Z HISTORIE
Pozemková reforma
– pokraèování 2
Kromì domény na Horšovskotýnsku
vlastnili Trauttmansdorffové ještì další velké
nemovitosti v severovýchodních Èechách na
Jièínsku, Hoøicku a Novopacku; komplex
fideikomisu Jièín, Kumburk, Kamenice, Úlibice
(Oulowitz) získal v roce 1710 po vymøelých
hrabatech z Tieffenbachu hrabì Johann Josef
Trauttmansdorff, další statky Radim, Pecku a
pozemky zrušeného kartuziánského kláštera
ve Valdicích, kde je dnes státní vìzení, pøikoupil
od Náboženského fondu v roce 1824 kníže
Ferdinand. Rozloha tìchto pozemkù èinila cca
6.300 hektarù.
V Rakousku drželi Trauttmansdorffové rodinný palác ve Vídni, zámek
Ober-Waltersdorf, který získal darem od císaøe
Františka I. kníže Ferdinand roku 1805 jako
projev uznání za vìrné služby korunì a státu pøi
povýšení do stavu øíšských knížat. O rok
pozdìji pøikoupil kníže sousední statek
Unter-Waltersdorf s necelými 150 hektary
obdìlávané pùdy.
Výmìra všech pozemkù hlavní, tedy
knížecí vìtve, èinila pøed reformou necelých 20
tisíc hektarù, z toho témìø 90% tvoøil tzv.
fideikomis nebo-li svìøenectví.
Fideikomis byla právní instituce
zavedená v èeských zemích v 16. století, která
spoèívala v pøevodu majetku jako celku na
èleny rodiny (univerzální dìdice) podle dìdické
posloupnosti stanovené hlavou rodiny v závìti.
Jinými slovy, nabyvatel získal fideikomisní
statky pouze do celoživotního užívání, nemohl
s nimi volnì manipulovat (prodávat èi darovat)
na rozdíl statkù alodních (volných,
nespadajících do fideikomisu). Tím si rodina
vytvoøila bezpeènou ekonomickou základnu
nutnou k udržení svého postavení ve
spoleènosti. Vznikem republiky a probíhající
reformou ztratila tato instituce své
opodstatnìní, a proto byla v ÈSR v roce 1924
zrušena.
Správní struktura rozsáhlého
horšovskotýnského komplexu prodìlala nìkolik
reorganizací; od zavedení fideikomisu do
josefínských reforem sídlila ústøední správa
v Praze, pak pøesídlila do Vídnì. V druhé
polovinì 19. století došlo po správní reformì
habsburské monarchie (v letech 1849-50)
k další zmìnì; velkostatek, èlenìný na tøi
hospodáøské jednoty H. Týn, Hostouò a
Èeèovice, mìl øeditelství v H. Týnì a v jeho èele
stáli øeditel s dùchodním, dùchodenským
kontrolorem a sekretáøem. V Horšovì a
Èeèovicích byli hospodáøští správcové,
v Hostouni hospodáøský pojezdný. Správa lesù
pøináležela lesnímu úøadu H. Týn v èele
s lesmistrem, revíry vedlo deset lesních se
ètyømi adjunkty. Tato forma správy prakticky
pøetrvala i po vzniku republiky.
Ovšem pozemková reforma, která
dost tvrdì zasáhla do rozlohy velkostatku, si
vynutila další reorganizaci: veškerý majetek
rodiny na území Èech byl soustøedìn do dvou
multikomplexù: velkostatku H. Týn a
velkostatku Kumburk-Radim, spadajících pod
Ústøední øeditelství lesù a statkù
K. Trauttmansdorffa Horšovský Týn, které
existovalo až do roku 1945. Pøedreformním
centrálním øeditelem byl týnský rodák Johann
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Zischka (1858-1929), který do roku 1912
pùsobil na správì v Jièínì, posledním øeditelem
byl vrchní lesní rada ing. Otto Schrott.
Podle úøedních údajù uvedených
ve „Schematismu velkostatkù v Èechách po
pozemkové reformì“, vydaném v roce 1933,
bylo u velkostatku H. Týn reformì podrobeno
10.670 hektarù, z toho 3.468 ha zemìdìlské
pùdy. Majiteli byl ponechán pouze statek
Horšov a dvùr v Podrážnicích, jeden dvùr
zùstal v záboru, zcela rozdìlen byl jeden dvùr,
z ostatních byly vytvoøeny zbytkové statky.
Drobným nabyvatelùm se dostalo 1.417 ha
zemìdìlské pùdy. Zcela zestátnìno bylo 2.866
ha, a také znaèná výmìra lesa, obcím se
pøidìlilo 722 ha. Pozdìji bylo ze záboru
propuštìno 590 hektarù.
Zbytkové statky (641 ha): Èeèovice
131 ha, nabyvatel V. a K. Potmìšil a F. Èermák,
Jeníkovice 130 ha, nabyvatel J. a A. Ryneš,
Miøkov-Nasatice 267 ha, nabyvatel Spol.
družstvo pastvin Staòkov, jehož pøedsedou byl
legionáø Glaser, D. Baldov 113 ha, nabyvatel
V. Lusk
Skupinu zkonfiskovaných statkù
Svržno-Hostouò-Tasnovice-Hoštìtice cca 466
ha, získalo Ministerstvo národní obrany Praha,
pøièemž zámek v Hostouni, tradièní vdovské
sídlo knížecí vìtve a høebèín ve Štítarech, byly
vyèlenìny pro chov vojenských a jezdeckých
koní. Pøed záborem pohranièí (r.1938) byl státní høebèín s koòmi pøesunut do vnitrozemí a
nemovitosti pøevzala wehrmacht.
Zùstatek rodiny K.J. Trauttmansdorffa po ukonèení reformy èinil 4.005 ha;
z toho: statek Horšov (472 ha) zahrnoval: oboru
a chovem simentálského skotu, zámecké
zahradnictví, školku ovocných a okrasných
døevin, dvùr Podrážnice (103 ha), dále rybníky,
zámecký park, stavení pozemky a neplodná
pùda (168 ha). Lesní hospodáøství (3.262 ha)
tvoøily polesí: H. Týn, Hradiš•any, Slatina a Jivjany, Bílý mlýn-Herštejn a Dolní Baldov, další
majetek: cihelna v Kocourovì a Semnìvicích,
pila v Mnichovì a pivovar ve Staòkovì.
Zájem o získání panské pùdy byl
znaèný; jen mìsto Horšovský Týn evidovalo na
105 individuálních žádostí svých obèanù,
vesmìs šlo o pozemky v katastrech H. Týn,
Horšov a Jeníkovice. Statistika uvádí
propuštìní ze záboru, tedy navrácení zpìt 590 hektarù. Šlo pravdìpodobnì o dvory
Metelsko, Nový Dvùr, Køakov, které v prùbìhu
reformy Trauttmansdorffové vykompenzovali
na základì výjimky „na údržbu“ týnského
zámku, jakožto významné historické památky,
z nichž nìkteré ve 30. letech prodali.
Situace v severovýchodních
Èechách byla pro Trauttmansdorffy mnohem
drsnìjší; podle úøedních údajù bylo zde
reformì podrobeno 6.008 hektarù, z toho
rozparcelová- no 3.695 ha, zbytkové statky 420
ha. Zùstatek rodiny: obdìlávaná pùda 239 ha,
pastviny, lesy, rybníky, neplodná a stavební
pùda 1.654 ha, tedy celkem 1.893 ha, to
znamená ménì jak jedna tøetina pùvodní
výmìry. Øeditelství okleštìného velkostatku
Kumburk-Radim sídlilo na zámku
v Døevìnicích, lesní úøad zahrnující polesí
Úlibice, Kamenice a Syøenov, v Jièínì.
Pokraèování pøíštì.

PØEDNÁKY
CESTOVATELE
JIØÍHO HORSKÉHO
Mìstské kulturní zaøízení
vás srdeènì zve na zajímavé
pøednášky cestovatele
a horolezce Jiøího Horského
na téma:
Cestování po zemích Indoèíny
(Vietnam, Laos, Kambodža,
Thajsko 2010 - 2011)
21 a 27.dubna 2011
od 18.00 hodin
velký sál MKZ Horšovský Týn

Dva mìsíce na cestách, 20dnù strávených
v autobusech.
Lidé nabízející pomoc, nikdo se neotoèí zády.
Postaèí se zastavit na ulici a už zní okolo nás
otázka: Nechcete pomoci, poradit? Každá
zemì má odlišnou øeè, písmo, lidé mají odlišné
rysy tváøí.
Laos - nejkrásnìjší cestovatelské zážitky.
Kambodža - nejhezèí památky v Indoèínì,
hezké pláže, pøíjemní lidé, silné emoce
zanechá v každém návštìva vìzení Rudých
Khmérù Tuol Sleng.
Vietnam - nádherná zátoka Halong Ba, horská
oblast Sapa, výstup na nejvyšší horu Indoèíny,
zajímavé, ale ne pøíliš udržované památky,
neustále pracující lidé, zážitkem je projížïka na
motorkách mezi tisíci dalších motorek mìsty
Hanoi a Saigon.
Thajsko- oèima cestovatelù, komerèní
království, výlety pøíliš dokonale
zorganizovány.

Tak neváhejte a pojïte a námi navštívit
pøekrásnou Indoèínu.

Tìší se na vás
cestovatel a horolezec Jirka Horský
www.horolezec.com

V pøíštích èíslech Zpravodaje
se mùžete tìšit na Cestopisný
seriál o Indoèínì cestovatele
a horolezce Jiøího Horského.
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