 Jeroným Medard Colloredo-Mansfeld (1912-1998) studoval nejprve ekonomii a 

dějiny umění v Mnichově, později filozofii na pražské univerzitě. V roce 1939 byly 

vysoké školy v Čechách uzavřeny a Jeroným byl nasazen na nucené práce v brdských 

lesích. Díky skutečnosti, že neodešel do zahraničí jako jeho dva bratři, mu bylo 
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zbirožské panství po 2. světové válce vráceno zpátky. Po roce 1948 mu jej však zabrali 

komunisté a Jeroným emigroval do Kanady. Po pádu komunismu získal i dobříšské 

panství jako dědictví po svém zesnulém bratrovi Vikardovi Karlovi a do 

Československa se vrátil natrvalo.
78

      

 Vikardo Karel Colloredo-Mansfeld (1914-1946) získal v roce 1925 dobříšské 

panství spolu se zámkem Dobříš. Během druhé světové války jej však potkal stejný osud 

jako jeho tři bratry – byl mu zabaven majetek a byl poslán na nucené práce. Po skončení 

války měl problémy se získáním potřebných dokumentů o jeho chování během druhé 

světové války a z tohoto důvodu mu majetek nebyl vrácen, stejně jako tomu bylo u jeho 

nejstaršího bratra a majitele opočenského panství. Zemřel velice mladý v roce 1946 na 

náhlé onemocnění v Paříži. Jeho majetek připadl po pádu komunismu v Československé 

republice staršímu bratru Jeronýmu Medardovi.
79

     

 Osudy posledního ze čtyř bratrů Bedřicha Jeronýma Colloredo-Mansfelda (1917-

1991) se poněkud liší od jeho ostatních bratrů. Bedřich dostal malé panství v Rakousku 

a odstěhoval se tam ještě před německou okupací. Díky tomu se mu vyhnula konfiskace 

majetku ze strany nacistů a byl tohoto ušetřen. Během války cestoval do Švýcarska a 

Anglie. Nakonec se na dlouhou dobu usadil v USA. Ke konci života se vrátil do svého 

panství v Rakousku, kde zůstal až do své smrti v roce 1991.
80 

3.3.2 Žijící příslušníci rodu 

Kristýna Colloredo-Mansfeld (nar. 1940) je žijícím potomkem Josefa Leopolda 

Colloredo-Mansfelda, která v restituci získala zpět panství v Opočně. Kristýna se 

narodila v Kanadě, kde také vyrůstala. Kristýna je malířkou a ráda maluje pro děti. Dnes 

žije střídavě v USA, Rakousku, Řecku a v Čechách. Má syna Leonharda, který 

absolvoval lesnickou školu v Brugu v Rakousku. Leonhard už má vlastní rodinu a je 

proto právoplatným dědicem opočenského panství. Druhý syn Derk žije se svojí rodinou 

ve Švédsku a třetím synem je Stephan.       

 Dipl. Ing. Jeroným Colloredo-Mansfeld je synem Bedřicha Jeronýma, který po 
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svém strýci Jeronýmu Medardovi zdědil dobříšské panství a je současným majitelem 

zámku i přilehlých lesů. Jeroným má dva syny, Paula Josefa a Lelia a dceru Annu Livii. 

Jeroným žije v části dobříšského zámku, která pro veřejnost není přístupná.    

 Kromě výše jmenovaných žijících předků Colloredo-Mansfeldů žije ještě mnoho 

dalších potomků v USA, Německu a v Rakousku. Rodokmen Mansfeldů i Colloredo-

Mansfeldů je velice rozvětvený a komplikovaný. Je velice těžké se v něm orientovat a 

pochopit příbuzenské vztahy mezi jednotlivými členy. Pro lepší orientaci a přehlednost 

je v příloze B diagram, který zachycuje nejdůležitější, převážně mužské, potomky 

Mansfeldů a Colloredo-Mansfeldů. Rodokmen začíná Brunem Filipem Mansfeldem, 

který spojil svůj rod s dobříšským panstvím a pokračuje až k současným žijícím 

potomkům. 
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4 ROKOKOVÁ PŘESTAVBA ZÁMKU V 18. STOLETÍ 

V polovině 18. století se dobříšský zámek dočkal rozsáhlé rekonstrukce. 

Důvodem pro jeho rekonstrukci byl především požár z roku 1720, který způsobil značné 

škody. Podstatné byly také nevyhovující dispozice zámku a interiéry, které nesplňovaly 

nároky na bydlení tehdejších šlechticů. Mezi roky 1745 a 1765 probíhala hlavní vlna 

oprav zámku, jehož majitelem byl v té době Jindřich Pavel Mansfeld (1717–1780). Jeho 

rozhodnutí pro objednávku francouzského projektu bylo v této době v Čechách počinem 

neobvyklým, ale pravděpodobně bylo ovlivněno jeho společenskou známostí s hrabětem 

Filipem Václavem, rakouským vyslancem ve Francii.
81

 Tato rozsáhlá rekonstrukce 

vdechla dobříšskému zámku jeho současnou podobu.
82

 „V té době už Mansfeldům patřil 

titul knížat a jejich panství se značně rozšířilo skoupením množství okolních statků. 

V 18. století udávala nejvyšším kruhům módu Francie. Také dobříšský zámecký areál je 

dokladem pronikání francouzských vlivů do slohu českého pozdního baroka.“
83

  

 Přestavba zámku probíhala dle plánů známého francouzského architekta Julese 

Roberta de Cotte mladšího (1683-1767).  Původní plán přestavby byl velice rozsáhlý a 

na tehdejší poměry finančně dosti nákladný. Rekonstrukce zámku měla proběhnout dle 

tehdejších francouzských zvyklostí v klasicistním stylu. Podle původního plánu mělo 

být úplně zbořeno západní křídlo zámku, které bylo nejvíce poničeno požárem z roku 

1720, a místo něj mělo být postaveno křídlo nové. Současně mělo být vybudováno jedno 

příčné křídlo na východní straně zámku, aby bylo dosaženo symetričnosti půdorysu 

zámku. Dle plánů mělo být změněno také umístění hlavního vchodu, ze severního křídla 

se měl přemístit do nového východního křídla. Dále měl mít zámek dvě nádvoří a čestný 

dvůr.
84

            

 Tato vize ovšem nakonec nemohla být uskutečněna podle očekávání, jelikož 

vyžadovala velký peněžní obnos. Bylo nutné provést změnu původních záměrů, kterou 

byl pověřen český architekt, jehož jméno se však do dnešních dob v žádných 

dokumentech nedochovalo. Plány na rekonstrukci byly upraveny a minimalizovány, aby 
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oprava nebyla tak finančně náročná. Nakonec došlo ke zbourání západního křídla a 

k dalším renovacích stávajícího jádra zámku. Místo klasicistního stylu získal zámek 

rokokovou podobu. „Na východní straně zámku se rozkládala kuchyňská zahrada 

s budovou fíkovny v severovýchodním rohu a naproti ní přes silnici stál zámecký 

hospodářský dvůr.“
85

 Dnes je zámek tvořen hlavní budovou obrácenou na východ se 

dvěma křídly. Půdorysem se zámek podobá tvaru protáhlého písmene U. Jedná se o 

trojkřídlou jednopatrovou budovu s mansardovou střechou. V ose křídel jsou převýšené 

pavilony. Zámek ze tří stran uzavírá téměř čtvercový dvůr s nádvořím. Hlavní vchod 

zůstal navzdory původním plánům v severním křídle. Hlavní brána je označena 

letopočtem 1765 a nese v trojbokém štítu rodový znak Mansfeldů. Z jižní strany 

k jižnímu křídlu zámku přiléhá upravený francouzský park zakončený oranžérií a na něj 

volně navazuje park anglický. Půdorys zámku je zachycen na dvou leteckých snímcích 

v příloze C této bakalářské práce.       

 Uměleckým vrcholem stavby je dlouhé hlavní průčelí, obrácené směrem do 

zahrady. V tomto průčelí jsou umístěny plastiky světoznámého sochaře I. F. Platzera 

(1717–1787), který vyzdobil svými sochami také francouzský park. Nelze opomenout 

výraznou rokokovou fasáda, která je hlavní dominantou celého zámku spolu s dalšími 

prvky jako jsou  balkony, arkády, štíty, vikýře a plastiky. V přízemních interiérech je 

možno najít valené klenby a lunety, které zdobí žulové portály z druhé poloviny 17. 

století.
86 

4.1 Interiér zámku 

Interiérům zámku i jejich výzdobě byla věnována stejná pozornost jako 

samotným budovám a venkovním prostorům zámku. Byly zrekonstruovány italským 

tvůrcem G. M. Servandoniho (1695-1766) pocházejícího z Florencie, který se věnoval 

především výraznému zdobení vnitřních prostor, jejichž rozvržení se oproti původnímu 

uspořádání příliš neměnilo. Změnu prodělalo především vybavení zámeckých interiérů a 

dekorace.
87
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 Většina řemeslných prací a dekorace interiérů byla svěřena do rukou českých 

řemeslníků, kteří se však svým uměním nemohli vyrovnat italským nebo francouzským 

tvůrcům. „Ti nedosáhli vytříbenosti a jemnosti francouzských tvůrců, což je znát na 

štukové výzdobě stěn a fabionů hlavního sálu, jenž je těžkopádná, v měřítku přehnaná a 

tvarově s malou invencí autorů. Ohraničuje plochy alegorických scén od Jana Petra 

Molitora (1702-1757).“
88

         

 Mezi ostatními místnostmi zámku vyniká hlavní sál, které je zdoben bohatou 

štukovou a freskovou výzdobou. Jeho mobiliář pochází většinou z doby rokoka a 

klasicismu.
89

 Tento hlavní sál v prvním patře zámku se nazývá také jako Zrcadlový 

nebo Reprezentační sál a na návštěvnících zámku zanechává největší dojem. Důvodem 

je především překrásná výzdoba, kterou prováděl Jan Petr Molitor žijící v letech 1702 - 

1757.
90

 Sál je „…vyzdoben prací Jana Petra Molitora, který vypracoval alegorické 

malby čtyř ročních období, umístěné na východní a západní stěně nade dveřmi a dále 

pak malbu stropu, představující oblohu s oblaky, mezi nimiž se vznášejí dětské postavy. 

Malby jsou datovány do roku 1746.
“91

 Zámecký sál je řešen souměrně, míří do něj čtyři 

vchody a je zdoben mramorovými krby. V hlavním sále najdeme také obrazy vybraných 

šlechticů z rodu Mansfeldů „Za zmínku zde stojí velká olejomalba podobizny Jindřicha 

Pavla Mansfelda a jeho manželky Josefíny, kterou vytvořil Pompeo Girolamo Battoni 

(1708-1787) rodák z italské Luccy. V pozadí portrétovaného páru je vyobrazen též 

původní de Cottův plán na přestavbu dobříšského zámku.“
92

    

 Ve vnitřních prostorách je k vidění celkem jedenáct pokojů s výzdobou ve stylu 

pozdního baroka, rokoka a klasicismu. Kromě již výše zmíněného Zrcadlového sálu 

stojí jistě za zmínku tzv. Gobelínový pokoj, který je vybaven vzácnou sedací soupravou, 

barokním vyřezávaným stolem, vykládaným sekretářem a portrétem kněžny Isabelly, 

posledním příslušníkem dynastie Mansfeldů a dcerou stavitele hradu Jindřicha Pavla 

Mansfelda. Pokoj dostal svůj název podle gobelínů, které kdysi zdobily stěny pokoje, 

ale byly pravděpodobně podle slov průvodců na zámku ukradeny během německé 

okupace zámku.         
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 Dále je k vidění část colloredo-mansfeldské historické knihovny, jejíž stěny jsou 

ozdobeny dobovými portréty členů obou šlechtických rodů, tedy Mansfeldů a Colloredů. 

Hostinské pokoje jsou na zámku Dobříš rozděleny na pánská a dámská apartmá. Mezi 

pokoje, které byly obývány především dámami, patří například ranní salónek naplněný 

klasicistním nábytkem, dámská ložnice ve stylu Ludvíka XVI, dámský rokokový salón, 

který dámy využívaly například k předčítání poezie.
93

  

4.2 Zámecké parky 

Zámecké parky a zahrady bývají nedílnou součástí a dotváří celkový 

architektonický výtvor. Rokokový zámek v Dobříši byl v 18. století rekonstruován dle 

poslední francouzské módy, a proto byl k němu vytvořen také nádherný francouzský 

park. K zámku přiléhá na jeho jižní straně, je postaven ve francouzském stylu a zaujímá 

více než 2 ha. Park vznikal mezi lety 1745-1765
94

 během celkové rekonstrukce zámku. 

Je vrcholem zahradní architektury své doby. Jeho součástí je pět teras uzavřených 

iluzorní malbou na zdi skleníku.
95

       

 Zámecký barokní park byl předchůdcem dnešní zahrady a pravděpodobně 

existoval již v roce 1727. Tuto informaci máme díky plánům městečka Dobříš z té doby, 

ale více informací se o něm nedochovalo. Přesto však o ní svědčí sedm pískovcových 

soch umístěných v dnešním francouzském parku, které jsou starší než celá kompozice 

dnešního parku. „Formální zahrada byla dokončena nejspíš v roce 1765 a její původní 

podobu zachycuje rytina Karla Salzera, zhotovená dle perspektivní kresby Jana Jakuba 

Quirina Jahna z doby kolem roku 1770.  Na této rytině je vidět podoba kompozice po 

jejím založení a ukazuje její členění ústřední cestou, jež vedla parterem i první terasou a 

na druhou terasu vstupovala jediným středním schodištěm.“
96

   

 Francouzský park je zakončen oranžerií s fontánou, která byla jako jedna z mála 

ozdob zrealizována podle původních architektonických plánů francouzského architekta 
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Julese Roberta de Cotte mladšího.
97

 Na severní straně oranžerie je možno zhlédnout 

klasicistní malby architektur a zbývající čtyři původní sochy představující postavy 

z řecké mytologie. „…na východním kraji je Meleagros, Apollón, Artemis a Afrodité na 

západním konci. Jsou to sochy, které s největší pravděpodobností pocházejí ze starší 

barokní dobříšské zahrady.“
98

      

 V současnosti je park považován za ukázku rokokové zahradní architektury 18. 

století skládající se z květinových ornamentů, stříhaných plotů a bludišť. Park je 

dokonce státem chráněným územím stejně jako park anglický. Jeho koncept tak trochu 

připomíná zahrady vídeňského Schönbrunu a je jedním z nejkrásnějších parků na území 

České republiky.         

 I v parku pokračuje sochařská výzdoba z dílny rodiny Platzerů.
99

 Je zde možno 

vidět sousoší lva, který se zahryzl do krku koni, býka štvaného psy, sochu obra třímající 

balvan, dvojici draků. Schodiště střeží sošky amoretů a mezi nimi další usměvavé 

postavičky. Pod schodištěm vedoucím z průčelí budovy na první terasu stojí fontána se 

sousoším dívky a chlapce s rybou. Pod terasou zámku najdeme také sochu ondatry 

v nadživotní velikosti, která je zde umístěna, aby připomínala rok 1905, ve kterém byly 

do Huťského rybníka ondatry vysazeny, a odtud se šířily do celé Evropy.
100

   

 Velké množství uměleckých děl v parku je inspirováno antickými bájemi. 

Můžeme zde vidět antický motiv únosu Sabinek a Persefony, a nejvelkolepější dílo 

francouzského parku, Héliovu fontánu, která zobrazuje boha slunce Hélia i boha moří 

Poseidona s jeho trojzubcem, která je dominantou celé zahrady. V oranžérii je socha 

Apollóna, která opět pochází z dílny I. F. Platzera. „Dále zde můžeme vidět pískovcové 

sochy, představující alegorické výjevy čtyř lidských činností, jmenovitě Domácnost, 

Řemeslo, Vojenství a Obchod.“
101

      

 Francouzský rokokový park je plný pečlivě vybíraných květin, které jsou 

vysazeny do různých geometrických tvarů, keříků, které tvoří labyrinty a bludiště, i 

rovných ploch sestříhaných trávníků. Nachází se zde také skleník z 19. století. Po 

stranách parku jsou dnes čtvercové vodní nádrže, ačkoliv v původních plánech byly 
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navrženy složitěji tvarované nádrže s vodotrysky.
102

 Na východní straně parku se 

nachází růžová zahrada, která narušuje souměrnost parku.     

 Jeho půdorys je obdélníkový a původně byl stejně jako zámek navržen tak, aby 

byla zachována osová souměrnost. Díky svažitému terénu zde mohlo být vytvořeno pět 

teras. Středem parku od zámku až po oranžerii vedla hlavní cesta, která tvořila 

středovou osu parku. Po jejích stranách byly vysázeny okrasné keře i květinové záhony. 

V roce 1911 však park prošel drobnými úpravami pod rukama francouzského architekta 

Toureta, které mu daly současnou podobu.
103

 Podél východní i západní strany 

francouzského parku byly vysázeny lipové aleje. U západní terasy vznikla ještě 

kaštanová alej. Po zrušení severojižní cesty vedoucí osou zahrady došlo k výsadbě 

buxových keřů různých ornamentů a tato nová podoba zámeckého parku je dochována 

až do současnosti.
104

            

 Na francouzský park navazuje volně park v anglickém stylu, jehož terén je spíše 

svažitý se stromovým porostem. Původně na jeho místě stál les, který byl postupně 

upravován. Dnes se rozkládá přibližně na 1 km
2
 a roste v něm kolem 80 druhů dřevin a 

jejich variant. Podle Miroslava Oliče pouze 26 dřevin jsou domácí listnaté a jehličnaté 

stromy. Ostatní jsou exotické dřeviny a rostliny.
105

 Anglický park se velice odlišuje od 

parku francouzského. Na rozdíl od uměle vytvořeného francouzského parku, anglický se 

jeví, jako by vznikal sám od sebe. Je to obraz volné přírody, který vznikal přibližně po 

roce 1800 na místě zrušené panské bažantnice. Severní část má lužní charakter s 

drobnými lesíky. „V anglický park byl přeměněn břeh Huťského rybníka na straně 

k zámku a část údolí Kotenčického potoka, napájejícího rybník z jihu. Parkovým 

úpravám padl za oběť panský mlýn, pivovar, pila a rybní sádky, jež stávaly v těchto 

místech.“
106

           

 Při tvorbě anglického parku se uplatnil jistou měrou také romantismus, který v té 

době vládl v literárních i architektonických kruzích. Uprostřed Huťského rybníka byl 

uměle vytvořen ostrůvek s antickým altánkem, kam panstvo jezdilo na loďkách 

odpočívat. Druhý altánek byl postaven na nejstrmějším břehu rybníka a sloužil jako 
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vyhlídka. Ani jeden z nich se však v zámeckém parku do dnešních dob nedochoval. 

V břidličnaté stráni na břehu rybníka byly vytesány dvě jeskyně, které dokreslovaly 

prostředí zámeckého parku. Romantismus anglickému parku vdechoval také vodopád na 

pravém břehu potoka a voliéra u cesty od zámeckého divadla k jihu.
107

 „Vodní plocha a 

zeleň odrážející se na hladině rybníka je hlavním kompozičním prvkem dobříšského 

parku. Rovněž mlýnský náhon vedoucí k mlýnu podél východní strany zámku měl 

důležitou úlohu. Jeho, dnes již vyschlé koryto, se táhne podél západního břehu potoka 

celým parkem a končí u zámecké vodárny.“
108

     

 V roce 1879 se anglický park dočkal rekonstrukce a rozšíření. Tehdejší pán Josef 

František Colloredo-Mansfeld změnu parku vložil do rukou vrchního zahradníka 

z opočenského panství J. Liehma. Právě v té době byly zbořeny hospodářské budovy, 

pivovar a mlýn na východ od tehdejšího parku, který byl tímto počinem zvětšen. Do 

anglického parku bylo zasazeno jezírko, vodopád, kamenný můstek a nepravidelné 

schodiště.
109

 Pod starým hradem bylo zřízeno alpinum s kaktusy a kapradinami.
110

 Park 

byl dále upravován i v pozdějších letech. Drážďanský architekt M. Bertram a zahradník 

F. Fiala zde v roce 1909 zřídili rozárium. Dnes je anglický park volně přístupný 

veřejnosti, která zde může navštívit malou zoo a dům, který dříve sloužil jako zámecké 

divadlo. 
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5 MEZIVÁLEČNÉ A POVÁLEČNÉ OBDOBÍ 

Během několika staletí své existence nashromáždil rod a jeho příslušníci velký 

majetek a několik panství. K samotné Dobříši patřilo ještě panství v Opočnu, které bylo 

připojeno již v 80. letech 18. století. V 50. letech 19. století byl majetek rozšířen ještě o 

zbirožské panství, které bylo odkoupeno od zadluženého H. B. Strousberga. Josef I. 

František Jeroným Colloredo-Mansfeld měl v 70. letech 19. století problémy se svými 

železnými hutěmi na svém dosavadním panství Dobříši, a především v Obecnici. Stejné 

problémy měl i jeho soused B. H. Strousberg, který v té době vlastnil zbirožské panství. 

Strousberg se však zadlužil natolik, že mu vídeňská Hypoteční banka zabavila veškerý 

jeho majetek a jeho panství. V roce 1879 Josef I. Colloredo-Mansfeld koupil toto 

zbirožské území a zámek Zbiroh, ovšem bez hutí, od Hypoteční banky. Výrazně tak 

rozšířil své državy ve Středních Čechách.
111

 Majetek Colloredo-Mansfeldů byl také 

v Rakousku.           

 Až do roku 1925 všechna tato panství v Čechách vlastnil vždy jen jediný kníže 

z rodu Colloredo-Mansfeldů. Podle mého názoru to jen přispělo k rozvoji těchto 

panství. Nikdy se nestalo, že by o něj příslušníci dynastie bojovali, nebo že by panství 

strádalo tím, že by nebyly vyřešeny rodinné vztahy. Teprve v roce 1925 každé z těchto 

panství získalo jiného majitele. Tehdejší majitel všech panství Josef II. Colloredo-

Mansfeld rozdělil všechna panství mezi své čtyři adoptivní syny. Dobříšské panství se 

dostalo do rukou druhého nejmladšího syna Vikarda Karla Colloredo-Mansfelda, který 

panství získal ve svých 11 letech. V roce 1938 přišla německá okupace a s ní také 

konfiskace šlechtického majetku, která se nevyhnula žádnému z Vikardových bratrů 

žijících na českém území. 
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5.1 Konfiskace majetku rodu Colloredo-Mansfeld 

5.1.1 Nacistická konfiskace majetku Vikarda Karla Colloredo-Mansfelda 

Německá vojska přišla na území tehdejšího Československa 15. března 1939 a 

zabrala naše území. Po jejich příchodu také výrazným způsobem zasáhli do života celé 

Dobříše i zámeckého pána Vikarda Karla Colloredo-Mansfelda.
112

 Během německé 

okupace se celý rod Colloredo-Mansfeldů včetně Vikarda přihlásil k české národnosti a 

podepsal manifest české šlechty, kterým šlechtici vyjadřovali podporu Československé 

republice i československému prezidentovi Edvardovi Benešovi. Vikard Colloredo-

Mansfeld současně odmítl přijmout německé občanství.
113

     

 Na dobříšském zámku zůstával Vikard až do roku 1942. V tomto roce přišlo 

rozhodnutí říšského soudu, že jsou Colloredo-Mansfeldové nepřítelem Německa a 

následovala konfiskace jejich majetku. Zámek i veškerý majetek Vikarda byl poté 

vyvlastněn a zastupující říšský protektor Kurt Daluege ho začal využívat především jako 

své letní sídlo.   Ke škodě zámku zde prováděl i rozsáhlé stavební úpravy, které mu však 

vůbec neprospěly.
114

 „Výrazně znehodnotil celkový interiér, tedy zrušil zámeckou kapli 

svaté Anny v jihovýchodním křídle, značně poškozena byla Héliova fontána, zároveň 

došlo ke ztrátě mnoha cenností z celkového vybavení místností, jako byly například 

gobelíny a podobně.“
115

 Kurt Daluege však prodělal dva infarkty a kvůli svému 

podlomenému zdravotnímu stavu byl dne 17. srpna 1943 Adolfem Hitlerem ze své 

funkce odvolán. V roce 1943 byl ve své funkci nahrazen doktorem Wilhelmem 

Frickem.
116

         

 Zámecký pán Vikardo Colloredo-Mansfeld po zabrání svého majetku novým 

říšským protektorem v roce 1942 odešel z Dobříše. Našel si místo jako dělník v pražské 
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továrně.  Vikardo měl velice podlomené zdraví a těžká práce v továrně mu ještě 

přitížila. Jeho stav mu ale nezabránil v tom, aby se přidal se k partyzánské skupině pod 

vedením plukovníka Bělova. S touto skupinou se dle publikace Miroslava Oliče ke 

konci války vrátil na své bývalé panství Dobříš a 5. května. 1945 přispěl k porážce 

nacistů a jejich vyhnání z města.
117 

5.1.2 Konfiskace majetku Colloredo-Mansfelda na základě Benešových 

dekretů 

Po skončení druhé světové války nastalo období protiněmecké a protifašistické 

atmosféry. Prezident Edvard Beneš, nová vláda československé republiky i většina 

českých občanů si přála vypořádat se s příkořími, kterými byli během druhé světové 

války postiženi. Proto se prezident rozhodl vydat tzv. Benešovi dekrety
118

, kterými 

zabíral majetek všech osob, které za války napomáhaly německé straně nebo měly 

německé občanství.          

 Při tvorbě dekretů se prezident i vláda inspirovali mnohými zeměmi, jako byly 

například Belgie, Dánsko a Velká Británie a dekrety byly tvořeny v souladu 

s evropskými standardy.
119

 Jedním z vydaných dekretů byl dekret č. 5/1945 Sb. Tímto 

dekretem se zabavoval majetek osobám „státně nespolehlivým“. Dekret č. 5/1945 Sb. 

tyto „nespolehlivé osoby“ definoval takto: „osoby národnosti německé nebo maďarské. 

Dále osoby, které vyvíjely činnost směřující proti státní svrchovanosti, samostatnosti, 

celistvosti, demokraticko-republikánské státní formě, bezpečnosti a obraně 

Československé republiky, které k takové činnosti podněcovaly, nebo jiné osoby svésti 

hleděly a záměrně podporovaly jakýmkoliv způsobem německé a maďarské 

okupanty.“
120

 Dále dekret vymezoval také podmínky posuzování německé nebo 

maďarské národnosti takto: „Za osoby národnosti německé nebo maďarské jest 

považovati osoby, které při kterémkoliv sčítání lidu od roku 1929 se přihlásili k německé 
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nebo maďarské národnosti nebo se staly členy národních skupin nebo útvorů nebo 

politických stran, sdružujících osoby německé nebo maďarské národnosti.“
121

  

Státní aparát po skončení války posuzoval, kdo může být považován za „státně 

nespolehlivé“ osoby podle dekretu č. 5, a kterým proto bude jejich majetek zabaven. 

Existovaly však určité výjimky, které Vladimír Votýpka popisuje ve své knize 

následovně: „Výjimky se udělovaly po předložení nezbytných dokladů, především 

potvrzení o československém státním občanství a potvrzení o národní spolehlivosti 

žadatele, o jeho chování za okupace. Takové potvrzení vydával obvykle zástupce státní 

správy, většinou předseda národního výboru v místě bydliště.“
122

   

 Vikard Colloredo-Mansfeld byl právě podle tohoto dekretu označen jako osoba 

„státně nespolehlivá“. V jeho neprospěch vedly dvě věci. Prvním byl fakt, že jeho otec 

při sčítání lidu v roce 1930
123

 uvedl, že Vikardovým rodným jazykem je němčina.
124

 

Druhou bariérou získání výjimky bylo to, že se po roce 1942 Vikard vzdálil z Dobříše, 

pobýval v Praze a ztratil kontakt se svým panstvím. Z tohoto důvodu mu nechtěla 

dobříšská správa vyhovět a toto potvrzení vydat. Tyto dvě skutečnosti vedly k tomu, že 

dne 14. října 1945 bylo rozhodnuto, že dobříšské panství a zámek Dobříš nebude 

navráceno jeho původnímu majiteli. Jeho panství bylo zkonfiskováno podruhé, 

tentokráte ve prospěch československého státu. Lesy a rybníky byly zestátněny. Budovu 

zámku si stát ponechal a věnoval ji k užívání Syndikátu československých 

spisovatelů.
125

         

 „Konfiskace byla po právní stránce velmi sporná a důvody, které k ní vedly, byly 

v roce 1950 od nadřízených úřadů prohlášeny za neplatné. Zabavení majetku ale svoji 

platnost stále mělo, protože únorový převrat v roce 1948 by tyto změny stejně 

přinesl.
“126

 V roce 1947 se Colloredo-Mansfeldové začali o majetek soudit, ale v roce 

1948 emigrovali do Rakouska.        
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 Vikard tedy své dobříšské panství nikdy zpátky nezískal, ačkoliv podle 

dochovaných údajů byl členem partyzánské skupiny a skutečně bojoval za svoji vlast – 

Československou republiku. Kvůli svému podlomenému zdraví zemřel v pouhých 32 

letech 17. června 1946 na zámku St. Lary u města Gers ve Francii bez přímých dědiců. 

5.1.3 Zámek Dobříš jako Dům spisovatelů 

Dobříšský zámek zůstal v majetku státu po několik dalších desetiletí a využíval 

jej Syndikát československých spisovatelů pro své potřeby. Syndikát byla dobrovolná 

instituce sdružující spisovatele a další literární činitele.
127

 Zámek Dobříš se stal 

domovem pro mnoho československých spisovatelů a sloužil k jejich tvůrčí činnosti. 

K rekreaci jej mohli využívat nejenom sami spisovatelé, ale také jejich rodinní 

příslušníci a další pozvaní hosté.        

 Díky domu spisovatelů se zámek stal významným kulturním centrem a pro 

veřejnost zůstal otevřený. Návštěvníci mohli obdivovat jeho historické části i 

francouzský park. Každé léto se v zámeckém parku konaly tzv. Letní mírové slavnosti, 

dožínkové slavnosti a v Dobříši výroční trhy. Spisovatelé pořádali v zámku také 

předčítání pro děti. Na zámku se dále konali různé akce, během kterých se setkávali 

nejenom spisovatelé, ale také dramatici, výtvarní umělci, překladatelé, ale i osobnosti 

světové kultury, jako byl například Pablo Neruda, William Saroyan, Paul Eluard nebo 

Jorge Amando.
128

 „Pořádaly se tu i další kulturní akce, z nichž častými byly 

mezinárodní kulturní porady a setkání, semináře, zaměřené na různé literární otázky a 

k nejvýznamnějším událostem pak patřily pravidelné semináře bohemistů.“
129

  

 Zámecké salóny se proměnily v diskusní místnosti, knihovna v klubovnu. 

Z kaple v přízemí, kterou kdysi zničil již říšský protektor Daluege, se stala restaurace 

pro spisovatele. Ve východním křídle zámku byl zřízen kinosál. V celé budově zámku 

bylo zřízeno ústřední topení a domácí telefonní linka, která spojovala všechny pokoje 
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s recepcí v přízemí. Sociální zařízení bylo na chodbě společné.
130

    

 V této době zde žili například spisovatelé Jan Drda, Václav Řezáč a jeho 

manželka Ema Řezáčová, Miroslav Ivanov, Vladimír Neff a jeho syn Ondřej Neff, Josef 

Kainar, Vítězslav Nezval, Eduard Petiška, Valja Stýblová, Helena Šmahelová, Jiří 

Hanzelka, Miroslav Zikmund, Bohumil Říha, Zdeňka Psůtková, Zdeněk Pluhař, Vilém 

Závada, Miloš Václav Kratochvíl, Jan Otčenášek, Josef Toman a manželka Miroslava 

Tomanová. Dobříš však byla domovem i pro další umělce jako například herečku Adinu 

Mandlovou, baletku Josefínu Šaršeovou, herce a režiséra Víta Olmera, a další umělce.
131

 Od roku 1949 byl Syndikát přejmenován na Svaz československých spisovatelů, 

který byl ideově orientován a podléhal komunistickému režimu. V roce 1954 byl opět 

přejmenován na Český literární fond. V majetku Českého literárního fondu zůstal 

dobříšský zámek až do 31. července 1994. Tento den dostala tato instituce od 

Památkového ústavu výpověď a ze zámku se vystěhovala. Ministerstvo kultury mělo 

v úmyslu nechat zámek v majetku Státního fondu kultury, ale restituční soudní procesy 

tyto plány změnily.
132

   

5.2 Restituční proces a navrácení majetku 

V listopadu roku 1989 se na základě sametové revoluce dostala v 

Československé republice k vládě demokracie po více než 40 letech vlády komunistické 

strany. Začala nová éra, která pro mnohé znamenala vyhlídky na lepší budoucnost. A 

naději měli také potomci šlechtických rodů, kterým byl jejich majetek zkonfiskován, ať 

už na základě Benešových dekretů, nebo v rámci komunistického znárodňování. Začaly 

se objevovat snahy o navrácení majetku a napravení křivd způsobených komunistickým 

režimem. Nová vláda Československé republiky přijala v roce 1991 zákon č. 87/1991 

Sb., o mimosoudních rehabilitacích a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
133

 Lidem vznikla naděje, že by mohli 
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dostat své zkonfiskované majetky nazpět.          

 Jak již bylo řečeno výše, Vikardo Colloredo-Mansfeld zemřel ve Francii v roce 

1946, takže se této události již nedožil. Právoplatným dědicem dobříšského panství se 

proto stal Jeroným Medard Colloredo-Mansfeld jako jediný žijící dědic ze čtyř bratrů. 

Jeroným požádal české soudy o navrácení majetku v rámci restitučního procesu již 

v roce 1992.           

 Během restitučního řízení se Jeroným snažil o to, aby bylo jméno jeho zemřelého 

bratra Vikarda očištěno od kolaborantství. „První verdikt vynesl 30. dubna 1993 

Okresní soud v Příbrami, který svědčil ve prospěch rodu Colloredo-Mansfeldů.“
134

 

Památkový ústav, který byl v té době majitelem zámku, se odvolal a v odvolacím řízení 

mu bylo vyhověno. Odvolací soud rozhodl ve prospěch Památkového ústavu a nárok 

Colloredo-Mansfeldů na dobříšský zámek zamítl, ale Jeroným v soudních sporech 

pokračoval. Konečné rozhodnutí padlo v prosinci roku 1996. Ústavní soud v Brně 

potvrdil jejich nárok na dobříšské panství.
135

      

 Přestože, se mohlo zdát, že bude soudním sporům konec, pře o vlastnictví 

dobříšského panství a zámku Dobříš pokračovaly i nadále. Památkový ústav se nechtěl 

svého práva vzdát a zastával názor, že restituční řízení není pravomocně skončeno. 

Spory proto pokračovaly další rok. V dubnu roku 1997 Okresní soud v Příbrami 

s konečnou platností znovu rozhodl o právu Jeronýma Colloredo-Mansfelda na 

dobříšské panství, a ten se tímto výrokem stal právoplatným majitelem zámku. Toto 

rozhodnutí potvrdil i Krajský soud v Praze.
136

     

 Vítězství to však pro Jeronýma Colloredo-Mansfelda nebylo absolutní. Soud 

přiřkl Jeronýmovi právo pouze na samotnou budovu zámku a oba parky. Mobiliář 

zámku však zůstal ve vlastnictví státu. „K podepsání dohody o vydání zámku tedy 

nakonec prozatím nedošlo a mezi oběma stranami nadále pokračoval soudní spor o již 

zmiňovaný inventář, který odmítl Památkový ústav vydat.“
137

   

 Jeroným Colloredo-Mansfeld zemřel v listopadu 1998 a jeho majetek zdědil jeho 

synovec Jerome Colloredo-Mansfeld, který je také současným majitelem zámku. 
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V prosinci roku 1998 došlo k převodu budov a parků na Jerome Colloredo-Mansfelda a 

zámecký mobiliář mu byl pouze pronajat od Památkového ústavu, protože podle 

právního hlediska je ještě jeho majitelem stát. Provozovatelem expozic a prohlídkových 

tras zámku je prozatím český stát a v roce 2008 Ústavní soud rozhodl, že mobiliář 

zůstává i nadále jeho vlastnictvím.
138 
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6 PŮSOBENÍ RODU COLLOREDO-MANSFELD DNES A 

SOUČASNÉ VYUŽITÍ ZÁMKU 

Současným majitelem dobříšského zámku je dipl. Ing. Jerome Colloredo-

Mansfeld. Veřejnosti byl zámek zpřístupněn již v roce 1996, když ještě zámek patřil 

Památkovému ústavu, a ani v průběhu dalších několika let by zámek být uzavřen neměl. 

Přístupné jsou vybrané pokoje a sály a pouze prostory, které Jerome využívá k trvalému 

bydlení, jsou pro veřejnost znepřístupněny. Zpoplatněna je pro návštěvníky prohlídka 

francouzské zahrady, ale anglický park je volně k nahlédnutí.    

 Jerome pokračuje ve spolupráci s městem Dobříš, kterou započal již jeho strýc 

Jeroným, a podílí se na mnohých projektech a akcích. Provedl potřebné opravy zámku i 

zámeckých parků. Provoz zámku i jeho nákladné opravy jsou financovány částečně 

z výnosů ze vstupného na prohlídky zámků, jeho expozic i francouzského parku. Na 

finančně náročnější činnosti, jako je například rekonstrukce zámku, přispívá Lesní a 

rybniční správa Zbiroh, jejíž majitelem je Ing. Jerome Colloredo-Mansfeld.
139

 

 Lesní a rybniční správa Zbiroh obhospodařuje podle údajů z oficiálních 

internetových stránek firmy v oblasti Zbirožska 12 500 ha lesa, který se rozkládá 

převážně na území bývalého okresu Rokycany a z části na území bývalého okresu 

Beroun. Na Dobříšsku získal Jerome v restituci dalších přibližně 8 000 ha lesů, 

pozemků a nemovitostí. Organizačně je Lesní a rybniční správa rozdělena na 4 polesí 

(Vlastec, Lhota, Trhoň a Svatá Anna), dvě rybářská střediska (Zbiroh a Dobříš), 

dopravní středisko a manipulační sklad v Holoubkově.
140

    

 Samotný zámek Dobříš kromě historických prohlídek zámku slouží 

v současnosti také k mnohým kulturním a společenským akcím, ke kterým patří 

především svatby, ale také se v Zrcadlovém sálu konají koncerty, hudební i divadelní 

vystoupení a festivaly, výstavy slavných umělců a malířů. Jeho prostory bývají 

pronajímány mnohými firmami jako místo konání různých konferencí, seminářů, 

setkání, firemních prezentací, tiskových konferencí, školení i galavečerů.  

 Vždy jednou za rok ke konci letní sezóny jsou na zámku pořádány tzv. 
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Svatováclavské slavnosti. Tyto slavnosti jsou již tradicí. Poprvé byly uskutečněny v roce 

2000 a od této doby nikdy na zámku nechyběly. Návštěvníky slavností čeká každoročně 

bohatý program, při kterém se dostávají i do míst, která nejsou běžně přístupná. Tento 

rok měly děti zážitek v podobě hledání zámeckého pokladu v bývalých pivovarských 

sklepích pod francouzským parkem, ukázce sokolnictví, šermířských soubojích a viděli 

ukázku kovářského řemesla. Na zámek se mohou návštěvníci vypravit historickým 

parním vlakem, který vyjíždí z Prahy-Braníka.
141

  Celoroční provoz zámku a také starost 

rodiny Colloredo-Mansfeld o zámek jsou předpokladem k zachování tohoto zámku také 

pro další generace jeho návštěvníků a obdivovatelů.
142

           

 Svojí architekturou upoutal i české a světové filmaře, kteří jeho interiéry a 

exteriéry využívají pro natáčení filmů i pohádek. Mezi nejznámější filmy a pohádky, 

které byly natáčeny právě v prostředí dobříšského zámku, mohu zařadit například tyto: 

- světové filmy: 

o Immortal (Nesmrtelný, 2000) v hlavní roli Lorenzo Lamas, Shanghai 

Knights (Rytíři ze Šanghaje, 2002) v hlavní roli Jackie Chan a Owen 

Wilson, From Hell (Z pekla, 2000) v hlavní roli Johnny Depp, Au Pair 2 

(2001), 

- české filmy a pohádky: 

o Princezna ze mlejna 1, 2, Kantor ideál (1932), Housle a sen (1947), O 

medvědu Ondřejovi (1959), Princezna se zlatou hvězdou (1959), český 

historický soutěžní pořad O poklad Anežky české (1996), O korunu krále 

Karla (2007). 
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6.1 Návštěvní expozice 

Vybrané části interiérů zámku, francouzský i anglický park jsou přístupné 

veřejnosti a návštěvníci si mohou expozice, které zahrnují tři okruhy, prohlédnout 

celoročně.  

Prvním okruhem jsou tzv. Zámecké expozice. Návštěvník na tomto okruhu 

navštíví 11 vybraných pokojů uvnitř zámku. V interiérech jsou rozmístěny 

nejzachovalejší předměty dobříšského mobiliáře, ačkoliv všechny předměty nepatří do 

původního zařízení zámku. Původní jsou především větší kusy nábytku, jako například 

postele, komody a skříně, obrazy, sekretáře, stoly, židle, sedací soupravy apod. Menší 

části expozic, jako jsou například různé dekorace, sošky, tabatěrky, flakóny apod. byly 

zámku zapůjčeny k dotvoření zámecké atmosféry z jiných historických objektů. 

Knihovna je vybavena knižními svazky, které z větší části pocházejí ze zámku 

v Opočně. Do původního mobiliáře přesto patří více než 2 500 movitých věcí, postrojů, 

nádobí a stříbra. Jeroným Colloredo-Mansfeld požadoval jejich navrácení, ale přesto 

ještě do dnešních dob jej vlastní Památkový ústav.
143

    

 K vidění jsou reprezentační prostory zámku ale také hostinské pokoje. Zařízení 

místností stylově odpovídá vybavení a nábytku 18. a 19. století, tedy převažuje 

klasicistní sloh, doplněný rokokovým vybavením. Pokoje přibližují, jak se žilo na 

zámku v 18. a 19. století. Jeden z pokojů je zařízen ve stylu 60., 70. a 80 let 20. století a 

návštěvníkům proto ukazuje, v jakých podmínkách zde pobývali českoslovenští 

spisovatelé a další umělci v dobách, kdy zámek sloužil jako tzv. Domov spisovatelů. 

 Druhý návštěvní okruh je určen převážně pro děti. Nazývá se Dobříšské přízraky 

a jde o přibližně 30 minutovou podívanou na strašidelné bytosti ve sklepeních zámku. 

Třetím okruhem je Galerie JCM (Jeronýma Colloredo-Mansfelda), na které se 

návštěvník přibližně během 40 minut seznámí s obrazy umělců převážně 18 století a 

uvidí zde také letecké současné i historické snímky města i zámku Dobříš.  
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V areálu zámku je dále stálá expozice Muzea města Dobříš s expozicí 

historických motocyklů a Muzeum hodin. Během letní sezóny zámek nabízí různé další 

akce pro děti i dospělé. Kromě již výše zmíněných Svatováclavských slavností se na 

zámku konají také například různé noční prohlídky zámku, lampiónové průvody, 

apod.
144

 Velikosti vstupného i délky jednotlivých okruhů jsou přehledně znázorněny 

v tabulce v příloze E této bakalářské práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
144

 Oficiální internetové stránky zámku Dobříš dostupné na www.zamekdobris.cz. [cit. 6-2-2012]. 



  

   

                                                                                                        45 

 

7 ZÁVĚR 

Zámek Dobříš je historicky velice cenná pamětihodnost, která nemá na českém 

území obdoby. Je to nádherná barokní budova, jejíž krásu doplňuje v Čechách ojedinělý 

zámecký park. Téměř po celou dobu jeho historie jej vlastnil jediný rod. Nejprve to byli 

Mansfeldové, kteří koupili starý zámek Varkač a dobříšské panství. Nový mezník 

v dějinách zámku však zajistila rozsáhlá renovace zámku v polovině 18. století, jejímž 

strůjcem byl Jindřich Pavel Mansfeld. Na konci 18. století se Mansfeldové rodinou 

koalicí spojili s dalším mocným rodem na našem území a vznikla nová dynastie 

Colloredo-Mansfeldů.         

 Necelých dvě stě let byl zámek v držení vždy jediného majitele z rodu 

Colloredo-Mansfeldů a tento rod během těchto dob díky své podnikatelské činnosti 

značně zbohatl. Díky prosperující podnikatelské činnosti se jeho majitelé o zámek 

starali, opravovali jej a rekonstruovali. Zámek vždy sloužil jako rodové sídlo a za jejich 

období nikdy nebyl opuštěný. Méně šťastným obdobím bylo pro zámek období německé 

okupace a následný nástup komunistické vlády v Československé republice. Teprve 

v roce 1996 byl zámek opět vrácen potomkům nositelům jména Colloredo-Mansfeld, 

kteří opět provedli rozsáhlé opravy a návštěvníkům nabídli hotelové i restaurační 

služby. Díky celoročnímu provozu  a starostlivé péči jeho majitele Jeronýma Colloredo-

Mansfelda, je zámek Dobříš ve velice dobrém stavu a zůstává v povědomí svých 

návštěvníků jako neobyčejná stavba, která určitě stojí za zhlédnutí.   

 Cílem mé bakalářské práce bylo poskytnout ucelený pohled na historií 

dobříšského zámku a především na provázanost s existencí šlechtického rodu 

Colloredo-Mansfeld. Ke zpracování práce jsem používala mnohé odborné publikace. O 

historii města Dobříše i samotného zámku je napsáno mnoho odborných i cestopisných 

publikací. Jisté problémy jsem však zaznamenala při zpracování moderních dějin 

dobříšského zámku ve 20. století. Bádání především ohledně nacistické a komunistické 

okupace bylo poměrně obtížné, přesto jsem se pokusila tuto dobu zpracovat co možná 

nejobjektivněji. K získání podrobnějších informací o osudu Colloredo-Mansfeldů 

během nacistické okupace mi pomohly především archiválie a literatura zpracována 

Miroslavem Oličem.         

 Na více než třiceti pěti stranách jsem se pokusila shrnout ty nejdůležitější a 
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nejzajímavější momenty zámku i jeho majitelů, poukázala jsem na přínos některých 

majitelů zámku, kteří přispěli k zachování tohoto architektonického skvostu do dnešních 

dob, a stejně tak ekonomicky i hospodářsky přispěli k rozvoji samotného města Dobříš. 

Domnívám se proto, že by moje práce mohla být přínosem pro mladší generace, kteří by 

v ní mohly najít zajímavé informace o zámku Dobříš i jeho majitelích z rodu Colloredo-

Mansfeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

                                                                                                        47 

 

8 LITERATURA 

Odborné publikace: 

BÍLEK, Tomáš Václav. Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618, 2 část. 1. vyd. Praha: 

Knihtiskárna J. Otto, 1883. 

BROŽOVSKÝ, Miroslav; GLOSOVÁ, Michaela. Zámek. Zahrada. Park. 3. vyd. Praha: 

Tilia, 2002. ISBN 80-86101-55-X. 

BROŽOVSKÝ, Miroslav; GLOSOVÁ, Michaela. Dobříš. B. p. v. Praha: Středisko státní 

památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje a Český literární fond, 1983. 

CÍLEK, Václav., a kol. Střední Brdy. Příbram: P. B. Tisk s.r.o., 2005. ISBN 80-7084-266-

0. 

ČÁKA, Jan. Podbrdskem od městečka k městu. 2. upravené vydání. Praha: Paseka, 2001. 

ISBN 80-7185-400-X. 

ČÁKA, Jan. Toulání po Brdech. 2. upravené vydání. Praha: Středočeské nakladatelství a 

knihkupectví v Praze, 1986.  

DAVID, Petr; SOUKUP, Vladimír. Velká cestovní kniha: Hrady, zámky a kláštery České 

republiky. Praha: Nakladatelství Soukup & David, s.r.o., 2003. ISBN 80-86050-75-0. 

DEJMEK, Jindřich, KUKLÍK, Jan, NĚMEČEK, Jan. Kauza: Tzv. Benešovy dekrety- 

Historické kořeny a souvislosti. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999. ISBN 80-

7286-001-1. 

DOMNITZ, Christian. Zápas o Benešovy dekrety před vstupem do Evropské unie. 

Vytiskla Tiskárna Akcent, 2007. ISBN 978-80-7363-151-2. 

DVOŘÁČEK, P. To nejzajímavější z českých hradů a zámků. Vyd. 1. Rubico, Olomouc, 

2007. ISBN 80-7346-071-8. 

HALADA, F. X. Lexikon české šlechty – Erby, fakta, osobnosti, sídla, zajímavosti I. 

Brno: Akropolis, 1994. ISBN 80-85770-11-3. 



  

   

                                                                                                        48 

 

HALÍK, Jan. Sborník k 70. narozeninám Josefa knížete z Colloredo-Mansfeldu. Praha: 

Úřednictvo colloredo-mannsfeldských velkostatkářů, 1936. 

HEIKE, K. České zámecké parky a jejich dřeviny. 1 vyd. Praha: Státní zemědělské 

nakladatelství, 1984.  

JUROK, Jiří. Česká šlechta a feudalita ve středověku a raném novověku. Nový Jičín: Jiří 

Jurok, 2000. ISBN 80-238-6220-0. 

KOCKA, Ladislav. Dobříšský zámek přebírá Jeroným Colloredo-Mansfeld. Zemské 

noviny. VIII., 14. 1. 1998. 

KOPÁČEK, Ludvík. Šlechtické a erbovní rodiny dobříšské: soupis jich od nejstarších 

dob do konce XVIII. věku. Dobříš: L. Kopáček, 1905. 

KOPÁČEK, Ludvík. Dobříšská privilegia. Dobříš: Tisk knihtiskárny M. Tučka, 1915.  

KOUDELKA, Ivo. Zámek Dobříš. Praha: Regulus, 1999. ISBN 80-86279-01-4. 

KUBŮ, Naděžda, MARTINCOVÁ, Dagmar, FRÍDL, Jan. Zámek Dobříš: Prozatímní 

průvodcovský text [interní materiál]. Praha, 1996.  

KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. ,,BENEŠOVÝCH DEKRETŮ‘‘. 1. vydání. Praha : 

Linde, 2002. 291-292 s. ISBN 80-7201-352-1.  

MALÝ, Ladislav. Nový průvodce po Dobříši a okolí. B. p. v. Dobříš: Knihkupectví F. 

Hausekr, 1928. 

MAŠEK, Petr. Modrá krev. 2. rozšířené vydání. Praha: Mladá fronta, 1999. ISBN 80-

204-0760-x. 

McKALE, D. M. Nazis After Hitler: How Perretrators of the Holocaust Cheated Justice 

and Truth. Rowman &Littlefield, 2011. ISBN 978144221316. 

MÜLLEROVÁ, Magda. Dohodnou se dřív, než spadne?. Zemské noviny. VII., 31. 10. 

1997. 



  

   

                                                                                                        49 

 

OLIČ, Miroslav a kol. Dobříš město na zlaté stezce. 1. vydání. Praha: Maroli, 1998. ISBN 

80-902513-2-3. 

PODLAHA, Antonín. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese 

Příbramském. Praha: Archeologická komise při České akademii císaře Františka Josefa 

pro vědy, slovesnost a umění, 1901.  

POUZAR, Vladimír. Almanach českých šlechtických rodů. Praha: Martin 2008. ISBN 

978-80-85955-37-8. 

PRŮCHOVÁ, Ivana. Restituce majetku podle zákona o půdě. vyd. Praha: C. H. BECK, 

1997. ISBN 80-7179-110-5. 

PRŮŠA, Oldřich. Historický kalendář města Dobříše 921–1986. 1. vydání. Dobříš: 

Městský úřad Dobříš, 2002. 

Schloss Dobříš. Praha: Regulus, 2001. ISBN 80-86279-18-9. 

SMIRIN, M. M., et al. Dějiny světa: Svazek IV. Praha: Státní nakladatelství politické 

literatury, 1961. Kapitola Mezinárodní situace v Evropě v první polovině XVII. stol. a 

třicetiletá válka.  

ŠŮLA, Jaroslav. Colloredové a opočenští Colloredové. Rokycany: Státní okresní archiv, 

2002.  

TŘEŠŇÁK, Josef. Pan profesor Dr. Eduard Beneš na Dobříši. Od stříbrných hor., 1946, 

XIV., č. 1. 

VACULÍK, Pavel. Komunistická persekuce šlechty. Praha: Baset, 2004. ISBN 80-7340-

026-X.  

VLČEK, Pavel. Ilustrovaná Encyklopedie českých zámků. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-

204-0529-1. 

VOTÝPKA, Vladimír. Návraty české šlechty. Praha – Litomyšl: Paseka 2000. ISBN 80-

7185-327-5. 



  

   

                                                                                                        50 

 

VOTÝPKA, Vladimír. Paradoxy české šlechty. Praha: Dokořán, 2005. ISBN 80-7363-

039-7. 

ZIEHR, Wilhelm. Evropské šlechtické rody. 1. vyd. Praha: Grafoprint-Neubert, 1996. 

ISBN 80-85785-41-2. 

Zákony: 

Dekret prezidenta republiky č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých 

majetkoprávních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových 

hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů. 

Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. Dostupné z WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1991/sb019-91.pdf >. 

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku. Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1991/sb045-

91.pdf />. 

Internetové zdroje: 

Dobříš - oficiální webové stránky [online]. 2011 [cit. 2011-10-18]. www.mestodobris.cz. 

Dostupné z WWW: <http://www.mestodobris.cz/>. 

Informační dokument Město Dobříš – stručné dějiny, dostupný na internetovém serveru 

města Dobříš. Dostupné z WWW: <http://www.mestodobris.cz/>. 

Lesní a rybniční správa Zbiroh – oficiální internetové stránky [online]. 2011 [cit. 2012-

04-07]. www.lesyzbiroh.cz. Dostupné z  WWW:<http://www.lesyzbiroh.cz/>.  

TRČKA, Miroslav. Zámky-hrady [online]. 2011 [cit. 2011-10-20]. www.zamky-hrady.cz. 

Dostupné z WWW: <http://www.zamky-hrady.cz/1/dobris.htm>. 

Zámek Dobříš [online]. 2008 [cit. 2011-11-12]. www.zamekdobris.cz. Dostupné z 

WWW: <http://www.zamekdobris.cz/cz>. 



  

   

                                                                                                        51 

 

 

Ostatní zdroje: 

Osobní rozhovory s dobříšským kronikářem Oldřichem Průšou a dále se zaměstnanci 

Městského úřadu Dobříš, Informačního centra Dobříš a zaměstnanci zámku Dobříš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

                                                                                                        52 

 

9 RESUMÉ 

The title of my Bachelor thesis is „The family Colloredo-Mansfeld and the 

Chateau Dobris.“ The main theme is the interception various phases of its historical 

development and also focus on aristocratic family Colloredo-Mansfeld and their 

influence, not only on the design of this historical monument, but also on their effects 

and benefits for the Dobris estate and concurrently for the wider area.  

 The Chateu Dobris belongs to most spectacular and valuable sights througtout 

the Czech territory. For most time of its history, almost three hundred years, it was 

owned by one noble family, the Colloredo-Mansfeld dynasty. At first I have paid 

attention on a brief history of the town Dobris and establishment of the original castle, 

which will be put into the context of further historical development of the castle and 

whole town. I focused on main event, which was Thirty years war. Result of this war 

was purchase Dobris estate by the count Bruno Filip Mansfeld. The great part of my 

thesis is devoted to the family Colloredo-Mansfeld. I have paid attention to the family 

history, its significant members and also the most important landmarks of their effects 

on the Dobris. Interwar period became a main overturn in their lifes mainly because of 

communistic confiscation of their property including the Chateu. The Chateu was their 

again aftek protracted disputes over ownership in the 90s of the 20th century.  The next 

part of my thesis focuses on the disposition of the Chateu Dobris, itsarchitecture and its 

unique garden. I have pointed out the the important and the most extensive renovation in 

18th century. The end of my Bachelor thesis touches modern history where I describing 

visitor exposure and I mentioning what this monument offers to the visitors.   

 The historical monuments were objects of my interest since childhood, but this 

Chateau means to me more, because it is situated near the place, where I live and I have 

already visited it several times, but with every other visit I realize, that its current 

appearance is the result of dedication and hard work of its owners and they deserve our 

appreciation for that. They are the reason, why we are able to visit this unique 

monument and I hope we will be able for another centuries. 
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Příloha A – Fotogalerie zámku Dobříš 
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Interiéry zámku a jeho vybavení 
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Příloha B – Příslušníci rodu Mansfeldů a Colloredo-Mansfeldů 

Bruno Filip Mansfeld                             Jindřich Pavel Mansfeld 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

František I. de Paola Gundakar Colloredo + Marie Isabella Mansfeld 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdinand Colloredo-Mansfeld (1777 – 1848)      
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Rodokmen Mansfeldů 
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Příloha C – Město Dobříš a zámek – současnost a historie 

Symboly města Dobříš (znak, prapor) 

 

 

 

Zdroj: Dobříš - oficiální webové stránky [online]. 2011 [cit. 2011-10-18]. www.mestodobris.cz. Dostupné 

z WWW: <http://www.mestodobris.cz/>. 
 

 

Historické správní celky Středních Brd 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CÍLEK, Václav., a kol. Střední Brdy. Příbram: P. B. Tisk s.r.o., 2005, s. 22. 

 

Socha sv. Šebestiána na dobříšském náměstí 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČÁKA, Jan. Podbrdskem od městečka k městu. 2. upravené vydání. Praha: Paseka, 2001, s. 242. 
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Dobová fotografie a kresba Dobříše 

 

 

 
 

Zdroj: ČÁKA, Jan. Podbrdskem od městečka k městu. 2. upravené vydání. Praha: Paseka, 2001, s. 243.  

 

 

Plán hradu v době Karla IV. (kresba V. Durdík podle A. Podlahy) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CÍLEK, Václav., a kol. Střední Brdy. Příbram: P. B. Tisk s.r.o., 2005, s. 219. 

 

 

Srovnání - hrad Varkač v 18. století a ve 20. století  

   

 

 

 

 

 

Zdroj: Dobříš - oficiální webové stránky [online]. 2011 [cit. 2011-10-18]. www.mestodobris.cz. Dostupné 

z WWW: <http://www.mestodobris.cz/>. 
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Litografovaná pohlednice zobrazující hrad Varkač a dobříšský zámek  

 

 

 

 

Zdroj: ČÁKA, Jan. Podbrdskem od městečka k městu. 2. upravené vydání. Praha: Paseka, 2001, s. 242. 

 

 

Letecký pohled na zámek Dobříš v současnosti 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zámek Dobříš [online]. 2008 [cit. 2011-11-12]. www.zamekdobris.cz. Dostupné z WWW: 

<http://www.zamekdobris.cz/cz>. 
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Příloha D – Sčítací arch z roku 1930 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 
 

 

 Zdroj: Archiv města Dobříš 
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 Příloha E – Ceny vstupného a otevírací doba zámku 

 

Zdroj: Zámek Dobříš [online]. 2008 [cit. 2011-11-12]. www.zamekdobris.cz. Dostupné z WWW: 

<http://www.zamekdobris.cz/cz>. 

Otevírací doba zámku: celoročně, pondělí – neděle 

Listopad – březen: 8:00 – 16:30 

Duben – květen: 8:30 – 17:00 

Červen – říjen:             8:00 – 17:30 

 

 I. Okruh – Zámecká 

expozice (50 min, 

min. 5 osob, max. 35 

osob) 

II.Okruh – 

Dobříšské přízraky 

(20 min, max. 20 

osob) 

II. Okruh – 

Galerie JCM (40 

min, max. 20 

osob) 

Francouzský park 

Plné vstupné 120 Kč 50 Kč 60 Kč 25 Kč 

Snížené vstupné 80 Kč 30 Kč 40 Kč 15 Kč 

Rodinné 

vstupné 
320 Kč 130 Kč ---------------------- 65 Kč 

Cizojazyčné 190 Kč ------------------------- ----------------------        ------------- 


