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Úvod 

Za téma práce pro národní kolo Dějepisné olympiády jsem si vybral zpracování historie 

posledních Veithů na liběchovském panství. Možná by se spíše ode mě čekala volba 

šlechtických rodů spojených s Mělníkem, tedy Černínů a Lobkowiczů, ti jsou však v obecném 

povědomí jistě známi více, a to i vzhledem k současnému vlastnictví zámku Mělník Jiřím 

Lobkowiczem. Více mě zaujali méně známí liběchovští Veithové, kteří nepředstavují šlechtu 

rodovou, ale nobilitovanou. Časově jsem práci zasadil do doby posledního majitele Liběchova, 

Antonína Ladislava Veitha, povýšeného do šlechtického stavu. Ve svém (fiktivním) deníku 

vzpomíná na dané místo za strýce Antona a následně hodnotí své působení, vedoucí až k prodeji 

panství. 

Volbou tématu jsem chtěl čtenáře seznámit do větší hloubky se šlechtickým rodem Veithů 

a zvýšit tak povědomí o Liběchovu jako o významném kulturně-společenském místě, kde se po 

celé 19. století scházely významné osobnosti. Zároveň chci upozornit na velkolepý počin 

Antona spočívající v záměru stavby panteonu české slávy – Slavína, který měl dokončit 

Antonín Ladislav. Sice se tento záměr nepodařilo realizovat, avšak se sochami zhotovenými 

pro Slavín se dnes můžeme setkat v historické budově Národního muzea. 

Umělecké pojetí práce jsem zvolil, protože z mě dostupných pramenů a literatury snadno ožije 

příběh, který měl význam nejen regionální, ale celostátní, celonárodní. Bylo možné si 

představit, co všechno se mohlo odehrávat v mysli posledního majitele liběchovského panství 

z rodu Veithů, uvědomit si proměnu národního hnutí srovnáním dvou generací tohoto rodu. 

Liběchov je příběh – příběh Slavína, příběh Václava Levého, liběchovského kuchtíka a později 

sochaře, příběh pronásledovaného Klácela a Bolzana, příběh vzestupu a pádu jednoho rodu. 
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Popis bádání a zdůvodnění formy zpracování 

Při zpracovávání tématu jsem vycházel z primárních a sekundárních zdrojů. Využil jsem 

prameny tištěné, konkrétně paměti zpracované Aloisem Jiráskem v Rozmanité prose: 

obrázcích a studiích. III.1 V části Z pamětí samotářových vylíčil správce liběchovského panství 

vzpomínku na Antona Veitha. Po většinu psaní jsem byl odkázán na sekundární literaturu 

týkající se přímo Veithů a Liběchova nebo obecné historie Mělnicka. Základní poznatky mi 

přinesly knižní tituly: Veithové od Ladislava a Miroslava Jouzových2a Dějiny Liběchova od 

Jana Kiliána.3 Dílčí tematiku Liběchova 19. století, stavbu Slavína, zpracovává článek Jiřího 

Raka: Osudy české Walhally.4 

Při psaní písemné práce jsem využíval několik metod. Začal jsem tvorbou rešerše k získání 

přehledu o literatuře k danému tématu. Obsah jednotlivých titulů jsem nejprve zanalyzoval, 

získané poznatky porovnal, utřídil, případně dohledal chybějící informace a následně vyvodil 

závěry. Konzultace při psaní práce mi poskytla Renata Špačková, učitelka mělnického 

gymnázia a historička, problematice Veithů se věnovala v diplomové práci,5 kterou mi 

zapůjčila. Samotný liběchovský zámek nebylo možné navštívit, protože není přístupný 

veřejnosti. 

Pozornost jsem věnoval i současnému dění, konkrétně činnosti spolku Liběchov sobě,6 který 

usiluje o obnovu kostela sv. Ducha a Božího hrobu, v němž byla umístěna hrobka Veithů, 

zlikvidovaná v roce 1973. Významným počinem spolku bylo pietní uložení ostatků v hrobě na 

liběchovském hřbitově v roce 2016. 

Životní události vybraného šlechtice jsem pojal formou fiktivního deníkového zápisu Antonína 

Ladislava Veitha. Vycházel jsem z historických reálií, volbou ich-formy jsem chtěl dosáhnout 

co největší autentičnosti textu. Vypravování děje konkrétní osobou je daleko více čtivější, 

čtenář si ani nemusí uvědomit, že charakter textu je vzdělávací. Beletristické zpracování vtahuje 

čtenáře do děje a ten se dobře vcítí do přítomných postav. 

                                                      

1 JIRÁSEK, Alois. Rozmanitá prosa: obrázky a studie. III. Praha: Otto, 1930, s. 55–212. 
2 JOUZA, Ladislav a Miroslava JOUZOVÁ. Veithové: od tkalcovského stavu ke šlechtickému titulu. Mělník: Regionální muzeum Mělník, 

2008. Šlechtické rody Mělnicka. ISBN 978-80-903899-2-2. 
3 KILIÁN, Jan. Dějiny Liběchova. Vydání druhé, opravené a doplněné. Liběchov: město Liběchov, 2016. ISBN 978-80-88121-13-8. 
4 RAK, Jiří. Osudy České Walhally. In: Husitský Tábor 6-7. Tábor, 1984, s. 215–238. 
5 PŘIBYLOVÁ, Renata. Mecenášská činnost Antonína Veitha: Příspěvek k úloze buržoazie v české kulturním dění v 1. polovině 19. století. 

Ústí nad Labem, 1986. Diplomová práce. Pedagogická fakulta, katedra dějepisu. 
6 Liběchov sobě [online]. Liběchov, ©2022 [cit. 2022-05-02]. Dostupné z: https://kostelicek.eu/ 
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Závěr 

Práce o liběchovských Veithech mi otevřela pro mě dosud neznámé téma, které ač regionální, 

mělo značný vliv na utváření národní identity českého národa v 19. století. Probudilo ve mně 

zájem o dějiny Mělnicka. 

V práci jsem se poprvé pokusil o propojení historie s fikcí, v malém jsem zakusil, jak postupují 

autoři historických próz, ale tomu musela předcházet práce historika. Jistě jsem se také 

zdokonalil v práci s jazykem, protože psát text umělecký a odborný představuje dvě odlišné 

disciplíny, naučil jsem se též trpělivosti – první verzi textu nelze považovat za definitivní.  

Rád bych, aby se vědomosti, které jsem získal při této práci, dostaly do širšího povědomí. 

Liběchovsko ležící v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj je vyhledávaným turistickým cílem, 

lákají skalní výtvory Václava Levého, barokně utvářená krajina, do níž je zakomponován 

i kostel sv. Ducha s úžasnou vyhlídkou do Polabí. V úmyslu mám vytvořit naučnou stezku 

nazvanou Po stopách liběchovských Veithů, která bude využívat QR kódů a bude vycházet 

z historických skutečností obsažených v deníku Antonína Ladislava Veitha. Předpokládám 

spolupráci s místním spolkem Liběchov sobě, vhodné by bylo umístění odkazu na stezku na 

webových stránkách Turistického informačního centra Mělník (Turistické tipy – Naučné 

stezky). 
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PŘÍLOHY  
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Příloha č. 1 

Z deníku Antonína Ladislava Veitha 

Odchody 

Ó drahý Bože! Můj čas v Liběchově se pomalu naplňuje. Vzpomínám na své zemřelé příbuzné, 

kteří zde pobývali, hlavně na strýce Antona. Ač nyní odcházím, jistě se k nim jednou vrátím. 

Pohřben chci být v liběchovské rodinné hrobce. 

Vrátím se do domova svého velkomyslného strýce. Liběchov mi jím byl darován s dobrým 

vědomím toho, že uchovám jeho dědictví pro náš rod. Viděl ve mně svého syna, kterého nikdá 

neměl. Ještě jako malé dítko si mě vybral za nástupce. Po špatných zkušenostech s výchovou 

starších bratří knězem doporučil pro mne správce liběchovského panství Velcla, pravou ruku 

strýce. 

Nebyl jsem však schopen dostát jeho představám. Po racionální úvaze dospělo mé okolí a já 

k názoru, že zámek s příslušným panstvím bude prodán. Rozum převládl nad citem. Ponechám 

si jen honební revír, vinici, kostelík sv. Ducha s rodinnou hrobkou a zámeček Slavín nad 

Tupadly. Slavín, jenž měl zdůrazňovat památku slavných českých historických postav a stát se 

obdobou německé Walhally. Můj strýc plánoval, jako správný vlastenec, i když ovlivněný 

Bolzanovým dvojjazyčným bohemismem, splnit českému národu jeho po staletí trvající sen, 

vybudování panteonu, v němž by byly umístěny sochy významných českých osobností. Na 

výběru se podíleli pánové, jako jsou František Palacký, Jan Erazim Vocel, František Ladislav 

Rieger, Josef Jungmann, Václav Hanka či Pavel Josef Šafařík, kteří se několikrát u Antona 

sešli. Byla to zdlouhavá a bouřlivá rozprava, nejen mezi zmíněnými pány. Týkala se počtu 

i výběru osobností, které měly ztělesňovat český národ. Ač k určité shodě došlo, Slavín podle 

původních záměrů nevznikl. 

Zapříčinily to revoluční události roku 1848. Strýc zůstal osamocen. Českými vlastenci byl 

označován za Němce, kteří ho však ve svých řadách odmítali, i přes jeho účast v poselství 

k císaři.  Ti, kteří horoucně podporovali jeho dílo, se od něj odvrátili, začali kritizovat Antonův 

počin, jelikož Slavín nese podobu maurského stylu v našich krajích vzbuzujícího úsměv. Anton 

byl zklamán, těžko nacházel sílu pokračovat v započaté stavbě, což umocnily ekonomické 

potíže. Těm jsem se bohužel nevyhnul ani já, což právě nyní vrcholí prodejem Liběchova. 



II 
 

Z původního návrhu Slavína byla dokončena pouze část a odlito osm Schwanthalerových soch. 

Strýc uvedl do své závěti, že mají být přeneseny do Národního muzea, pokud jeho dědic 

neobnoví stavbu chrámu české slávy. Nepokračoval jsem. Nemohl jsem. Ale strýcovu závěť 

jsem naplnil. Zachoval jsem se, jak se patří. Často jezdívám do Prahy do Nostického paláce, 

nedaleko od našeho domu na Ovocném trhu, připomenout si prostřednictvím soch českých 

velikánů naši rodinnou historii. 

Já s Antonem jsme si byli v mnoha ohledech podobní. Nešlo nám podnikání a hospodaření, 

i když se před námi stále stál vzor Antonova otce a mého dědečka Jakuba, zakladatele 

rodinného jmění. Nebyli jsme schopni ho následovat. Měli jsme své ideály, za kterými jsme šli, 

chtěli je naplňovat. Podporovali jsme společenský život v Liběchově, věnovali se mecenášství 

nebo zakládali dobročinné spolky. Dodnes si vyčítám svou posedlost chovem koní, stojící mě 

nemalé peníze. Zpočátku jsem si myslel, že dostihy by mi mohly přinést velké zisky pro 

záchranu Liběchova. Mým vzorem byl Oktavián Kinský, ale později se projevila má 

nevědomost o stavu věci. 

I já jsem na zámku jako strýc přivítal významné hosty. Koně k nám přitáhli i samotného Quida 

Mánesa, jinak proslulého malíře, který zvěčnil mé děti. Obohatil tak sbírku rodinných portrétů. 

Z nich dodnes vlastním podobiznu svého strýce Antona od Antonína Machka i Josefa Navrátila. 

Ty zase hostil na zámku on. A nejen je. Bavilo mě toulat se liběchovskými lesy po stopách 

Václava Levého. A to byl na zámku nejprve jako kuchtík! Strýc však rozpoznal jeho talent 

a poslal ho do Mnichova ke Schwanthalerovi. Václav však našel cestu i k zámeckým hostům, 

především k Františku Matouši Klácelovi. Do skály mu vytesal ve skále, na jeho přání, lesní 

pracovnu. Klácel měl obdobný osud jako Bernard Bolzano. Oba zde našli útočiště po nuceném 

opuštění profesur na univerzitách. Ach, jak jsou cesty Páně nevyzpytatelné! 

V mém držení neměl už Liběchov takovou proslulost. Ale určitého lesku přece jen nabyl. Léta 

Páně 1869 jsem získal titul římského hraběte od papežské kurie za propůjčení Slavína sestrám 

nedávno vzniklého školského řádu, který se zabývá bohulibou činností – výchovou 

a vzděláváním chudých dívek. Strýc by měl radost. Na památku tohoto aktu jsem nechal 

vybudovat novorománskou votivní kapli u Slavína nebo v zámecké zahradě umístit sochy 

římských bohyní Flóry a Pomony od Františka Xavera Linna. Všechno se mi zdálo tenkrát 

nádherné. A dnes? 



III 
 

Loučím se s Liběchovem. Ač jsem chtěl, nebyl jsem schopen dokonat a rozvinout strýcovo dílo. 

Možná s tím úplně nepočítal. Vždyť jak se můj svět liší od toho Antonova před rokem 1848! 

Revoluce, války. I nade mnou se odehrává boj. Dívčí válka zachycená Josefem Navrátilem. 

Dívám se ze saly terreny do parku. Můj vnitřní boj již utichá, smiřuji se s odchodem a věřím ve 

svůj návrat do místa libého, tedy krásného, milého. 

 

Liběchov 8. srpna 1872 
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