
COLLOREDO

 Hieronymus
Colloredo-Mannsfeld

*2011 
místo

 Felix Josef Friedrich
Colloredo-Mannsfeld

*1.2.2013
 místo

Paul Josef Friedrich Maria
Colloredo-Mannsfeld

*24.10.2016
 místo

oo 17.7.2010 Admont

Paul-Josef 
hrabì Mannsfeld 

*8.6.1981 
Vídeò

Lelio Friedrich 
 Colloredo-Mannsfeld

*24.1.1985 
Vídeò

Anna-Livia
 Colloredo-Mannsfeld

*19.1.1997
Schladming

 

 

Josef II.
6. kníže Colloredo-Mannsfeld

*17.2.1866 Praha
 † 21.9.1957 Paøíž

 

 

Jeroným Colloredo-Mannsfeld 
hrabì Mannsfeld
*3.11.1870 Dobøíš

 † 29.8.1942 Praha
SIGNATÁØ

Berta hrabìnka
Kolowrat-Krakowská

*21.6.1890 Týnec
 † 29.1.1982 

Auch

oo
10.8.1909

 Vídeò
(rozv. 

8.1.1926
 Praha)

  27.5.1841 Vídeòoo

Josef I. 
5. kníže Colloredo-Mannsfeld

*26.2.1813 Vídeò
 † 22.4.1895 Vídeò

Theresia 
von Lebzeltern 

*27.4.1818 Vídeò
† 19.1.1900 Vídeò

  26.9.1829 Sv. Køížoo

Johanna baronka 
Kotzová z Kotze 
*19.3.1808 Praha

† 9./19.11.1869 Praha

Ernest 
hrabì Festetics de Tolna 

*24.8.1800 Praha
 † 1851/19.11.1869 Praha

  30.11.1810 místooo

Ferdinand 
hrabì Colloredo-Mannsfeld

*30.7.1777 Vídeò
 † 10.12.1848 Stiebar bei Gresten

Margarethe
von Ziegler 

*10.4.1779 místo
† 23.4.1840 Vídeò

 hrabì
Jeroným IV.

*1674 † 1726
místokancléø

Jan Køtitel I.  
(Giambattista)

Hieronymus
Girolamo, Jeroným

Asquin I.

Niccolo I.

Asquin II.

Federico II.

Lodovico II.

Federico III.

Vilém (Guglielmo) pán z Melsu
v roce 1306 postavil hrad Colloredo

po nìmž rod pøevzal jméno

Arnošt II.
*6.12.1479 † 9.5.1531

Arnošt II.
*1445 † 1486/1506Albrecht V.

*c. 1450 † 3.12.1484

Albrecht IV.
*c. 1376 † 5.4.1416

Gebhard IV. (III.)
 † 5.11.1382

Gebhard III. (II.)
 † 1332/1335*pøed 1314 

Günther II. 
*c.1406 † 10.3.1475

3. kníže Rudolf Josef II. 
*1772 † 1843

Jeroným hrabì Mannsfeld 
*1813 † 1895

Jeroným hrabì Mannsfeld 
*1813 † 1895

Jeroným V. 
*1775 † 1822

Ferdinand 
*1777 † 1848

 Vilemína
*1826 † 1898
oo Vincenc 

kníže Auersperg
*1812 † 1867

 Rudolf Josef I.
*1706 † 1788

1. kníže 
Colloredo

 František
 Gundakar II.
*1802 † 1852

4. kníže Colloredo
-Mannsfeld

 Rudolf Josef II.
*1772 † 1843

3. kníže Colloredo
-Mannsfeld

hrabì
 Jeroným V.

*1775 † 1822

František 
Gundakar I.

*1731 † 1807
2. kníže Colloredo

-Mannsfeld

 Vilemína s otcem 
a matkou Kristýnou 
rozenou hrabìnkou 

Clam-Gallas
 (*1801 † 1886)

  
29.4.1865

 Praha

ooJeroným Colloredo-Mannsfeld 
hrabì Mannsfeld

 *20.7.1842 Przemysl 
 † 29.7.1881 Blankenberg

Aglaja hrabìnka 
Festetics de Tolna

*2.2.1840 Tolna
 † 1.6.1897 Vídeò

  
18.3.1884 
New York

ooLeopold Filip 
hrabì Kolowrat-Krakovský

 *14.3.1852 Venezia 
† 19.3.1910 Vídeò

Nadine 
baronka Huppmann-Valbella

*6.8.1858 Paøíž  
† 30.7.1942 Mnichov

  30.6.850 Petrohradoo

Josef baron
von Huppmann-Valbella

 *26.8.1814 Olesko
† 2.8.1897 Merano

Katharina
Seemann

*25.11.1818 Petrohrad, Rusko  
† 7.9.1890 Simmenau

  oo 11.6.1850 Benátky, Itálie

Leopold
hrabì Kolowrat-Krakovský

*11.12.1804 Vídeò 
† 21.3.1863 Vídeò

Natalie 
Blaszcynska

*9.8.1828 Varšava
† 17.1.1861 Pau

  24.3.1804 místooo

František Xaver  
hrabì Kolowrat-Krakovský

 *10.10.1783 Vídeò
† 13.12.1855 Telè

Julie hrabìnka
z Wildenstein-Wildbachu

*8.12.1786 Graz   
† 17.9.1849 Budkov

Theresia - rodièe:
Karel Alfréd 
rytíø z Lebzelternu 
a Marie Magdalena 
von Ockel

Rodové heslo:
HAEC PEPERIT VIRTUS
(NÁS ZRODILA CTNOST)

Paul-Josef 
- podle rodové 

smlouvy používá 
prvorozený 

syn panujícího 
knížete nebo 

jeho designovaný 
následník po 

èas života 
knížete titul 

hrabì
 z Mannsfeldu. 

Josef II. - dìdièný èlen 
panské snìmovny, 
c. a k. rytmistr. 
1914-1919 
starosta
Dobøíše. 
Rád 
cestoval 
(Súdán, 
Wyoming, 
Aljaška). 
Statky: 
Opoèno, 
Dobøíš, 
Zbiroh

Fridrich - z Èeskoslovenska 
odešel ještì pøed nìmeckou okupací 

a pobýval v Rakousku, Švýcarsku 
a Londýnì. Po válce se vrátil ale 
brzy odešel do amerického exilu, 

kde v Illinois na univerzitì 
uèil literaturu a historii. 

Pozdìji žil
 v Rakousku.

zámek  Zbiroh

Jeroným - 1868-1875 starosta Dobøíše; 
poslanec øíšské rady; od 19.5.1875
do 15.2.1879 ministr zemìdìlství 
(orby) ve vládì svého švagra 
Adolfa prince Auersperga
(*1821 † 1885)

Josef I. 
- po otci dìdil statky 

Saatz a Siebenhirten, 
postoupil je sestøe Idì 

(*1816 † 1857), provdané 
za Alfonse hrabìte Collato 

(*1814 † 1890). Jeho 
bratranec František 

Gundakar II. (*1802 † 1852), 
4. kníže Colloredo-Mannsfeld 

nemìl mužského potomka 
(jeho dcera Vilemína 

(*1826 † 1898), provdaná za 
Vincence knížete Auersperga 

  

 Johanna von Clam und Gallas
*20.11.1778 Praha † 16.10.1810 Rokycany

 6.1.1800 Praha

*26.3.1773 Praha † 30.6.1857 Sv. Køíž 

oo
Zachariáš Václav baron Kotz z Dobrze 

Protože rodová vìtev vlastnící Opoèno

na konci 17. století vymøela, zdìdil její majetek pøíbuzný Jeroným Colloredo (*1674 † 1726). Tomu 

se povedlo úspìšnì se zapojit do èeské aristokratické spoleènosti. V roce 1723 získal èestný titul 

nejvyššího jídlonoše Království èeského a o rok pozdìji byl povýšen do hrabìcího stavu. Jeho syn 

Rudolf Josef (*1706 † 1788) sloužil v diplomatických službách habsburského dvora, pozdìji se stal 

tajným radou a od roku 1737 øímským místokancléøem. Stál v opozici proti zahranièní politice Václava 

Antonína z Kaunitz (*1711 † 1794), oblíbence Marie Terezie. Pøesto dosáhl øady vyznamenání, vèetnì 

Øádu zlatého rouna, a v roce 1763 povýšení do knížecího stavu, primogeniturnì dìdìného. Mìl 

celkem 18 dìtí. Jeden z jeho synù byl velkopøevor johanitù Josef (*1735 † 1818), polní maršál, státní 

a konferenèní ministr, vojenský reformátor. Jeho starším bratrem byl Jeroným František Josef 

(*1732 † 1812), který si zvolil církevní dráhu. V roce 1761 se stal proboštem v Kromìøíži a pozdìji, 

v roce 1772, arcibiskupem solnohradským. Jeho vrstevníkem byl Antonín Theodor Colloredo 

(*1729 † 1811), od roku 1777 olomoucký arcibiskup, v roce 1803 jmenovaný kardinálem. 

Nejstarší syn Rudolfa Josefa František Gundakar I. (*1731 † 1807) byl císaøským diplomatem 

a místokancléøem. Výraznì ovlivòoval politiku vídeòského dvora, dokonce byl považován za jeho 

„šedou eminenci“. Vedle Opoèna a dalších statkù rodiny Colloredo získal sòatkem s Marií Annou 

Isabelou knìžnou z Mansfeldu-Fondi (*1750 † 1794) majetek, erb a jméno tohoto rodu, což bylo 

potvrzeno v roce 1789. 

 Z katolické vìtve se 

proslavil Jindøich František Mansfeld († 1715), který získal italské knížectví Fondi v Neapolsku. 

I když bylo toto knížectví pozdìji prodáno, knížecí titul Fondi rodu zùstal. Jeho otec Bruno († 1644) 

zakoupil v roce 1630 panství Dobøíš, to zùstalo v majetku rodu až do roku 1780, kdy rod Josefem 

Václavem Mansfeldem vymøel. Potom pøešel majetek rodu na Františka Gundakara Colloreda. Syn 

Františka Gundakara Colloreda a Marie Isabely z Mansfeldu Jeroným Karel (*1775 † 1822)

 pokraèoval ve vojenské tradici rodu. Proslavil se zvláštì v napoleonských válkách. V roce 1794 byl 

Francouzi zajat a odvleèen jako rukojmí do Paøíže a mìl být popraven. Podaøilo se mu však 

uprchnout a opìt zapojit do protifrancouzského boje. Vyznamenal se jako dobrý vojevùdce a taktik 

v nìkolika bitvách, zvláštì v bitvì u Chlumce a v „bitvì národù“ u Lipska. Jeho syn František 

(*1802 † 1852) byl také vojákem. V roce 1848 byl velitelem terezínské vojenské pevnosti 

a pøi pražské revoluci pomáhal potlaèit povstání knížeti Windischgrätzovi. Spolu s ním pak obléhal 

i vzbouøenou Vídeò a bojoval s povstalci v Uhrách. Protože nemìl mužské potomky, zdìdil hlavní 

majetek rodu syn jeho strýce Ferdinanda (*1777 † 1848). Ferdinand pùsobil v rakouských 

diplomatických službách: byl vyslancem v Neapoli a v Øeznì. Nakrátko vstoupil k vojsku, bojoval 

v bitvách u Aspenu a Wagramu. Pozdìji se vìnoval spíše hospodáøské èinnosti a øízení 

prùmyslových podnikù. Jeho syn Josef (*1813 † 1895) rodový majetek ještì rozmnožil, 

když v roce 1879 zakoupil

 Zbiroh. 

Josef II. byl dvakrát ženatý, 
ale nemìl dìti. 

Rozhodl se proto adoptovat 4 syny bratra 
Jeronýma; v roce 1925 byl mezi nì také 

pøerozdìlen rodový majetek. Umožòovalo 
to zrušení formy fideikomisu v roce 1924. 
Nejstarší Josef  dostal Opoèno, Jeroným 

Zbiroh, Weikhard Dobøíš a nejmladší 
Fridrich malou nemovitost v Rakousku.

zámek Zbiroh

Popis erbu:
Ètvrcený štít se støedním štítkem. 

Støední štítek èerný se støíbrným bøevnem,
bøevno zdobené èerným zlatì korunovaným orlem pod císaøskou 

korunou (hr. C.-Wallsee). Hlavní štít: 1.a 4. pole ètvrcené, 
pøièemž jeho 1. a 4. ètvr� je pìtkrát støíbrno-èervenì dìlená a ve 
2. a 3.støíbrné ètvrti šest (3+3) èervených rout do krajù (Querfurt). 
2. pole hlavního štítu èerné se støíbrnou zlatì korunovanou orlicí 
se zlatou zbrojí (Arnstein). 3.pole hlavního štítu modré se zlatým 
korunovaným lvem ve skoku, pøes nìj kosmé èervenì a støíbrnì 
šachované bøevno (Heldrungen). Klenoty zprava: 1.èervená zlatì 

korunovaná a ozbrojená orlice, pøes ní støíbrné bøevno; pokryvadla 
èerno-støíbrná (Arnstein). 2.osm (4+4) pìtkrát støíbrno-èervenì 

dìlených praporcù na zlatých žerdích; pokryvadla èerveno
-støíbrná (Querfurt). 3.složená orlí køídla. Pøed ní støíbrné, 

zadní èerné, mezi nimi rostoucí zlatý lev se zlatou korunou, 
se støíbrným, èerveným a støíbrným pštrosím perem na hlavì; 
pokryvadla èerveno-støíbrná. Štítonoši: dva korunovaní zlatí 

lvi s èervenou zbrojí. 

Bratøi Colloredové na obraze a po letech 
ve skuteènosti - uprostøed Josef, nad ním

 Fridrich a Jeroným; Weikhard 
v té dobì už nežil

Leopold Filip - c. a k.
poruèík v záloze; 
6.5.1876 smrtelnì zranil v souboji na Klamovce 
v Praze poslance øíšské rady a èeského snìmu
Viléma prince Auersperga (*1854 † 7.5.1876);
majorát Týnec-Bìšiny, majorát Pøimda-Košátky

Leopold - rytíø øádu Marie 
Terezie, komtur Leopoldova 
øádu, rytíø ruského øádu 
sv. Jiøí 2 tøídy, 1823 kadet 
kyrysnického pluku, 1824 
poruèík, 1829 nadporuèík, 
1830 rytmistr kyrysnického 
pluku è. 7, 1833 major, 
1841 pplk., 1844 plk. 
husarského pluku 
è.3., 1848 polní 
podmaršálek, 
1849 bojoval 
v Itálii 

Pražský palác Colloredo
-Mansfeld v Karlovì ulici 2
na pražském Starém Mìstì

Elke
Taus

*17.4.1982
Rottenmann

František Gundakar I. byl povýšen majestátem daným ve Vídni 26.2.1789 do stavu knížecího s titulem 
Colloredo -Mannsfeld. Podle rodinné interpretace bylo pøi tomto aktu omylem uvedeno jméno rodu 

Mansfeld s dvìma písmeny n. Rodina knížat a hrabat z Mansfeld, respektive Mansfeld-Fondi, se ale 
vždy psala s jedním n. Pøesto, že šlo o chybu, je od té doby používaná forma s dvìma nn. Císaø se 
pøeci nemýlí. Ne všichni se tímto ale øídili a øídí. Kníže Josef III. (*1910 † 1990) se psal Colloredo
-Mansfeld, tedy s jedním „n“, tak jak by to správnì mìlo být. Toho se držel i po svém odchodu do 

exilu a je tak uvádìn ve všech listinách. Z toho dùvodu se stejnì píše také jeho dcera Kristina. 
Ostatní èlenové rodu se psali a stále píší s dvìma nn. 

rod Colloredo rod Mannsfeld

2017 
© genealogická 

studie:
 Jan Drocár 

heraldika: Libor Kováø
; foto: Jaroslav Betka, 

Pavel Loužecký 
a rodinné archívy
 rodu Colloredo

-Mansfeld

C Molloredo - annsfeld

Isabella Josefa Maria
 Colloredo-Mannsfeld

*29.2.1952
Ženeva

Georg princ 
zu Fürstenberg
*13.8.1923 Strobl 
† 7.1.2008 místo

2.  26.7.1979 Vídeòoo

Jeronym (Jerome)
 9. kníže Colloredo-Mannsfeld

*16.3.1949 
Monmouth, USA

Livia-Anna 
Fuchs

*3.5.1956
 Praha

Jeroným
-Dipl.-Ing., 
1965 byl 

adoptován 
strýcem 

Josefem; 
od 1998
 9. kníže 
Colloredo

-Mannsfeld

Livia-Anna
- rodièe:
Paul Fuchs 
a Jiøina
Sladká

1.  
4.6.1946 
St. Moritz

 (rozv.1955)

oo
2.  

20.10.1975
 Vídeò

oo
Fridrich 

hrabì Colloredo-Mannsfeld
*3.4.1917 Berlín

 † 29.7.1991 Öblarn

Christa 
von Kries

*4.6.1922 Hamburg
† 12.9.1972 Dubrovnik

Martine 
Andrieux
*8.5.1937

Saigon

Christa - rodièe:
Curt von Kries 

a Anna von 
Schmidt-Pauli

                                             Berta - její pravnuci ze
                                             vztahu se zpìvákem
Rolandem Hayesem (*1887 † 1977) Sascha, 
Anna a Wencelas Bogdanovovi -  jsou 
také potomky signatáøe šlechtických
deklarací - Františka hrabìte
Kinského z Kostelce nad
Orlicí viz rod Kinský 

Martine 
- rodièe:
Louis Andrieux 
a Germaine 
Parkosch

Na snímku vpravo je 7. kníže 
Josef se svými vnuky 

Leonhardem a Derekem. 
Spolu s jejich 

nejmladším bratrem 
Stephenem je všechny tøi 
v roce 1988 adoptoval. 

Synové jeho dcery 
Kristiny tak dále 

mohou nést jméno rodu 
Colloredo-Mansfeld.

Pøedtím ještì kníže Josef 
v roce 1965 adoptoval 

svého synovce Jeronýma, 
pozdìjšího 9. knížete rodu.

zámek  Zbiroh

Kristina Colloredo s rodokmenem svého rodu

zámek Opoèno

Weikhard 
hrabì Colloredo-Mannsfeld

*29.7.1914 Berlín
† 17.6.1946 St. Lary, Francie

SIGNATÁØ

Weikhard - statky: Dobøíš 
koncem války vážnì onemocnìl 
a v kvìtnu 1946 odjel za matkou 
do Paøíže. Ve Francii téhož roku 

také zemøel. Dobøíš
 restituoval 

jako dìdictví
 bratr

 Jeroným.

zámek Opoèno

Ernest 
Kolowrat, 
Jerome 
a Livia 

Colloredo
-Mannsfeld,

1980, 
Laguna
 Beach
 a 2004 
zámek 
Dobøíš

Jeronym
8. kníže Colloredo-Mannsfeld

*9.6.1912 Berlín
† 2.12.1998 Zürich

SIGNATÁØ

Kristina Josefine Nadine Marie
hrabìnka 

Colloredo-Mansfeldová
*19.12.1940 Praha

Jan 
Van Hamel
*23.7.1943 
Edinburgh

2.  11.5.1966 Toronto (rozv. 1973)oo

Michael 
Begert

*5.12.1946
 Bern

3.  
 22.5.1975

Egypt
 (rozv. 
1983)

oo1.  
10.9.1960

 Öblarn
 (rozv.
 1965)

oo

Josef III.
7. kníže Colloredo-Mansfeld

*4.6.1910 Pula
†  30.1.1990 Salzburg

SIGNATÁØ

1.  
25.3.1939 

Reith

oo 2.  
1.3.1988
 Mnichov

oo
Anna Maria

 Rabl
*11.6.1908 Innsbruck

† 25.6.1953 Beamsville, Kanada
 

Anna Maria
- rodièe: Dr. Hans 

Rabl a Josefina 
Riszdörfer
-Izdenczy

Antonia
 Raumer

*20.5.1922 Mnichov
† 7.5.2016 místo

 

Antonia - rodièe: 
Dipl.-Ing. Wilhelm 
Raumer 
a Josefina 
Fischer

Kristina Colloredo-Mansfeldová

Jeroným - studoval ekonomii, filozofii, 
navštìvoval pøednášky z dìjin umìní. 

Do kanadského exilu odešel pøes 
Rakousko a Švýcarsko. V lednu 
1998 získal v restitucích Zbiroh 

i Dobøíš, dìdictví po bratrovi 
Weikhardovi (Vikardovi).
Zbiroh však ve vlastnictví 

rodu není, restituent 
se majetku zøekl. 
Dnes je zámek
 zpøístupnìn 
veøejnosti.

zámek Opoèno

Josef III. - statky: 
Gstatt, Opoèno; 

od roku 1947 
žil v Kanadì, 

poté 
v Rakousku,
kde i zemøel. 

Josef III. - statky: 
Gstatt, Opoèno; 

od roku 1947 
žil v Kanadì, 

poté 
v Rakousku,
kde i zemøel. 

Kristinì Colloredo-Mansfeldové 
v dobì když Královéhradecký 
krajský soud rozhodl, že jí stát 

má vrátit zámek v Opoènì 
(13.5.2003)

 Martine
Colloredo-Mansfeld

*19.3.1994
Uppsala

 Maximilian
Colloredo-Mansfeld

*20.8.1996
Uppsala

Alexander
Colloredo-Mansfeld

*20.10.2002 
Berkley

Nicodemus
Colloredo-Mansfeld

*20.10.2002
Berkley

 Alexander
Colloredo-Mansfeld

*19.4.1991
Schladming

 Isabella
Colloredo-Mansfeld

*2.10.1996 
Rottenmann

 Henry
Colloredo-Mansfeld

*29.6.1999
Rottenmann

Diega Katharine Berta
z Fürstenbergu

*12.12.1961 Vídeò
† 2.1.1975 Gdaòsk/Danzig

oo datum místo

Derek
Colloredo-Mansfeld

*25.6.1966
 Toronto

jméno
pøíjmení
*datum
místo

oo datum místo

Stephen Kyril 
Colloredo-Mansfeld

*12.11.1976
Atény

jméno
pøíjmení
*datum
místo

lovecká chata 
u Opoèna, 2011

Praha, knihkupectví na Václavském 
námìstí 11.11.2014

Kristina hrabìnka 
Colloredo-Mansfeld 
a Dagmar hrabìnka 

Strachwitzová,
Praha, knihkupectví 

na Václavském námìstí 
11.11.2014

oo  datum místo

Leonhard 
Colloredo-Mansfeld

*10.2.1964 
Vídeò

Deborah
pøíjmení
*datum
místo

Leonhard 
a Jan Kolowrat 

Kristina  
Colloredo-Mansfeld 

a její snacha 
Deborah

Kristina Colloredo-Mansfeldová (uprostøed 
2. øady) v pražském Rudolfinu pøi 200. výroèí 

založení Pražské konzervatoøe 23.3.2010
 

zleva D ,  a Leonhard
, 2006

erek Kristina
Opoèno

Derek se synem 

Derek s manželkou Evou

Leonhard a jeho synové Alexander a Henry 

zámek Dobøíš

Kristian Filip 
hrabì Clam-Gallase 
*29.4.1748 Praha
 † 8.2.1805 Praha

dìdil po rodu Gallasù titul, erb a statky:
Frýdland, Liberec, Grabštejn, Lemberk aj. 

 10.9.1770 místo

*15.8.1752 † 18.9.1799 Praha
dcera Jana Karla Sporka

oo
Marie Karolina Josefa hrabìnka ze Sporku

(*1812 † 1867) dìdila aloidní colloredovské statky,  
jmenovitì panství Zelenou Horu a pražský palác 

Colloredo-Mansfeld a tak Josef I. dìdil svìøenectví 
i s Dobøíší. Vlastnil také Sierndorf, koupil Zbiroh a v 
roce 1868 byl zvolen pøedsedou panské snìmovny.

Colloredo-Mannsfeld 1

Rod knížat a hrabat Colloredo-Mannsfeld patøí už nìkolik století k nejvznešenìjším aristokratickým 

rodinám v zemi. Pùvodnì durynský, podle jiných autorù švábský rod Colloredù se vynoøil z anonymity 

dìjin už na poèátku 11.století, kdy Liobard Colloredo získal od aquilejského patriarchy lénem hrad 

Mels ve Furlansku (kraj severnì od dnešního Terstu). Na poèátku 13. století se rod rozštìpil do 

nìkolika vìtví. Vedle hrabìcí vìtve Colloredù, markýzù di Santa Sofia e Recanati, žijící v Itálii, vìtve 

hrabat Mels-Colloredo, žijících v Itálii a Rakousku, se až do našich dob udržela i vìtev Colloredo

-Waldsee. V roce 1588 získala tato vìtev rakouský stav svobodných pánù (baronù), který jim byl 

v roce 1591 potvrzen jako øíšský. Do Èech se Colloredové dostali za tøicetileté války po zavraždìní 

Albrechta z Waldsteina a jeho druhù (v roce 1634). O  dva roky pozdìji získali bratøi Jeroným 

(*1582 † 1638) a Rudolf (*1585 † 1657) východoèeské panství Opoèno. Jeroným Colloredo bojoval 

v císaøské armádì a v boji také padl. Rudolf nejprve bojoval v císaøské armádì generála Tillyho 

proti vojskùm Mansfeldovým. Tehdy asi stìží pøedpokládal vytvoøení pozdìjší rodové aliance 

Colloredo-Mannsfeld. Za švédského vpádu do Èech (v roce 1648) se mu podaøilo prchnout 

z Malé Strany a s pomocí pražských mìš�anù a studentù ubránit Staré Mìsto pražské pøed 

vpádem nepøítele. 

Natalie - rodièe: 
Josef Blaszcynsky

a Teofila Berta 
Ritterbond

Colloredo-Mannsfeld 2

Nìmecký rod Mansfeldù má údajnì poèátek už v polovinì 10. století, kdy žil jejich pøedek Burkhard. 

Na poèátku 13. století se rod rozdìlil na vìtev querfurtskou a mansfeldskou. V 16. století se 

mansfeldská vìtev opìt rozdìlila, tentokrát na vìtev protestantskou a katolickou. Hrabì Albrecht 

z Mansfeldu (*1480 † 1560) byl jedním z prvních vysokých nìmeckých šlechticù, kteøí se okamžitì 

pøidali k Lutherovì reformaci. Po bitvì u Mühlbergu mu byly zkonfiskovány všechny statky. 

Významnou postavou rodu byl i Petr Arnošt I. (*1517 † 1604), který 60. let vykonával funkci 

lucemburského místodržícího. Jako velitel nizozemského vojska krále Filipa II. pomáhal 

francouzskému králi Karlu IX. v boji proti hugenotùm. Bìhem tìchto bojù byl zajat a nìkolik 

let vìznìn. Byl také známým sbìratelem umìleckých pøedmìtù. Jeho syn Petr Arnošt II. (*1580 

† 1626) proslul jako jeden z nejslavnìjších váleèníkù protihabsburské strany za tøicetileté války. 

Byl to typický žoldnéø 17. století, ctižádostivý, krutý a nemilosrdný vojevùdce. Do roku 1610 pùsobil 

v císaøské armádì, v tomto roce se ale pøipojil k protestantské unii. Pomáhal „zimnímu králi“ 

Fridrichu Falckému pøi ovládnutí Èech v roce 1618 a dobyl pro nìj katolickou Plzeò. Po 

porážce stavovského povstání ustupoval s vojskem do Falce, byl poražen a propuštìn z falckých 

služeb. Pozdìji bojoval v Nizozemí a obsadil se svým vojskem východní Frísko. V roce 1626 se 

proslavil v armádì Albrechta z Waldsteina u Desavy na Labi, ale byl odražen. Pøesto se mu 

podaøilo probojovat pøes Slezsko a Moravu do Uher, kde se spojil s Gabrielem Bethlenem, 

ten jej však zakrátko zradil a uzavøel s císaøem mír. Mansfeld rozprodal svou armádní 

výzbroj a pøes Benátky se chtìl dostat do Anglie. Zemøel však na cestì nedaleko 

bosenského Sarajeva.

zakladatel
 starší týnecké

 linie rodu

Týnec
Kolovratský palác vedle Stavovského 

divadla v Praze po roce 1989 (v tomto
roce mu bylo 92 let) restituoval nejmladší 

Kolovratský
 palác 
na pražské 
Malé Stranì,
dnes sídlo 
Senátu

bratr Berty Jindøich 
(1945-1948 vyslanec v Turecku)který se z exili
v Turecku). Z exilu 
v USA se vrátil 
s nejmladším synem 
Tomášem (*1943 
† 2004). 

                                                                    Leopold Vilém hrabì 
                                                      Kolowrat-Krakovský (vpravo) 
          se svými dìtmi zleva: nejmladší Jindøich, Bedøich, Berta 
        (viz) a nejstarší syn Alexander, automobilový závodník 
    a filmový producent

Petr Arnošt II.

Petr Arnošt I.

 Julie
 - rodièe: 
Ferdinand 
Wildenstein
-Wildbach a 
Marie Aloisie 
ze Stubenbergu

František Xaver - c. a k. komoøí, podplukovník; statky: 
Budkov, Mladoòovice, Laudovice a v Dolních 
Rakousích Gross-Wetzdorf a Rohrbach. Jeho 
otec hrabì Leopold Vilém (*1727 † 1809) 
byl vzdìlaný, schopný a zkušený politik, 
oblíbený u èeské a uherské královny 
Marie Terezie, jejímž byl v letech 
1796-1808 první  státní a 
konferenèní ministr a 
ministr vnitøních 
záležitostí. Byl ale 
také zakladatelem 
tabákové továrny 
a jehlové továrny, 
první svého druhu 
v Evropì.
 

Josef 
Huppmann 

von Valbella je 
pøíkladem úspìšného 

podnikatele 19. století, 
kdy jeho obchodní aktivity 

sahaly od Moskvy až po New 
York. Z majitele velkostatku Solnice 

v letech 1867-1890, se stal zakladatelem 
cigaretového prùmyslu a svým významem 

tak dalece pøesáhl hranice podorlického 
regionu. Tam po nìm dodnes zùstaly 

i dvì hmatatelné stopy: pøístavba 
kvasinského zámku s loveckým 
sálem a jeho kamenný erb nad 
vchodem do kostela Umuèení 

sv. Jana Køtitele v Solnici.

Po nìm následoval Jeroným (*1842 † 1881), 

rakouský ministr zemìdìlství v letech 1875-1879. Jeho syn Josef (*1866 † 1957) napsal a vydal 

nìkolik cenných historických studií o dìjinách rodu Mansfeldù, zvláštì o Petru Arnoštovi 

(*1517 † 1604) a o mansfeldské numismatice. Po druhé svìtové válce mu byly zkonfiskovány 

statky Dobøíš a Opoèno. O tyto statky rod stále usiluje v rámci restituèního øízení. Zámek Dobøíš 

již rodu navrácen byl. Josefùv mladší bratr Jeroným (*1870 † 1942) sloužil v rakouském námoønictvu 

v hodnosti korvetního kapitána. Pozdìji pùsobil jako námoøní pøidìlenec v Berlínì. Jako námoøník

 mìl velký zájem o jachting. Již zmínìný Jeroným (*1912  † 1998), doktor filozofie, žil na Zbirohu. 

Poprvé byl postižen konfiskací majetku již za druhé svìtové války. Èást zámeckého mobiliáøe

 byla rozkradena Nìmci. Podruhé jej konfiskace postihla v roce 1948. Ta byla napravena po 

roce 1989 a kníže Jeroným žil opìt na Zbirohu. Èlenové rodu žijí dnes v Èechách, 

Rakousku, Nìmecku a USA.

zámek 
Zbiroh

V letech 1912-1928 pracoval 
na zbirožském zámku 

Alfons Mucha, který zde 
vytvoøil své nejrozsáhlejší 
malíøské dílo Slovanskou 

epopej

Kristina 
se synem 
Leonhardem 
v roce 2014

PØEDKY CTÍCE, SEBE CTÍME

 František 
*1779 † 1859

vymírá 
po meèi 
èeská 
vìtev 

 Rosina

Ottokar 
Czernin 

*1815 † 1874
 

*1809 † 1886
souèasní
 potomci

oo

Antonín
Theodor

*1729 † 1811
1. olomoucký
arcibiskup,

od roku 1803
kardinál

Jan
 Køtitel V.

*1751 † 1815
vymírá 
po meèi

mantovská 
vìtev 

Alexander
Colloredo-Mansfeld

*19.4.1991 Schladming
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10

7

8

9

1

1

2

3

56
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GENEALOGICKÁ 
POSLOUPNOST
 COLLOREDO

-MANNSFELDÙ
rodové heslo

NÁS ZRODILA CTNOST

5. kníže Josef I. 
*1813 † 1895

Jeroným
 hrabì Mannsfeld 

*1842 † 1881

František 
de Paula 

*1847 † 1925

František
Ferdinand  

*1910 † 1944

12 6. kníže 
Josef II. 

*1866 † 1957

Jeroným 
hrabì Mannsfeld  

*1870 † 1942
signatáø

Rudolf
*1876 † 1943

dcery Marie 
Johanna a Agnes

Ferdinand 
*1878 † 1967

Ferdinand 
*19.9.1939 Londýn

František 
*1885 † 1935

ženatý, ale
bez potomkù

František 
*10.8.1938 Paøíž

oo Alexandra Thurn-taxis
*21.10.1939 Praha

4. kníže František 
Gundakar II. 
*1802 † 1852

Vilemína
*1826 † 1898

*1812 † 1867
oo Vincenc kníže Auersperg 

Vilemína

Rudolf kníže Kinský
*1804 † 1871

*1802 † 1836
oo 

Ida 
*1816 † 1857

*1814 † 1890

oo Alfonso 
hrabì Collalto

souèasní
 potomci

souèasní
 potomci

Colloredo
-Mansfeldský 

palác v Karlovì
 ulici na Starém
 Mìstì v Praze
koupil v roce 
1735.Jindøich

Pavel
z Mansfeldu.

Colloredo
-Mansfeldský 

palác v Karlovì
 ulici na Starém
 Mìstì v Praze.

je zajímavý
 tím, že zde z noci 
z 8. na 9. listopadu

 1620 konalo poslední 
zasedání královské 
rady zimního krále

 Fridricha Falckého.
V roce 1735 palác 

koupil Jindøich 
Pavel z Mansfeldu 
a v roce 1848 ho 
získala Vilemía 

Colloredo-Mannsfeldová
 jako vìno.

Schönbornský palác 
v Praze, kde sídlí 

velvyslanectví USA,
postavili Colloredové. 

Mezi 12 signatáøi 
, 

které bylo pøedloženo prezidentu E. Benešovi 17.záøí 1938 byl  také
 

,
urèené prezidentovi E. Háchovi, ve kterém se šlechta hlásila „vždy a za všech okolností k èeskému národu,“ podepsali 4 pøíslušníci rodu Colloredo-Mansfeld:

Prohlášení èlenù starých rodù vzhledem k nedotknutelnosti území Èeského státu

Prohlášení èeské a moravské šlechty v záøí r.1939
 

W.Colloredo-Mannsfeld.

Dr. Josef Colloredo-Mansfeld, Jeroným Colloredo-Mansfeld ml., 
Jeroným Colloredo-Mansfeld st. a Weikhard Colloredo-Mansfeld.

Leonhard
Colloredo-Mansfeld

*10.2.1964 Vídeò

Derek
Colloredo-Mansfeld
*25.6.1966 Toronto

7. kníže Josef III. 
*1910 † 1990

signatáø

Isabella
*29.2.1952 

Ženeva

Kristina hrabìnka 
Colloredo-Mansfeldová

*19.12.1940 Praha

Maximilian 
*1996 

Martine 
*1994 

Bedøich 
*1917 † 1991

8. kníže Jeroným  
*1912 † 1998

signatáø

Weikhard
*1914 † 1946

signatáø

Alexander
*1991

Henry
*1999

Isabella 
*1996 

Stephen
Colloredo-Mansfeld
*12.11.1976 Ahtény

Nicodemus
*2002 

Alexander 
*2002 

9. kníže Jeroným (Jerome) 
*16.3.1949 Monmouth, USA

 
*3.5.1956 Praha

oo Livia-Anna Fuchs

Paul-Josef
hrabì Mannsfeld  
*8.6.1981 Vídeò

Lelio 
Friedrich

*24.1.1985 Vídeò

Anna-Livia
*19.1.1997

 Schladming

Hieronymus
*2011 

Paul 
*2016

Felix
*2013 

Josef III. 7. kníže
 Colloredo-Mansfeld  
adoptoval roku 1965 
synovce Jeronýma, 

pozdìjšího 9. knížete. 
V roce 1988 adoptoval

 také 3 syny dcery
 Kristiny Leonharda, Dereka

 a Stephena. Ti tak dále 
nesou jméno rodu.

František  
Ferdinand 

mìl 3 dìti; z toho
 2 syny, kteøí mu dali 

7 vnukù, žijí už 
i jeho pravnuci 
a prapravnuci; 

èást rodiny 
pobývá 
v USA

1696 byl povýšen do knížecího stavu
hrabì 

Mansfeld, 
kníže Fondi

První 
zmínka
 o rodu 
Mansfeld pochází 
z roku 973

od 1531 je sídlem vìtve Eisleben, rodište Martina Luthera

Josefem
Václavem

vymírá 
po meèi
katolická 

vìtev rodu 
a tím i celý 

rod 
Mansfeldù 

místokancléø

 
*1674 † 1726
Jeroným IV. Rudolf 

*1676 † 1750 

 Ferdinand 
*1635 † 1689

 Kamil IV.  
*1712 † 1797

 František Karel
*1736 † 1806

 Karel Ludvík 
*1698 † 1759/1767

 Fabius II. 
*1605 † 1639

Camillo III.
*1605/12 † 1639

Ludvík III.
 † 1693

Ludvík II.
 † 1598

Bedøich IV.
 † po 1591

Jeroným IV.
*1582 † 1638

Rudolf IV.
*1585 † 1657
guvernér Prahy,
velkopøevor øádu 

Maltézského; r. 1636
koupili s bratrem 

Opoèno 

Niccolo II.
 (Mikuláš II.) 

† po 1614

Orazio II.  
*1568 † 1646

Marzio oo Tereza 

Curzio I.  
† 1648

Fabius I. 
† 1579

Rudolf Josef I. 
1. kníže Colloredo 

*1706 † 1788

Josef Václav hrabì 
Mansfeld, kníže Fondi

*1735 † 31.3.1780

František Gundakar I. 
2. kníže

 Colloredo-Mannsfeld
*1731 † 1807

Anna M. Isabella
hrabìnka 

Mansfeldová
*1750 † 1794

 Josef
*1773 † 1815

za jeho 
vlastnictví

získal dnešní 
podobu zámek

 Dymokury

Karel
Oktavius

*1723 † 1786

oo
16.1.
1771

Jindøich Pavel
*1712 † 15.2.1780

František
 Maxmilián

*1639 † 1692

Jindøich 
František I.

*1640 † 1715

Bruno III.
*1576 † 1644

Bruno II.
*1545 † 1615

Filip II.
*1502 † 1546

Jan Jiøí I.
*1515 † 1579

Jan Jiøí II.
*1593 † 1647

Jan Jiøí III.
*1640 † 1710

Jobs
*1558 † 1619

Karel František
*1678 † 1717

Marie Eleonora
*1682 † 1747

Claudia
*1607 † 1678

oo

roku 1630
získal Dobøíš

zámek Zbiroh
- nádvoøí r.1920

ministr Rudolfa II.1588 
získal predikát z Waldsee

vymírá 
protestantská 

vìtev rodu

Petr Arnošt I.
*1517 † 1604

Petr Arnošt II.
*1580 † 1626
velitel èeských 

stavùoo

 Jan Køtitel IV. 
*1654/6 † 1729

Marie Antonie

Leopold di 
Montecucculi 

 † 1738
oo 

baron (1591)

hrabì

hrabì

MANSFELDOVÉCOLLOREDOVÉ

COLLOREDO -  MANNSFELDOVÉ

zámek Opoèno

zámek Dobøíš

mantovská vìtev, 
která vymírá po

meèi Janem 
Køtitelem V.

1815

souèasní
 potomci

Josef II. s otcem v roce 1874, když mu bylo 8 let

Asquin I.

Niccolo I.

Asquin II.

Federico II.

Federico III.

Bernardo

Francesco

Giovanni I.

Matiusso

Girolamo I.

Bernardo

Francesco

Giovanni I.

Matiusso

Giovanni II.

Girolamo I.

Vicardo I.

Simone

Vicardo II.

Odorico

Lodovico II. Giovanni II.Albertino

Girolamo I.

Podle rodinné interpretace 
bylo pøi aktu udìlení knížecího 
titulu omylem uvedeno jméno 

rodu Mansfeld s dvìma 
písmeny n. Rodina knížat 

a hrabat z Mansfeldu, respektive 
Mansfeld-Fondi, se ale vždy 
psala s jedním n. Pøesto, že 

šlo o chybu, je od té doby používaná 
forma s dvìma nn. Císaø se pøeci nemýlí. 
Ne všichni se tímto ale øídili a øídí. Kníže 

Josef III. (*1910 † 1990) se psal 
Colloredo -Mansfeld, tedy s jedním 
„n“, tak jak by to správnì mìlo být. 
Toho se držel i po svém odchodu 
do exilu a je tak uvádìn ve všech 
listinách. Z toho dùvodu se stejnì 

píše také jeho dcera Kristina. 
Ostatní èlenové rodu se psali 

a stále píší s dvìma nn

Roku 1735 koupil dnešní palác 
Colloredo-Mansfeld v Karlovì 
ulici v Praze na Starém Mìstì.

dobøíšský 
starosta a 

ministr orby

Zámek Dobøíš

Zámek Dobøíš

zámek Opoèno

Zámek Opoèno
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