
 

Osobnosti s erby - 26.část 

Přichází zima, a tak bych Vám zde nyní rád v další části představil dva významné průkopníky lyžování 
v Čechách z významných šlechtických rodů.  

 

 

Josef 6.kníže Colloredo-Mannsfeld 
-  * 17.února 1866 v Praze 
-  + 21.února 1957 v Paříži 
- studoval na malostranském gymnáziu a potom práva ve Vídni. Po ukončení studií 
nastoupil diplomatickou dráhu, nejprve jako atašé v Berlíně, potom v Paříži. 

- Velice rád cestoval. V důsledku předčasné smrti svého otce Jeronýma zdědil roku 
1895 rodinné svěřenectví a knížecí titul  

- přestože byl Josef dvakrát ženat (poprvé se oženil v roce 1903 s Lucií Sofií 
Yvonnou Jonquet (1878-1940). Manželství však bylo v roce 1925 rozvedeno; 
podruhé se oženil s Marií Sidonií de Smit (1877-1973)) ani z jednoho manželství 
neměl děti. Rozhodl se proto adoptovat čtyři syny svého mladšího bratra hraběte 
Jeronýma. Roku 1925 byl také mezi ně přerozdělen rodový majetek. Umožňovalo to 
zrušení formy fideikomisu v roce 1924. Nejstarší, tehdy patnáctiletý, Josef Leopold 
dostal Opočno, Jeroným Medard Zbiroh, Vikard Karel Dobříš a nejmladší Bedřich 
Jeroným malou nemovitost v Rakousku. 

- počátkem devadesátých let 19. století si dal jako majitel opočenského panství poslat 
lyže z Norska. Podle nich nechal vyrobit u truhláře Hartmanna v Sedloňově 
v Orlických horách, další páry pro lesní personál z pohraničních lesů. Nadlesní 
Uiblager byl pověřen, aby zajistil praktický výcvik a zavedení ski do běžného 
používání, což se mu podařilo splnit. Již po ročním výcviku se 14. 2. 1897 konal 
první lyžařský závod, kterého se kromě mužů zúčastnila i mládež. Muži závodili na 
trati hostinec-myslivna- Vrchmezí, Rybářova chata a zpět do Sedloňova k hostinci 

- Colloredo-Mannsfeldové doposud žijí 
  

 
 

Jan Nepomuk František hrabě Harrach 
-  * 2.listopadu 1828 ve Vídni 
-  + 12.prosince 1909 ve Vídni 
-  politik, mecenáš a podnikatel a stoupenec českého státoprávního programu 
-  byl dvakrát ženat, poprvé s Marií Markétou z Lobkowicz, po její smrti se oženil 
s Marií z Thurn-Taxisu 

-  v roce 1892 navštívil světovou výstavu v norském Oslu, kde ho v expozici 
sportovních potřeb napadlo, že lyže by mohly jeho lesním dělníkům usnadnit pohyb 
v zavátých horských lesích. Na jeho příkaz pak objednala lesní správa v Horní 
Branné jeden pár jasanových lyží z Norska a jeden pár bukových lyží z Vídně. Na 
svoji dobu byly velmi drahé, stály 11 zlatých. Podle dovezených vzorů pak vznikly 
první páry domácích lyží pro hraběcí lesní personál. 

-  už v roce 1895 však vznikl v Jilemnici Český krkonošský spolek Ski a o pár let 
později se uskutečnily první závody na lyžích. Lyžařům i dalším turistům posloužila 
výletní restaurace na vrchu Kozinci nad Jilemnicí, kterou rovněž nechal vybudovat  

- jako kurátor Matice české podporoval intenzivně českou literaturu. Právě s jeho 
podporou vydal K.J.Erben „Prostonárodní české písně a říkadla" a jeho štědrou 
dotací byl udržován po několik let významný matiční přírodovědný časopis Živa.  

- zasloužil o vybudování Národního divadla v Praze, s jeho finanční podporou, krátký 
čas stál i v čele sboru pro vybudování divadla. S jeho podporou vypsal také soutěž o 
nejlepší českou operu, v níž vyhráli Smetanovi Braniboři v Čechách. 

- jako předseda Společnosti muzea Království českého (dnešní Národní muzeum) se 
zasloužil o její rozmach a náleží mu i spoluúčast na vybudování monumentální 
muzejní budovy na pražském Václavském náměstí. Ve Vídni v součinnosti se 
Slovanskou besedou, v jejímž čele stál, a spolkem Komenský založil první českou 
školu a vymohl konání bohoslužeb v českém jazyce. 

- hrabata Harrachové doposud žijí 
Zdroj : Wikipedia, Prostor-AD, Almanachy českých šlechtických rodů a Tyroff  
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