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Dějiny šlechty jsou dnes nejvíce prozkoumané pro 17. a první polovinu 18. století,2
doba vlády Marie Terezie a Josefa II. se velkému zájmu netěší.3 Podobně je to i s císařskou
diplomacií ve Švédsku v 18. věku.4 V posledních několika letech je však raně novověká diplomacie oblíbeným tématem.5 V případě dějin rodu Kouniců je moţné navázat na starší výzkumy, které svou pozornost většinou zaměřovaly na státního kancléře Václava Antonína.6
Jeho potomci však stojí poněkud ve stínu slavného otce. Jedním z nich byl i Josef Klement,
o němţ budou pojednávat následující řádky. Jejich cílem je shrnout základní informace o tomto málo známém šlechtici, načrtnout kontext jeho diplomatické mise ve Švédském království
a především analyzovat jeho cestovní deník, který si vedl během poznávání jiţní Skandinávie.
Proto nás bude zajímat i kontext dějin cestování v raném novověku.
O cestování jako badatelské téma projevili čeští historikové zájem jiţ před více jak
100 lety,7 ale aţ od 80. let minulého století začalo vznikat mnoho historiografických prací
s tímto zaměřením.8 V posledních 20 letech se jedná o dobře probádané téma, historici se zaměřují na šlechtice od doby jejich dospívání – kdy jsou zpracovávány kavalírské cesty9 – ale
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Tento text vychází z bakalářské práce: Veronika HŘEBÍKOVÁ, Cesta císařského vyslance Josefa Klementa
z Kounic po jižním Švédsku a Dánsku v létě 1776, bakalářská práce Univerzity Pardubice, Pardubice 2019.
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Šlechtická společnost raného novověku je dobře probádaným tématem za všechny můţeme uvést např. Petr
MAŤA, Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004.
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Málo prozkoumané období přibliţuje Ivo CERMAN, Šlechtická kultura v 18. století: filozofové, mystici, politici, Praha 2011.
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Rakousko-švédské diplomacii se v českém prostředí věnuje jen Martin Bakeš. Martin BAKEŠ, Diplomatem
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Nejvíce pozornosti je zaměřeno na nejznámějšího příslušníka kounické moravské větve. Grete KLINGENSTEIN, Der Aufstieg des Hauses Kaunitz. Studien zur Herkunft und Bildung des Staatskanzlers Wenzel Anton,
Göttingen 1975. O všech členech rodu v průběhu jednoho století podává informace: František HRUBÝ (k vydání
připravila Libuše Urbánková-Hrubá), Lev Vilém z Kounic, barokní kavalír, Brno 1987.
7
Jmenovat můţeme František TISCHER, Heřman hrabě Černín z Chudenic, Praha 1903. Dále Zdeněk KALISTA, Mládí Humprechta Jana Černína z Chudenic. Zrození barokního kavalíra, Praha 1932.
8
Cesty mladých šlechticů do zahraničí popsali: Zdeněk HOJDA, „Kavalírské cesty“ v 17. století a zájem české
šlechty o Itálii, in: Itálie, Čechy a střední Evropa, Praha 1986, s. 216-239. Nebo také Jaroslav PÁNEK, Výprava
české šlechty do Itálie v letech 1551-1552, Praha 1987. Objevuje se i zájem o kaţdodennost na cestách od Milan
HLAVAČKA, Cestování v éře dostavníku, Všední den na středoevropských cestách, Olomouc 1996.
9
Monografie přibliţující kavalírské cesty např. Jiří KUBEŠ, Náročné dospívání urozených, Kavalírské cesty
české a rakouské šlechty (1620-1750), Pelhřimov 2013. Dále Zdeněk HOJDA – Eva CHODĚJOVSKÁ (eds.),
Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje I. Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí,
Itálie, Francie, Španělska a Portugalska, Praha 2014.
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pozornost si udrţují i starší příslušníci urozených rodů a především jejich zachované cestovní
deníky.10 Dosud se však nikdo nevěnoval cestám Josefa Klementa z Kounic.
Nejmladší syn státního kancléře Václava Antonína z Kounic – Josef Klement (17431785)11 – se dosud nedočkal větší pozornosti historiků. Jeho osobě není věnována ţádná práce, proto je nutné vyuţít archivní prameny, které jsou uloţené v Moravském zemském archivu
v Brně v rodinném archivu Kouniců. Následující text bude vycházet z francouzsky psaného
cestovního deníku Josefa Klementa, který si vedl během cesty po jiţní části Švédska v létě
roku 1776.12 Severské království prozkoumával v době, kdy byl vyslán na stockholmský dvůr
jako rakouský diplomat. Pro doplnění informací budou tedy vyuţity i prameny nacházející se
v Domácím, dvorském a státním archivu ve Vídni.13
Josef Klement se vzdělával, stejně jako jeho otec v Sasku, na univerzitách v Lipsku a
Jeně v 60. letech. Po dosaţení plnoletosti získal titul komorníka a později byl dvorským účetním radou. Během svého ţivota se neoţenil.14 Na počátku 70. let vyrazil do Itálie na kavalírskou cestu.15 Zde se pravděpodobně setkal jak se svým starším bratrem Arnoštem Kryštofem,
který byl tehdy rakouským vyslancem v Neapolsku,16 tak s arcivévodou Leopoldem Rakouským,17 jenţ vládl Toskánsku. Hrabě poté, co dokončil vzdělání, stejně jako jeho předci a starší
bratři zastával diplomatické funkce v zahraničí.18 Jeho první zastávkou se mezi lety 17751777 stalo Švédské království,19 odtud byl poslán na dva roky do Ruska (kde se roku 1778
setkal se svým starším bratrem Františkem Václavem, který sem byl vyslán jako mimořádný
vyslanec).20 Jeho poslední misí bylo Španělsko, zde strávil čtyři roky,21 ale kvůli svému pod10

Sborník pojednávající o cestovatelském tématu Jiří KUBEŠ (ed.), Šlechta na cestách 16.-18. století, Pardubice
2007. Edice cestovního deníku na prahu 18. století. TÝŢ (ed.), Kryštof Václav Nostic, Deník z cesty do Nizozemí
v roce 1705, Praha 2004. Martin HOLÝ, Iter Britannicum: Noble Visitors from the Bohemian Lands and Their
Perception of the British Isles in the Second Half of 16th and early 17th Century, in: Comenius: Journal of EuroAmerican civilization, Roč. 4, č. 1, New York 2017, s. 121-133.
11
Constantin von WURZBACH, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich: enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und seinen Kronländern gelebt
haben, Eilfter Theil, Wien, 1864, s. 65.
12
Moravský zemský archiv v Brně, Rodinný archiv Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232, deník z cesty Josefa Klementa.
13
Podstatné materiály jsou uloţené v Österreichisches Staatsarchiv Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv,
Staatenabteilungen, Schweden, kart. 64 a 65.
14
Franz Karl WIßGRILL, Schauplatz des landsässigen Niederösterreichischen Adels vom Herren und Ritterstande von dem XI. Jahrhundert an, bis auf jetzige Zeiten, Band 5, Wien 1804, s. 42.
15
I. CERMAN, Šlechtická kultura, s. 202.
16
Otto Friedrich WINTER (Hg.), Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder seit dem Westfälischen
Frieden (1648), Band III, 1764-1815, Graz – Köln 1965, s. 93.
17
Moravský zemský archiv v Brně, Rodinný archiv Kouniců, inv. č. 4267, kart. 444, fol. 8-10, dopis Josefa
Klementa otci z Florencie 7. 4. 1770.
18
Srov. tabulky 1 a 2 v V. HŘEBÍKOVÁ, Cesta císařského vyslance, s. 8 a 10.
19
O. F. WINTER (Hg.), Repertorium, s. 92.
20
Tamtéţ, s. 88.
21
Tamtéţ, s. 94.
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lomenému zdraví ţádal o ukončení diplomatické sluţby. Kdyţ se vracel domů, zemřel na lodi
3. února 1785 ve 42 letech a pohřben je v barcelonské katedrále.22
Moravský šlechtic nebyl jediný, kdo zatouţil po poznání jiţní Skandinávie a zachovaly se po něm zápisky z cest. Deník z diplomatické mise si například vedl i první císařův zástupce23 – Raimundo Montecuccoli – vyslaný po třicetileté válce do Švédska. 24 Zachované
jsou i poznámky Bulstroda Whitelocka, coţ byl Montecuccoliho diplomatický sok, který zastupoval anglického krále.25 Oba vyslanci v denících kromě diplomatických jednání zaznamenávali i průběh cesty. Pero císařského legačního kaplana Martina Gottseera zapisovalo informace o cestě z Vídně aţ do Stockholmu roku 1690.26 V průběhu druhé půle 18. století tiskem
vydali své cestovní deníky dva anglicky píšící cestovatelé. Na konci 60. let projíţděl jiţním
Švédskem Joseph Marshall27 a na konci 70. a v polovině 80. let se dvakrát na sever Evropy
vypravil William Coxe.28 Záznamy výše zmíněných mohou slouţit pro komparaci s cestou
Josefa Klementa.

Diplomatická mise Josefa Klementa ve Švédsku (1775-1777)
Hrabě byl na jaře roku 1775 vybrán jako vhodný adept na diplomatickou misi. Nejmladší ze synů dlouholetého diplomata a státního kancléře Václava Antonína tuto pozici neodmítl, a tak mu byla 18. dubna vydána jmenovací listina i instrukce. Latinsky psaný dokument Kounice označuje jako mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra, jenţ tyto
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C. WURZBACH, Biographisches Lexikon, Theil 11, s. 65.
M. BAKEŠ, Diplomatem, s. 41.
24
Zápisky z cesty na sever v zimě 1653-1654 jsou dostupné v Alois VELTZÉ (Hrsg.), Ausgewählte Schriften des
Raimund Fürsten Montecuccoli, Band III., Wien 1900, s. 75-108.
25
B. Whitelocke vedením deníku pravděpodobně pověřil člena své legace, protoţe jsou zápisky psané ve
3. osobě jednotného čísla. Srov. Henry REEVE, A Journal of the Swedish Embassy in the Years 1653 and 1654,
Vol. I.–II., London 1855.
26
Martin Gottseer byl jezuita z Dolních Rakous a do Švédska cestoval jako legační kaplan. Martin BAKEŠ,
Cestopis jezuitského legačního kaplana Martina Gottseera Z Vídně do Stockholmu v roce 1690, in: Sborník
archivních prací Praha: Odbor archivní správy a spisové sluţby Ministerstva vnitra ČR 1951, Roč. 67, č. 1
(2017), s. 277-316.
27
J. Marshall byl anglický cestovatel. Jiţ před začátkem cesty měl v úmyslu sepsat cestopis a následně ho vydat,
coţ také učinil. Joseph MARSHALL, Travels throught Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden,
Lapland, Russia, the Ukraine, and Poland in the Years 1768, 1769, and 1770. In Which is Particularly Minuted,
the Present State of Those Countries, Respecting Their Agriculture, Population, Manufactures, Commerce, the
Arts, and Useful Undertakings, Vol. I.–III., London 1772, zde Vol. I., s. 196.
28
W. Coxe (1747-1828) byl duchovním a historikem, který se na výpravu do Skandinávie vydal jako vychovatel
mladých šlechticů. Více informací o něm v Boţena RADIMĚŘSKÁ, „Východní Evropa“ na mentální mapě
anglicky píšícího cestovatele od 16. – 18. stol., disertační práce Univerzity Karlovy, Praha 2015, s. 29-30. Některá místa navštívil dvakrát a to v krátkém časovém rozmezí pěti let (1779 a 1784). Obě cesty si pečlivě zaznamenával a tak se i on po návratu o své poznatky podělil s širokou veřejností. William COXE, Travels into Poland,
Russia, Sweden, and Denmark, Vol. I.–V., the fourth Edition, London 1792.
23
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funkce můţe uţívat na dvoře švédského krále Gustava III. 29 Rozsáhlé instrukce seznamovaly
začínajícího vyslance se severskou politickou situací i o vzájemných rakousko-švédských
diplomatických vztazích, které byly v tu dobu přátelské. Stejně tak se doporučovalo kultivovat nově nabyté přátelské vazby na Francii. Část instrukce pojednává o Švédském království
a jeho reáliích. Rozsáhlý dokument od panovnice Marie Terezie detailně připravuje budoucího diplomata na jeho působení v neznámém prostředí. Proto má instrukce psaná na 47 foliích
i mnoho dalších příloh. Druhá instrukce psaná na 10 foliích, kterou hrabě dostal od císaře Josefa II., pojednává také o politice, ale více je probírána otázka ceremoniálu. Pokyny dovolovaly jen neformální slyšení nebo návštěvu. Diplomat tedy nemusel absolvovat audienci.30
Nezdá se pravděpodobné, ţe by nově jmenovaný vyslanec vyrazil na sever krátce poté,
co obdrţel nutné listiny. Bohuţel nejsou známé zprávy o jeho přepravě do Stockholmu.
Zlomky informací nám však prozrazují, ţe 20. května byl v Berlíně – tuto informaci přinášely
švédské noviny.31 Toto místo však v minulosti nebylo typickou zastávkou diplomatů jedoucích do Skandinávie, z Dráţďan totiţ povětšinou zamířili rovnou na Hamburg a dále přes Jutský poloostrov.32 Kounicova návštěva sídelního města Hohenzollernů můţe znamenat, ţe zde
měl něco vyřídit, nebo je to doklad vzrůstu významu Berlína.
Některé prameny hovoří o tom, ţe diplomat mohl putovat, aspoň po určitou část své
cesty, ve společnosti Johanna Ludwiga hraběte Cobenzla.33 Ten totiţ ve stejný čas mířil na
sever, aby se chopil své vyslanecké funkce v Dánsku. Protoţe Cobenzl měl audienci v Kodani
o 21 dní dříve, neţ absolvoval Kounic ve Stockholmu první přijetí (5. července 1775),34 dá se
předpokládat, ţe oba vyslanci cestovali společně. Časový rozdíl by i odpovídal vzdálenosti,
kterou moravský hrabě musel ještě urazit.35
Další zmínka, která nám přibliţuje moţnou Kounicovu cestu do místa působení, je zanesená v jeho deníku, který si vedl o rok později. Ve městě Halmstadu si zapsal „při mém
29

MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1906, kart. 21, jmenovací listina Josefa z Kounic-Rittbergu vyslancem
u dvora švédského krále Gustava III. z 18. dubna 1775. ÖStA Wien, HHStA, StA, Schweden, kart. 64, Instrukce
pro Josefa Kounice, 18. 4. 1775.
30
ÖStA Wien, HHStA, StA, Schweden, kart. 64, Instrukce pro J. K. 18. 4. 1775.
31
Stockholms Post Tidningar, Af d. I. Junii, år 1775. N: 0 43. Dostupné [online] na:
https://tidningar.kb.se/2979645/1775-06-01/edition/145134/part/1/page/1/?q=kaunitz%201775, [2019-02-20].
32
M. BAKEŠ, Diplomatem, s. 131-169.
33
Johann Ludwig Joseph hrabě von Cobenzl (1753-1809) byl císařský diplomat a mezi lety 1775-1777 působil
v Kodani jako vyslanec. Následně byl poslán do Petrohradu, kde střídal právě Josefa Klementa. Ke konci 90. let
vyjednával mír s Francií nebo spolupráci s Ruskem. Do roku 1805 byl ministrem zahraničí. Více v Constantin
von WURZBACH, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich: enthaltend die Lebensskizzen der
denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und seinen Kronländern gelebt haben, Zweiter
Theil, Wien, 1857, s. 390-391.
34
O. F. WINTER (Hg.), Repertorium, s. 66 (Cobenzlova audience), 92 (Kounicovo přijetí).
35
O rok později během poznávací cesty překonal J. K. vzdálenost mezi oběma rezidenčními městy za 15 dní.
Srov. Tabulka 1.
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návratu …“.36 Pokud opravdu projíţděl tímto místem, tak to potvrzuje myšlenku, ţe jel přes
Kodaň. Z Halmstadu pak pravděpodobně pouţil stejnou nejkratší trasu jako legace, se kterou
v roce 1690 cestoval i legační kaplan M. Gottseer37 a zároveň se jedná o obvykle vyuţívanou
cestu císařských diplomatů mířících do Stockholmu.38
Na švédském královském dvoře Josef Klement působil jako diplomat po dobu dvou let
(1775-1777) a v létě 1776 se vypravil na dvě cesty, aby lépe poznal zemi, ve které působil. Na
jaře roku 1777 obdrţel zprávu, ţe se jeho mise chýlí ke konci. Neměl se však navrátit zpět do
vlasti, protoţe byl vybrán jako vyslanec na carský dvůr Kateřiny II. Jeho jmenovací listina je
datována 26. dubna 1777 ve Vídni.39 Kdyţ bylo jasné, ţe hrabě změní místo působení, byl
o dva dny později (28. dubna 1777) vydán i rekredenční list, který hraběte opravňoval
k ukončení mise ve Stockholmu. O měsíc později (27. května) jiţ Josef Klement o změnách
věděl, protoţe k tomuto datu měl připravenou zprávu do Vídně, ve které mimo jiné děkoval za
diplomatický post v Rusku a také oznamoval, ţe závěrečnou relaci pošle aţ z Petrohradu, protoţe ji nestihl napsat.40
Jiţ 2. června absolvoval vyslanec závěrečnou audienci41 u členů královské rodiny, kteří se zrovna nacházeli v rezidenčním městě. Při rozloučení se s panovníkem obdrţel obvyklé
dary42 a pravděpodobně i švédsky psaný cestovní pas,43 jenţ je datovaný ke stejnému dni
a obsahuje podpis krále Gustava III.44 Informace o audienci zaslal hrabě v poslední relaci ze
Stockholmu 3. června, v níţ také uvádí, ţe plánuje odjet do Petrohradu následujícího dne.45
Cesta měla podle předpokladů zabrat 5-6 dní. Přesné datum vyslancova příjezdu do Petrohradu není známo, ale 15. června absolvoval první audienci u carevny.46
Josef Klement ukončil svou misi ve Švédském království po dvouletém působení na
začátku léta. Podobná roční doba opuštění stockholmské ambasády je patrná i u Kounicova
předchůdce – Antona von Widmana. Letní provoz vyslanectví tedy jistě hravě zastal Joseph
Preindl, který byl legačním sekretářem během mise Josefa Klementa a na severu působil
36

Ţe pro Josefa Klementa nebylo toto místo nové naznačuje jeho zápis v deníku, kdy psal: „á mon retour …“
MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232, fol. 21, deník z cesty J. K. z roku 1776.
37
M. BAKEŠ, Cestopis.
38
M. BAKEŠ, Diplomatem, s. 131-169.
39
Kounicova jmenovací listina z 26. dubna 1777 je uloţená v MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1925, kart. 21.
40
ÖStA Wien, HHStA, StA, Schweden, kart. 65, relace J. K. z 27. 5. 1777.
41
O. F. WINTER (Hg.), Repertorium, s. 92.
42
Bohuţel Josef Klement nespecifikoval, co mělo být oním obvyklým darem, ale diplomaté ve Švédském království většinou dostávali drahý obraz. J. KUBEŠ a kol., V zastoupení císaře, s. 161.
43
Problematiku cestovních pasů přibliţuje Zdeněk HOJDA, Pasy 16.-18. století jako pragmatické písemnosti,
in: Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním, Praha 2008, s. 155-186.
44
MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1905, kart. 232, fol. 183, písemnosti J. K. z období 1775-1777.
45
ÖStA Wien, HHStA, StA, Schweden, kart. 65, relace J. K. z 3. 6. 1777.
46
O. F. WINTER (Hg.), Repertorium, s. 88.
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i nějakou dobu před jeho příjezdem.47 Moravský hrabě mohl letní období v Rusku vyuţít pro
seznámení se s nejbliţším okolím, místní šlechtou (pokud někteří v tu dobu zavítali do Petrohradu) nebo politickými poměry. Měl také čas na úpravu výbavy vyslanectví k obrazu svému.
Moţná ze stejných důvodů přijel na začátku léta v roce 1775 i do Švédska.

Cesty Josefa Klementa po jižním Švédsku a východním pobřeží Dánska v létě 1776
Po určité době, kterou císařský vyslanec strávil na stockholmském dvoře, zatouţil lépe
poznat Švédské království a jeho státní zřízení. Věřil, ţe dané znalosti by mu mohly ulehčit
sluţbu, kterou na severu Evropy vykonával. Proto poţádal Marii Terezii o povolení, vydat se
na poznávací cestu po jihošvédských provinciích v době královy nepřítomnosti na stockholmském dvoře.48 Jiţ v červnových zprávách adresovaných do Vídně upozorňoval na to, ţe panovník brzy opustí rezidenční město. V posledním psaní před cestou také uváděl, ţe na venkovském panství nechce být Gustav III. rušen a tak nebude přijímat vyslance.49 V létě tedy
nebyla přítomnost Josefa Klementa na ambasádě naprosto nutná, a protoţe na teplé měsíce
opustila Stockholm i většina ostatních šlechticů, mohl konečně hrabě vyrazit za poznáním.
Císařský vyslanec podnikl hned dvě cesty, první – delší – mířila na západ a jih od
Stockholmu a druhá naopak na sever. Z jeho putování jiţní Skandinávií se zachoval cestovní
deník, avšak z druhé, kratší cesty se dochovaly pouze zlomky informací. K dispozici máme
itinerář50 a pár zápisků v deníku popisující doly ve Falunu, Söderforsu a Dannemoře.51

47

Tamtéţ, s. 92.
Kounicův zájem o podrobnější poznání Švédska dokládá koncept uloţený ve vídeňském archivu. „Der kayserinn-königinn Maÿtt. haben auf einen erstatteten vortrag zu bewilligen geruhet, daß Eüer E[xcellenz] dero hierwegen gemachten ansuchen gemäß, bey dermaliger abwesenheit des königs eine reise in die schwedische provinzen vornehmen mögen, um hierdurch sich nüzliche känntniße in absicht auf die schwedische staatsverfassung
zu erwerben.“ ÖStA Wien, HHStA, StA, Schweden, kart. 65, koncept z 20. 4. 1776.
49
Předchozí rok prý vladař v létě nepřijal ve svém letním sídle ruského vyslance, který přišel s akutní záleţitostí
a byl následně překvapen královou odmítavou reakcí. Proto panovník svolal konferenci, na které diplomatům
sdělil, ţe „der geringe raum auf dem lustschloße Ekholmsund, wohin sich … nächsten zu begeben gedächten,
höchst Ihnen nicht gestattete uns bey gelegenheit ausserordentlich zu erhaltender aufträgen dahin kommen zu
laßen“. Tamtéţ, zprávy z 18. a 25. 6., následně pak 2. 7. 1776.
50
MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1905, kart. 232, fol. 259, písemnosti J. K. z období 1775-1777.
51
MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232, fol. 87, deník z cesty J. K. z roku 1776.
48
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Obr. 1: Druhá Kounicova cesta mířící na sever od Stockholmu.
Z vyslancovy první a delší cesty se zachoval cestovní deník, díky kterému se dá sestavit nejen itinerář, ale přináší i mnoho dalších informací. Tuto trasu Josef Klement podnikl
uprostřed léta, cestoval tedy mezi 5. červencem a 21. srpnem 1776. Během této doby urazil
přes 1500 kilometrů a jen v několika městech se zastavil na delší čas neţ jednu noc.52
Hlavní motivací diplomata pro uskutečnění cesty byla touha poznat cizí kraje53 a lépe
se seznámit se švédským státním zřízením. Kounicovo putování však jistě nemělo pouze charakter „turistické cesty“ (které se pomalu začaly rozmáhat od počátku 18. století), 54 ale svou
roli jistě sehrála i diplomacie. Kdyţ hrabě projíţděl jiţní Skandinávií, mohl se setkat (a)nebo
seznámit s významnými švédskými šlechtici. Získané informace nebo nově nabyté kontakty

52

Srov. tabulka 1.
Na počátku 18. stol. podnikl K. V. Nostic cestu z pouhé zvědavosti. Píší o tom Jiří KUBEŠ – Marie MAREŠOVÁ – Pavel PANOCH, Rodová paměť a „sebe-představení“ v podání Kryštofa Václava z Nostic (16481712): Příspěvek k reprezentačním strategiím barokní slezské šlechty, in: Helena Dáňová – Jan Klípa – Lenka
Stolárová (eds.), Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300 – 1740, Praha 2008, s. 347-374.
54
O rozšiřujícím se fenoménu „turistických cest“ v průběhu 18. století: Milan HLAVAČKA, Cestování
v českých zemích v raném novověku a v 18. a 19. století, Cestování včera a dnes 4, č. 3, 2007, s. 33-41. Zdeněk
HOJDA, Cesty a cestovatelé v raném novověku, Cestování včera a dnes 4, č. 3, 2007, s. 25-32.
53
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mohl po návratu vyuţít ve prospěch svého dalšího vyjednávání. Pravděpodobně i proto svolila
panovnice k tomuto putování.

Obr. 2: Cesta Josefa Klementa po jižním Švédsku a východním pobřeží Dánska.
Do deníku si hrabě zaznamenával pouze informace týkající se samotné cesty, popisoval, co viděl, nebo případně přidal svůj názor na danou stavbu nebo město. Informace o jeho
společnících doprovázejících ho, bychom hledali těţko, jen občas se zmínil o tom, s kým se
v jakém městě setkal. Také nelze jednoznačně odpovědět na otázku, pomocí čeho se vyslanec
po Skandinávii pohyboval. V té oblasti, kterou hrabě prozkoumával, nebylo o poštovní spoje8

ní nouze,55 takţe mohl tuto instituci vyuţívat po celou dobu. Několikrát se sám zmínil o vyuţití pošty při cestování po západním pobřeţí Švédska 56 a dokládá ji i zachovaný účet,57 ale
nevíme, jestli tyto sluţby vyuţíval stále. Někdy cestoval na koni,58 dále si v deníku stěţoval
na komplikace s osou své dvojkolky, nebo uvázlý kočár mezi kameny. 59 Vyslanec tedy dopravní prostředky kombinoval.
Josef Klement opustil Stockholm v noci mezi 4. a 5. červencem. Cestou na západní
pobřeţí se mnoho nerozepsal, na popis dvou týdnů mu (oproti ostatním cestovatelům)60 postačila stránka. Místa (a důvody) zastavení představuje tabulka 1 uvedená v příloze. Na západě
vyslanec zprvu navštívil významné město Göteborg, kde strávil deset dní a které se stalo prvním skutečně významným cílem jeho cesty. 61 Především to byl důleţitý přístav, v němţ měla
své obchody i skladiště švédská Východoindická společnost, význam města zvyšovalo i to, ţe
leţelo na západním pobřeţí poloostrova, jeţ omývaly vody Severního moře. 62 Švédské lodě
tedy nemusely proplouvat úţinou mezi Dánskem a Švédskem a nebyly nuceny zbytečně platit
clo. V tomto centru obchodu se nacházelo mnoho cizinců, a tak nikoho nepřekvapí, ţe právě
zde vznikaly první tolerované švédské kostely. 63
Významu města ale první věty v Kounicově deníku moc neodpovídají: „Další den
19. [července] v 9 hodin dopoledne jsem odjel do Göteborgu, kam pravděpodobně přijedu
v 6 hodin večer. Ubytoval jsem se tu v jedné špinavé hospodě.“64 Kounice však čekal
v Göteborgu pestrý program a tak často vyráţel do společnosti. Během pobytu se několikrát
55

Mapa švédských poštovních tras z roku 1799. [Online] na: https://digitaltmuseum.se/011024626764/karta,
[2019-03-11]. Za zprostředkování mapy děkuji prof. Leoši Müllerovi ze Stockholmu.
56
J. K. poštu zmiňuje v deníku při cestě z Göteborgu do Helsingborgu. MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1907,
kart. 232, fol. 20-21, deník z cesty J. K. z roku 1776.
57
Tamtéţ, fol. 14.
58
„…je suis parti … à cheval…“ Tamtéţ, fol. 101.
59
Tamtéţ, fol. 21 (uvízlý kočár), 46 (kontrola osy u dvojkolky).
60
Cestopis z pol. 17. století sice není tak detailní jako práce W. Coxe, ale i tak popisuje daleko více, neţ J. K.
Srov. H. REEVE, A Journal, Vol. I., s. 198 (Örebro), 206 (Västerås) a 207 (Enköping). Bohaté zápisy od
W. COXE, Travels, Vol. IV., s. 283 (Enköping), 283-284 (Västerås), 300-301 (Örebro) a 376 (Medevi). O městě
Örebro psal i J. MARSHALL, Travels, Vol. II., s. 309-310. O obraně města Västerås píše R. Montecuccoli.
A. VELTZÉ (Hrsg.), Ausgewählte Schriften, s. 89.
61
Toto město leţící na západním pobřeţí má zajímavou historii. Nejstarší základy města sahají aţ do roku 1200.
V průběhu staletí bylo město několikrát zničeno a vypáleno Dány nebo Nory. Na počátku 17. stol. se rozhodlo
o nové výstavbě města v ústí řeky Göta (o kilometr blíţe k pobřeţí), zanedlouho bylo však opět zničeno. Obnovu
Göteborgu inicioval známý švédský vládce a vojevůdce Gustav II. Adolf. Srov. Robert SCHEDIWY, Städtebilder. Reflexionen zum Wandel in Architektur und Urbanistik, 2. Auflage, Wien 2005, s. 95-97. Historii města
zmiňuje také Yngvar NIELSEN, Norwegen, Schweden und Dänemark, Leipzig – Wien 1899, s. 145-146.
62
Irene SCOBBIE, Historical Dictionary of Sweden, second edition, Lanham, Meryland – Toronto – Oxford
2006, s. 77-78.
63
O tolerovaných kostelech se zmiňují cestovatelé. W. COXE, Travels, Vol. IV., s. 322. J. MARSHALL, Travels, Vol. II., s. 302.
64
Přesně si zapsal toto: „Le jour suivant 19 [juillet] à 9 h[eure]s d[u] m[atin] je suis parti pour Gothenbourg où
je vois arrivé à 6 h[eure]s d[u] s[oir], j‘y suis descendu. à une auberge d'une malpropreté“. MZA Brno, RA
Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232, fol. 102, deník z cesty J. K. z roku 1776.
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zmínil o tom, v čí společnosti stoloval. Mimo jiné byl několikrát hoštěn příslušníky rodiny
Alströmer65 nebo vyuţil pohostinnosti rodiny du Rietz.66 Hrabě si stihl prohlédnout město
i opevnění, navštívil vojenskou přehlídku nebo ples. Nezanedbal však ani nejbliţší okolí
a několikrát vyjel za město na venkovská panství. Byl proveden obchody Východoindické
společnosti nebo pevností Älvsborg, o níţ se podrobněji nerozepisuje.67 Vyslanec se při popisu města zaměřil na opevnění, naopak angličtí cestovatelé (Coxe a Marshall) dokreslují tehdejší obrázek göteborské zástavby a neopomínají ani historii, kterou bychom v Kounicových
zápiscích hledali těţko. Zato v deníku anglického vyslance Bulstroda Whitelocka, jenţ navštívil Göteborg přibliţně o 100 let dříve neţ zmínění cestovatelé, nalezneme popis jak zástavby, tak obrany města.68 Východoindická společnost se propsala na stránky všech tří sledovaných cestovatelů druhé poloviny 18. století.69
Na trasu, kterou absolvoval z Göteborgu po mořském pobřeţí na jih do Helsingborgu,
asi Josef Klement neměl mnoho dobrých vzpomínek. Deníku svěřoval spíše nepříjemnosti.
Zpočátku ţehral nad kvalitou cest: „… přijel jsem ve čtyři hodiny odpoledne do Falkenbergu
po projetí nejhorší písečné cesty, která na světě je“. Dále ho suţovalo deštivé počasí a přišel
také ke zranění. To zapříčinilo uvázlé kolo jeho kočáru, které se se svými společníky snaţil
vysvobodit, kdyţ se kočár uvolnil, spadl na hraběte, kterého za sebou ještě několik kroků táhl.
Naštěstí nešlo o nic váţného, jen dva škrábance na hlavě a dvě drobná zranění na noze, která
mu po několik následujících dní znepříjemňovala chůzi.70 Podrobnější itinerář viz tabulka 1.
Ráno 1. srpna přeplul úţinu a vylodil se na dánském území v Helsingøru. Zde se čtenář deníku dozvídá informace z kaţdodennosti cestovatele. „Navštívili jsme poštu v Helsin-

65

Rodina Alströmerova se zabývala obchodem v Göteborgu a okolí. Podnikání zaloţil Johan Alströmer (16851761). J. K. v červenci 1776 pravděpodobně navštívil vdovu po tomto kupci – Hedvigu Elisabethu Paulinu. Více
[online] na: https://www.wikiwand.com/sv/Jonas_Alströmer, [2020-01-15]. Jindy byl hrabě hoštěn jedním ze
synů tohoto
obchodníka. Mohlo se jednat
o Clase Alströmera. Více [online]
na:
https://en.wikipedia.org/wiki/Clas_Alströmer, [2020-01-15].
66
Rodina du Rietz pocházela ze staré francouzské šlechty a do Švédska přišla před pol. 17. stol. Více o rodu
[online] na: https://en.wikipedia.org/wiki/Du_Rietz, [2020-01-15]. J. K. se pravděpodobně setkal s hrabětem
Andersem Rudolfem du Rietz, jenţ působil v Göteborgu od počátku 70. let 18. století. Dostupné [online] na:
https://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Rudolf_du_Rietz, [2020-01-15].
67
O svém programu píše následující. „Au retour de là, nous avons soupé chez Mad[a]m[e] la veuve Alströmer,
et puis nous avons assisté au bal qu'a donné le rég[i]m[en]t à la maison de ville.“ MZA Brno, RA Kouniců,
inv. č. 1907, kart. 232, fol. 102-103 (Kounicův program), 66-67 (popis opevnění), deník z cesty J. K. z roku
1776.
68
W. COXE, Travels, Vol. IV., s. 321-329. J. MARSHALL, Travels, Vol. II., s. 301-303. H. REEVE, A Journal,
Vol. I., s. 136-200.
69
W. COXE, Travels, Vol. IV., s. 324-328. J. MARSHALL, Travels, Vol. II., s. 302-303. MZA Brno,
RA Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232, fol. 103, deník z cesty J. K. z roku 1776.
70
V originále si to zapsal takto: „… j'arrivais à 4 h[eur]e ap[rès] m[idi] à Falkenberg après avoir traversé le plus
mauvais chemin de sable qu'il y a dans le monde“. MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232, fol. 20-21,
deník z cesty J. K. z roku 1776.
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gøru a nechali jsme tu pasy, které nám donesli do hostince třikrát podepsané.“71 Následně
Kounic pokračuje v popisu místní pošty a udává, ţe koně musí dopravit na místo hodinu poté,
co si je člověk objednal. Podle vyslancových zápisků se dánská pošta velmi podobala té švédské, její fungování ve svém deníku podrobně popisuje W. Coxe a cestovatelům doporučuje,
aby v předstihu poslali vesničana, jenţ by na další zastávce obstaral koně.72 S přechodem hranic můţeme vidět i nepatrnou změnu ve vedení zápisků cestovatele. Dosud podával jen strohé
informace a vůbec nepopisoval navštívená města nebo okolní krajinu. Během cesty do rezidenčního města dánských králů projíţděl Hørsholmem, kde se se čtenáři poprvé podělil o svůj
názor na místní zámek a jeho nejbliţšího okolí.73
Cílem Kounicovy cesty v Dánsku byla Kodaň, kde v době vyslancovy návštěvy sídlil
král Kristián VII. Prokazatelně se zde Josef Klement setkal se svým kolegou. Jak jiţ víme,
císařským zástupcem zde byl hrabě von Cobenzl74 a funkci legačního sekretáře plnil Franz
Leopold von Metzbourg.75 Nabízí se otázka, jak důleţitou roli zastávala návštěva dánské metropole v plánování Kounicovy cesty. Oba vyslanci se jiţ znali z dřívější doby a vyuţili tedy
příleţitosti se osobně potkat. Je však pravděpodobné, ţe nevedli po celou dobu jen zdvořilou
konverzaci, ale probírali i politické záleţitosti a pravidelná výměna informací pomocí korespondence se mezi ostatními habsburskými zástupci doporučovala, ba přímo nařizovala.76
V oficiálních zprávách, které zasílal hrabě Cobenzl do Vídně, však naprosto absentuje jakákoli zmínka o Kounicově návštěvě.77

71

„l'on est visité à la poste d'Elseneur et le passeport qu‘on y laisse et qu'on raporté à l'auberge est signé 3
fois“. Během cesty na jih „on rafraîchit 2 fois pendant au 5 milles. Les par 2 milles se font près de la Mer, et le
chemin est pierreux et très cahotant“. MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232, fol. 22, deník z cesty
J. K. z roku 1776.
72
W. COXE, Travels, Vol. IV., s. 348-350. Pošta ve Švédsku se od zbytku Evropy lišila. Pro zajištění sluţeb
mohli být vyuţíváni i koně sedláků, kteří bydleli nedaleko pošty. Magnus LINNARSSON, Postal service on
a lease contract: The privatization and outsourcing of the Swedish postal service, 1662-1668, Scandinavian
Journal of History, Vol. 37, No. 3, 2012, s. 296-316.
73
„Le château de Hirchholm à 2½ lieues de la ville est un des meilleurs du Roi le jardin est dans un Vallon et
entouré d'une terrasse fort haute sur la quelle le trouvent une belle Allée.“ Architekturu zámku však vyslanec
nepovaţoval za nejzdařilejší. „L’Architecture de château est fort mouvaise. C’est un colifichet.“ MZA Brno, RA
Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232, fol. 22, deník z cesty J. K. z roku 1776.
74
Informace o tomto císařském vyslanci jsou jiţ zmíněné výše. Poznámka č. 33.
75
Franz Leopold von Metzburg (1746-1789) byl legačním sekretářem v Dráţďanech, pak v Neapoli a v Kodani.
Další údaje v Constantin von WURZBACH, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich: enthaltend
die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und seinen Kronländern
gelebt haben, Achtzehnter Theil, Wien, 1868, s. 67.
76
O nutnosti pravidelné výměně informací píše: M. BAKEŠ, Diplomatem, s. 113.
77
ÖStA Wien, HHStA, StA, Dänemark, kart. 57.
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Zástavba Kodaně v gotickém stylu s malými a úzkými domy vyslance příliš neokouzlila, ale chválil krásné aleje v zahradách Rosenborgu nebo čtvrť Amalienborg.78 Celkovému
popisu města se však mnoho nevěnoval, a tak můţeme dobová kodaňská zákoutí sledovat
pouze na stranách dalších cestopisů.79 Zde hrabě několik dní pobyl, ovšem jak daný čas strávil, to si nezaznamenal. Další zápis je datovaný aţ o tři dny později, tedy 4. srpna. Do deníku
popsal místní námořnictvo a vybavení lodí.80
„Kodaň jsem opustil 6. srpna 1776 v sedm hodin ráno a doprovodil mne hrabě Cobenzl, Metzbourg a Grassi. Vydali jsme se cestou k moři [k] ostrovu Strand na prohlídku venkovských panství hraběte Bernstorffa, pana Schimmlmanna a některých dalších, prošli jsme
všechny části, na kterých jsem viděl mnoho zvěře, poustevnu a okouzlující místa ...“81 Kounic
se vypravil na cestu ve společnosti svých kolegů. Během prohlídky okolí Kodaně bylo jistě co
obdivovat. Vila rodiny Bernstorffů byla bezpochyby architektonickou chloubou a i její zasazení do krajiny chválil Coxe, jenţ zde byl prý v roce 1784 hned několikrát pohoštěn ministerským předsedou hrabětem Bernstorffem.82
Po prohlídce předměstí se společnost přesunula na panství pana Fabitziuse, kde poobědvala. Zdejší prostředí se Josefu Klementovi líbilo, a tak se chtěl o scenérii podělit i se
čtenáři deníku. Zanesl do něj následující: „… panství se nachází na jedinečném místě
u Öresundu. Má na zahradě terasu a vzadu okouzlující průsek lesa naproti velké aleji, přes
kterou je vidět zámek Charlottenbourg, a několik malých cest, kdy jedna je hezčí než druhá.“83

78

„L'après midi je fus au jardin de Rosersberg qui'est assez grand pour un jardin de ville. Il y a de fort belles
Allees.[…] Le seul beau quartier de la ville est celui qu'on nomme Amalienhof“. MZA Brno, RA Kouniců,
inv. č. 1907, kart. 232, fol. 22, deník z cesty J. K. z roku 1776.
79
Hrabě Montecuccoli svou pozornost nezaměřoval na popis města, ale našli bychom zde zmínku o námořnictvu, nebo místech, která navštívil. A. VELTZÉ (Hrsg.), Ausgewählte Schrifte, s. 84-86. Dále Kodaní projel
M. Gottseer. M. BAKEŠ, Cestopis s. 278-280. Zájem o město přetrvalo i do 2. pol. 18. stol. J. MARSHALL,
Travels, Vol. II., s. 219-222. Nebo W. COXE, Travels, Vol. V., s. 126-142.
80
MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232, fol. 58-60, deník z cesty J. K. z roku 1776.
81
„Je parti de Copen[hague] le 6 d'Aout 1776 à 7 h[eure]s d[u] m[atin] et je fus acompagné du C[om]te Cobenzl, de
Metzbourg et de Grassi nous prîmes le chemin de la Mer (l'île Strand:) pour voir les Campagnes du C[om]te
Bernsdorf, de M[onsieu]r de Schimmlmann et plusiers autres, nous traversons tout le [part?] dans le quel je vis
beacoup de gibier l‘hermitag et des endroits charmantes…“ MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232,
fol. 56, deník z cesty J. K. z roku 1776.
82
Podrobnější informace o návštěvě a popisu krajiny v W. COXE, Travels, Vol. V., s. 133-134. Oba cestovatelé
pravděpodobně zmiňují hraběte Andrease Petera (1735-1797). Tento šlechtic se řadil mezi přední politiky a byl
ministrem zahraničních věcí. Více [online] na: https://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Peter_Bernstorff, [201906-06].
83
Melodický popis vypadá takto: „Sa Campagne est dans une situation unique du coté du Sund. Elle a un jardin
en terrasse, et sur le derrière un bois charmant percé vis-à-vis d'une large allée par le quelle l'on voit le château
de Charlottenbourg, et de nombre de petites routes l'une plus jolie quel'autre“. MZA Brno, RA Kouniců,
inv. č. 1907, kart. 232, fol. 56, deník z cesty J. K. z roku 1776.
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Tímto Kounic ukončil svůj pobyt v Kodani a celkově v Dánsku a vypravil se zpět na
švédské území. Ještě toho večera dorazil do Landskrony.84 Kořeny města sahají aţ do roku
1413.85 Nejvýznamnější stavbou je zde rozsáhlá obranná pevnost s vodními příkopy – Citadela – jejíţ budování bylo zahájeno v polovině 16. století a dodnes se jedná o unikátně zachovaný systém opevnění v severní Evropě.86 Josef Klement si poprvé do deníku zapisoval podrobnosti ohledně provedení konstrukce nebo pouţitého materiálu a jeho zápis věnující se Citadele
zabral hned několik stran.87 V době kdy přijel, dokončovali místní novou baštu. Diplomat
neměl nouzi o průvodce, a tak si mohl stavbu, jenţ ho ohromila (nebyl výjimkou – i Coxe
později nadchla),88 prohlédnout zblízka. Dále chválil celkové architektonické provedení
a plánovité uspořádání města. „Část současné Landskrony se skládá z nového opevnění a nového města na místě, kde se nacházela stará bašta a staré město. Pro vybudování pevnosti se
zanechává největší část prací na baště směrem za město.“89 O dalším průběhu cesty informuje
tabulka 1.
Kdyţ hrabě projel oblast Skåne, dovolil si provést její zhodnocení na stránky deníku.
Popsal místní faunu, flóru, krajinu, kterou projíţděl, nebo také nedostatek dřeva, kterým prý
trpěla východní a západní oblast Švédska. Jako cestovatel si všímal kvality cest, jeţ v této
jiţní části komentoval následovně: „Cesty ve Skåne jsou obecně dobré, občas jsou přerušené
na krátké vzdálenosti velmi písčitými částmi“.90 Jih Skandinávského poloostrova patřil do
poloviny 17. století Dánsku,91 přičemţ v době Kalmarské unie byla celá Skandinávie sjednocena.92 Během vlády Erika Pomořanského (1412-1439) se na pobřeţí usazovalo mnoţství

84

Tamtéţ, fol. 56-57.
Landskronu krátce zmiňuje Y. NIELSEN, Norwegen, s. 78.
86
[Online] na: https://en.wikipedia.org/wiki/Landskrona_Citadel, [2019-01-29].
87
„La plus grande partie de la fortresse est bâtie sur un terrain de terre glaise, on a cependant trouve quelqois
endroits de pur sable. Il n'y a de muré que les bastions et les courtines, et les parties supérieurs des fausses
d'eau, le qui est muré un l'est point communément en briques mais en grosses pierres de forme fort irréguliers
qu'on prend dans les montagnes“. MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232, fol. 50-51, deník z cesty
J. K. z roku 1776.
88
W. COXE, Travels, Vol. IV., s. 357-359.
89
„Le pan actuel de Landscron consiste à faire une nouvelle fortresse et une nouvelle ville sur la place où se
trouvent la vieille Citadelle et la vieille ville. Pour faire la fortresse l'on conserve la plus grande partie des
ouvrages de la citadelle du côté de la campagne.“ Kounicův zápis je dostupný v MZA Brno, RA Kouniců,
inv. č. 1907, kart. 232, fol. 50, deník z cesty J. K. z roku 1776.
90
Francouzsky si zapsal: „Les chemins de la Scanie sont géneralement bons, ils sont quelquefois entre couper de
parties très sablonnenses mais a de fort courtes distances“. Tamtéţ, fol. 44.
91
J. ŠTĚPÁN, Švédsko, s. 58.
92
Kalmarská unie vznikla roku 1397. Jednalo se o personální unii celé Skandinávie. Oficiálně zanikla roku 1523,
ale jiţ dříve se nenašel vhodný následník trůnu, jenţ by vyhovoval všem členům. I. T. BUDIL, Dějiny Skandinávie, s. 183-193.
85
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německého obyvatelstva.93 Znaků odlišné kultury si mohl projíţdějící cestovatel všimnout
i po určité době a to i přesto, ţe byly vynaloţeny snahy o „pošvédštění“ dané oblasti. 94
Kounicova další cesta kopírovala pobřeţí aţ do Karlskrony, kam dorazil v pondělí
12. srpna.95 Toto město zaloţil v roce 1680 král Karel XI. (1655-1697). Během prvního století
své existence se Karlskrona stala významným městem, vyuţívaným jako nezamrzající přístav
pro švédské námořnictvo.96 Proto nikoho nepřekvapí, ţe mnoho stran vyslanec věnoval námořnictvu, fungování švédské armády a stavěnému doku.97 „Práce na novém doku je bezpochyby nejzajímavější věcí v Karlskroně …“98 O tomto rozsáhlém zápise bychom mohli tvrdit,
ţe se informacemi téměř vyrovná i pečlivému Coxovi.99 Důkazem, ţe vyslance toto město
upoutalo, jsou i informace obsaţené v oficiální Kounicově relaci, kterou napsal po svém návratu z cesty. Zmiňuje v ní např. poslední králův rozkaz – podle kterého se měla admiralita
přesunout zpět do Stockholmu – jeţ v Karlskroně v době Kounicova pobytu nebyl nijak pozitivně přijímán. Dále Vídeň informoval i o nově postavených lodích.100
Podrobné zápisy doprovázely hraběte vţdy jen v blízkosti pobřeţí. O dalším putování
podal pouze útrţkovité informace (tabulka 1). Není jasné, proč vynechal Kalmar, ale sláva
města byla jiţ minulostí, a pravděpodobně mu za cestu nestála ani katedrála budovaná během
17. století.101 Stejně jako u oblasti Skåne po projetí provincie Smålandu Kounic reflektuje, jak

93

J. ŠTĚPÁN, Švédsko, s. 21.
Na konci první severní války v r. 1660 získalo Švédsko od Dánska Skåne, o 15 let později však vypukla skånská válka, protoţe se Dánsko nechtělo smířit s tím, ţe o oblast přišlo. Mír v Lundu roku 1679 potvrzoval územní
stav před začátkem války. Pak se král Karel XI. snaţil provincii „pošvédštit“, proto zaloţil město Karlskrona.
Tamtéţ, s. 55-58.
95
MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232, fol. 30, deník z cesty J. K. z roku 1776.
96
Podrobnější informace v Y. NIELSEN, Norwegen, s. 79-80 (zaloţení). J. ŠTĚPÁN, Švédsko, s. 58 (zmínka
o nezamrzajícím přístavu). I. SCOBIE, Historical Dictionary, s. 105 (přístav námořnictva).
97
J. K. popisuje i připravenost lodí během revoluce, jeţ se odehrála v létě 1772, kdy švédský král Gustav III.
uskutečnil státní převrat a nastolil absolutismus. Š. STELLNEROVÁ – F. STELLNER, Švédsko, s. 26. Kounicova zmínka o revoluci. „Au temps de la révolution il y avoir tout un plus 4 vaisseaux prêts à servir sur le champ
en cas de besoin et aucune frégatte.“ MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232, fol. 31, deník z cesty J. K.
z roku 1776.
98
Přesně si zapsal následující: „L'ouvrage de la nouvelle dok est sans doute la plus la chose la plus interessante
de Carlscron …“. Taméţ, fol. 33.
99
Angličan nezapomněl uvést informace o městě ani švédském námořnictvu. Srov. W. COXE, Travels, Vol. IV.,
s. 338-346.
100
Císařský diplomat se domníval, ţe by informace o nových lodích mohly zajímat jeho patrony. „Eines der drey
seit der revolution erbauten kriegsschiffen von vier und siebenzig canonen ist unter commando des contre admirals Grub mit dem constructeur und vierzig marine cadeten vor einigen wochen von Carlscron auszulaufen, um
in der Ostsee auf verschiedene art geprüfet zu werden, der contre admiral und der constructeur sind zu meiner
zeit höchstzufrieden zurückgekommen, das schiffe selbst aber befindet sich noch im meere.“ ÖStA Wien,
HHStA, StA, Schweden, kart. 65, relace J. K. z 23. 8. 1776.
101
O době rozkvětu Kalmaru Y. NIELSEN, Norwegen, s. 79.
94
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na něj působila. Spolu s Coxem a Gottseerem se shodli, ţe krajina je hustě zalesněná, ale
s malým počtem obyvatel.102
Poslední zápisky určující Kounicovu polohu a hodnotící okolí jsou následující: „Město
Linköping je velmi špatně postavené, má dva kostely ale ani jediný dům nějakého vzhledu. Ve
městě žije 2000 obyvatel, obědval jsem zde a ve tři hodiny odpoledne jsem odjel do
Norrköpingu“.103 Tím končí deník, ale zbytek cesty je moţné zrekonstruovat na základě zachovaných účtů (více v tabulce 1).104
Mezi posledními Kounicovými zápisy najdeme i celkové zhodnocení. „Všechny země,
které jsem projel, jsou dobře obdělávané a opravdu velmi příjemně upravené. Cesty jsou vynikající a nacházejí se zde dobří [....] v hostincích“.105 Josef Klement tedy své putování shrnul
jako příjemné a některé nedostatky, v podobě písčitých, hrbolatých nebo kamenitých cest, asi
byly spíše výjimečné. Během léta poznal diplomat zemi, ale i místní lid. Zajisté mu cesta rozšířila obzory, protoţe znalosti ze skandinávských zemí nebyly v té době ještě ve střední Evropě úplně rozšířené. Kavalírské cesty na sever Evropy se aţ na výjimky nekonaly106 a „turistické cesty“ si v této době teprve hledaly své pevné místo ve šlechtickém prostředí.107

Závěr
Josef Klement z Kounic navázal na rodinnou tradici a několik let po návratu z kavalírské cesty z Itálie se vydal do Švédska jako císařský vyslanec. Na severu Evropy působil po
dobu dvou let, následně v Rusku a poté i ve Španělsku. Z poslední mise se jiţ bohuţel nevrátil. Během své první zahraniční cesty se rozhodl lépe poznat zemi, ve které působil, a tak se
v létě 1776 vydal na měsíc a půl dlouhou cestu po jiţním Švédsku. Nezapomněl během putování navštívit i dánské území a v Kodani se setkal s kolegou – téţ císařským vyslancem –
který zde působil ve stejném časovém rozmezí. Z této cesty se dochoval cestovní deník.

102

Kounicův názor k porovnání v MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232, fol. 83, deník z cesty J. K.
z roku 1776. Hodnocení anglického cestovatele. W. COXE, Travels, Vol. IV., s. 330. Popis oblasti od legačního
kaplana je dostupný v M. BAKEŠ, Cestopis, s. 284.
103
„La ville de Linköping est très mal bâtie, elle a 2 églises, mais pas une seule maison du quelque apparence.
Elle contient 2000 habitants j'y ai dîné et j'en suis parti à 3 h[eure]s ap[rès] midi pour Nordkoping“. Dostupné
v MZA Brno, RA Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232, fol. 100, deník z cesty J. K. z roku 1776.
104
Tamtéţ, fol. 17.
105
Kounicovo zhodnocení cesty. „Tout les pays que, j'ai traversé est très bien cultivé et présente des vrai fort
agréable. Les chemins sont excellent, et l'on trouve de bons [....] aux Auberges.“ Dostupné v MZA Brno, RA
Kouniců, inv. č. 1907, kart. 232, fol. 100, deník z cesty J. K. z roku 1776.
106
J. KUBEŠ, Náročné dospívání urozených, s. 116.
107
Utvářející se fenomén „turistických cest“ popisuje Z. HOJDA, Cesty a cestovatelé, s. 25-32. Nebo M. HLAVAČKA, Cestování v českých zemích, s. 33-41.
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Podle Ivo Cermana vyráţeli během osvícenství šlechtici na cesty ze tří důvodů108
a výprava vyslance spadá hned do dvou kategorií. Spojuje jak cestu za poznáním tak cestu ve
sluţbách státu. Kounicova touha po poznání neznámého prostředí pramenila ze zvědavosti a
touhy dozvědět se něco nového, různorodé postřehy a informace chtěl ale i prakticky vyuţít
při výkonu své sluţby. 109 Kombinace „turistické“ a diplomatické cesty také není neobvyklá.
Pokud měli diplomaté dostatek času, tak se mohli během cesty – kterou museli podstoupit pro
dopravení se do místa působení – zajet podívat na „turisticky“ lákavá místa.110
Jaké důvody měl hrabě k tvorbě cestovního deníku, nevíme, můţeme pouze spekulovat. Není ale pravděpodobné, ţe by měl v úmyslu své zápisky z cesty vydat tiskem, jako někteří další cestovatelé. Ani nepřepokládáme, ţe jej sepisoval pro reprezentativní účely, aby ho
zařadil do rodinné knihovny (jako např. členové rodu Valdštejnů nebo české větve Šternberků).111 Jak jiţ bylo řečeno, Kounicovy záznamy nabírají na objemu se vzdáleností od Stockholmu, je proto pravděpodobné, ţe o okolí rezidenčního města měl přehled a nepovaţoval za
důleţité si informace zaznamenávat. Tuto domněnku potvrzují chybějící popisy měst
v blízkosti Öresundské úţiny nebo měst leţících na trase, jíţ pravděpodobně projíţděl před
rokem.
V deníku je v průběhu cesty znatelný odlišný přístup autora k zaznamenávaným informacím. První dva týdny cesty jsou popsané velmi stroze. Zlom je patrný po návštěvě dánského území. Hrabě detailně popisuje pevnosti nebo se vyjadřuje k okolní krajině, obydlím a
dvě jihošvédské oblasti celkově zhodnocuje. Mezi těmito zápisy se objevují zmínky o státní
struktuře, armádě nebo výběru daní. Dokládá to Kounicův zájem o poznání strategicky významných jihošvédských provincií. Mnoţství popsaných stran dokazuje, ţe během cesty nezahálel, ale svědomitě shromaţďoval různorodé postřehy a informace. V některých místech
dokonce vyslancův rukopis připomíná apodemické příručky. Deník Josefa Klementa se však

108

Jedná se o: „1) Objevné cesty, jež přispívaly k rozšíření znalostí lidstva; 2) Individuální cesty za poznáním
podniknuté pro osobní vzdělání; 3) Cesty podniknuté ve službách státu“. Tyto kategorie uvedl ve své studii. Ivo
CERMAN, Cesty za osvícenstvím. Úloha cestování v osvícenské antropologii, in: Jiří KUBEŠ (ed.), Šlechtic na
cestách v 16.-18. století, Pardubice 2007, s. 221-233, typologie cest je uvedena na s. 224.
109
V první zprávě po návratu píše, ţe projel jiţní provincie Švédska a shromaţďoval různé postřehy a informace,
jeţ jistě výhodně pouţije. Také si prý pečlivě zaznamenával znalosti o tomto státu. Coţ nám dokládají detailní
popisy v jeho deníku. ÖStA Wien, HHStA, StA, Schweden, kart. 65, zpráva J. K. z 23. 8. 1776.
110
Příkladem je diplomatická cesta G. A. z Windischgrätzu během které navštívil inkognito Hamburg. Monika
BUNDOVÁ, Každodennost císařského vyslance ve světle cestovního deníku. Gottlieb Amadeus z Windischgrätzu
a jeho diplomatická cesta po dvorech knížat a kurfiřtů Římsko-německé říše roku 1661, bakalářská práce Jihočeské univerzity, České Budějovice 2012, s. 28-29.
111
J. KUBEŠ, Diplomatické cesty, kariéra a cestovní deníky v době okolo roku 1700 na příkladech cest Kryštofa
Václava z Nostic a Leopolda Antonína Šlika, in: Eva FRIMMOVÁ – Elisabeth KLECKER (edd.), Itineraria
Posoniensia, Zborník z medzinárodnej konferencie. Cestopisy v Novoveku, ktorá sa konala v dňoch 3. – 5. novembra 2003 v Bratislave, Bratislava 2005, s. 134-142.
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jistě v 18. století za takovýto spis nepovaţoval. Apodemiky radily putujícím jiţ od třetí třetiny
16. století a nároky se na píšící cestovatele stupňovaly.112
Kounicův deník bychom také mohli interpretovat za pomoci konceptu tzv. mentálních
map.113 Kaţdý jedinec si vytváří svůj vlastní obraz prostředí, ve kterém se pohybuje. Toto
vnímání okolí však značnou měrou ovlivňuje i kulturní paměť, díky které jsme pak schopni
chápat neznámý svět. Mentální mapy se tedy tvoří na základě subjektivního vnímání
a objektivních znalostí.114 Pro moravského hraběte nebyla Skandinávie známým prostředím.
Jako představitel středoevropské šlechty vnímal jako hlavní orientační body především významná města – Göteborg, Kodaň, Landskronu nebo Karlskronu. Mezi další pozoruhodná
místa řadí šlechtická sídla a jejich zahrady. Jako šlechtic a především diplomat doby osvícenství se zajímal o vojenské stavby (Landskrona, Karlskrona, …) nebo hospodářské vymoţenosti, jako byly doly (Falun, Söderfors a Dannemora), zdymadlo (Brinkebergskulle) a další, spíše
pragmatické záleţitosti. Reflexe krajiny se v deníku často neobjevuje, výjimku tvoří jen jihošvédské provincie. Těţko bychom hledali popisy navštívených měst. Při vizualizaci míst
v mapě severní Evropy zjistíme, ţe většina leţí na mořském pobřeţí. Dobré povědomí o vybavenosti a bohatství pohraničních oblastí se rozhodně hodilo jak slouţícímu diplomatovi tak
rakouským panovníkům v případě válečného střetu. Vyslanci v zahraničí mohli být vyuţíváni
i jako tajní špioni.115 Stejně tak informace o dolech severně od Stockholmu byly jistě vřele
vítány, vţdyť rudy z těchto míst tvořily nezanedbatelné procento tehdejší evropské produkce.
Kounicův zájem o fortifikační objekty se odráţí ve dvou rovinách. Jako diplomat měl
zájem o detailní prozkoumání pohraničních pevností a ta v Landskroně patřila mezi nejdůleţitější. Úzký Öresundský průliv se stával ideálním místem pro nečekané přepadení od případného dánského nepřítele, nebo mohl být samozřejmě vyuţit i švédskými útočníky.116 Vládci
habsburské monarchie mohli poţadovat informace o nedobytnosti pevnosti a jejím vybavení.
Součástí základního vzdělání mladých šlechticů bylo i tzv. vojenské inţenýrství, které se zaměřovalo na všeobecnou znalost obranných staveb.117
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Lucie STORCHOVÁ, Ars apodemica, Umění uchopit a popsat „cizí“ kraje, Dějiny a současnost 25, č. 4,
2003, s. 10-12.
113
Koncept mental mapping vyuţívají závěrečné práce. B. RADIMĚŘSKÁ, „Východní Evropa“. Jiří PAVLÁSEK, Mentální mapy a regionální identita, bakalářská práce Univerzity Palackého, Olomouc 2013.
114
Více informací o mentálních mapách v Kevin Andrew LYNCH, The Image of the City, Cambridge – Massachusetts – London 1960.
115
W. J. ROOSEN, The Age, s. 163.
116
Öresundský průliv k útoku na Dánsko vyuţila např. švédská armáda v zimě 1657-1658, kdy byl velký mráz a
průliv zamrzl, vojsko přešlo přes moře a Kodaň byla nemile zaskočena. A. S. KAN, Dějiny, s. 101.
117
J. KUBEŠ, Náročné dospívání urozených, s. 235-236.
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Na barokní estetické zápisy o krajině a architektuře bychom v deníku narazili jen sporadicky. Nejvíce takových záznamů zanesl v Dánsku, kdy popisoval okolí zámku
v Hørsholmu nebo venkovská sídla u Kodaně. Poutavě také reflektoval krajinu v oblastech
Smålandu a Skåne. Kounicovy zápisy odpovídají době svého vzniku – osvícenství. Nesmíme
zapomenout na hlavní důvody, které hraběte vedly k vypravení se na cestu – chtěl si doplnit
potřebné znalosti o státním zřízení. Do tohoto okruhu spadají popisy výběru daní a dalších
pragmatických záleţitostí, jako námořnictva, obranné architektury a dolů. Diplomat zaměřoval svoji pozornost i na obchodní podmínky. S nimi úzce souvisela námořní doprava vyuţívaná Východoindickou společnosti sídlící v Göteborgu.
Cestovní deník Josefa Klementa seznámil čtenáře s jeho poznávací cestou po jiţní
Skandinávii a napověděl i některé informace o jeho diplomatické misi. Protoţe však dosud
nebylo téma císařské diplomacie v severských zemích v průběhu 18. století po skončení velké
severní války detailně prozkoumáno, je nutné projít archiválie ve Vídni a ve Stockholmu, aby
nám podaly podrobnější informace vztahující se k této misi a celkově rakousko-švédským
diplomatickým vztahům doby osvícenství.

Resumé
Josef Klement z Kounic byl roku 1775 vyslán na dva roky do Švédského království
jako diplomat. Nebyla to však jeho jediná zahraniční mise, následně ještě zavítal ve sluţbách
svých patronů do Ruska a do Španělska. Během doby, kterou na severu Evropy hrabě strávil,
se vypravil v létě roku 1776 na cestu, která ho měla lépe seznámit se skandinávským prostředím a státním zřízením. Během cca šestitýdenního putování projel jiţní část Švédského království a na krátkou dobu zavítal i na dánské území, kde navštívil především Kodaň. Během
této cesty si vedl francouzsky psaný cestovní deník, který je uloţen v Moravském zemském
archivu v Brně v rodinném archivu Kouniců. Moravský hrabě však nebyl jediný, kdo danou
oblast projel a zachovaly se po něm zápisky. Jeho putování je tedy moţné komparovat
s dalšími cestami, které byly absolvované v průběhu 17. nebo 18. století.
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Příloha
Tabulka 1: Itinerář cesty J. K. Kounice po jižním Švédsku a východním Dánsku v létě 1776118
Datum

Místa, která zmiňuje

Důvod návštěvy / významná památka

4. 7.

Stockholm119 – Västerås – Arboga

7. – 8. 7.

Örebro

8. – 9. 7.

Askersund

9. – 11. 7.

Medevi

14. – 17. 7.

Mariedahl – Lidköping

17. – 19. 7.

Vänersborg
Vänersborg

19. – 27. 7.

Göteborg

28. 7.

Göteborg – Varberg – Falkenberg

29. – 30. 7.

Halmstad – Laholm – Ängelholm

30. 7. – 1. 8.

Helsingborg

1. 8.

Helsingør

4. – 6. 8.

Kodaň

6. 8.

Kodaň – Helsingborg

6. – 7. 8.

Landskrona

opevnění Citadela

7. – 8. 8.

Malmö? – Lund

Malmö – opevnění a loďstvo,
Lund – akademie a katedrála

8. – 10. 8.

Kristianstad

opevnění

12. 8.

Karlshamn – Karlskrona

námořnictvo

15. 8.

Växjö?

16. – 17. 8.

Vrigstad – Jönköping

17. – 18. 8.

Gränna – Mjölby – Linköping

18. – 19. 8.

Norrköping

19. – 20. 8.

Nyköping?

20. – 21. 8.

Södertälje

21. 8.

Stockholm

lázeňské město

–

Trollhättan

– Brinkebergskulle – zdymadlo,
Trollhättan – kostely
pevnost Älvsborg, …

opevnění

setkání s kolegy, zámek, zahrady

118

Tabulka byla sestavena na základě dochovaného diplomatova deníku uloţeného v MZA Brno, RA Kouniců,
inv. č. 1907, kart. 232, deník z cesty J. K. z roku 1776. A nástinu itineráře také v MZA Brno, RA Kouniců,
inv. č. 1905, kart. 232, fol. 260, písemnosti J. K. z období 1775-1777.
119
Názvy psané tučně jsou místa noclehu.
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Obr. 3: Mapa Skandinávie z roku 1776.

Obr. 4: Mapa znázorňující cesty císařského vyslance Antonína barona von Widmann z Vídně
do Stockholmu (červeně) a zpět (modře).
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Obr. 5 a 6: Vlevo je ukázka listu z Kounicova deníku a napravo je jeho švédsky psaný cestovní
pas, který dostal při odjezdu z mise, podpis a pečeť připojil Gustav III.

Obr. 7: Jmenovací listina Josefa Klementa z Kounic vyslancem ve Švédsku.
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