
 

Osobnosti s erby – 36.část 

V další části osobností s erby bych se zde rád věnoval poslednímu šlechtickému souboji v Čechách. 
Profesně jsem se jako stavař v loňském roce pohyboval v okolí někdejšího zámeckého areálu Klamovka v 
Praze 5 na rozhraní Košíř a Smíchova. 

Své dnešní jméno nese Klamovka asi od roku 1757, kdy pozemky od významného vinaře a 
poddaného jezuitské koleje Ondřeje Krumpholze odkoupila hraběcí rodina Clam-Galasů. Clamové pocházeli z 
rakouských Korutan. Větvením a rodovou posloupností se spojili se spřízněným italským rodem Gallasů 
z Tridentu. 

Kristián Filip hrabě Clam-Gallas, původně Kristián Filip Clam, (29. dubna 1748, Praha – 8. února 
1805, Praha) byl český šlechtic a mecenáš. Jeho strýcem byl Filip Josef hrabě Gallas, který byl nejvyšším 
dvorským sudím a nejvyšším hofmistrem království českého, jenž se těšil velké přízni u vídeňského dvora. Ten 
roku 1757 umírá, a protože nemá žádné potomky, je jeho dědičkou ustavena jeho manželka Marie Anna, 
hraběnka z Gallasu s tím, že po její smrti (zesnula roku 1759) přejde majetek, erb i jméno na syna její sestry 
Aloisie z Clamu. Tím synem byl právě Kristián Filip Clam. Podmínkou navíc také bylo, že Kristián Filip a 
všichni jeho potomci ke svému jménu připojí i jméno Gallas. 

Klamovka je také místem posledního šlechtického souboje v Čechách. Odehrál se 6.května 1876 ve 
dvě hodiny odpoledne, mezi Vilémem princem Auerspergem (s jeho rodem byli Clam-Gallasové 
příbuzensky spjatí) a Leopoldem Filipem hrabětem Kolowrat-Krakowským. Podle dobového tisku Kolowrat 
vyzval Auersperga na souboj poté, co o něm rozšířil klepy, týkající se jeho původu a údajné zpronevěry. 
Auersperg se tak měl mstít za to, že dáma jeho srdce, komtesa Anna z Waldsteinu byla nakloněna spíše 
Kolowratovi, než jemu. Souboj prý dlouho zbaběle odmítal s odvoláním na svou vyšší vojenskou hodnost, ale 
pravým důvodem se zdála být jeho krátkozrakost, která by při souboji byla jistě handicapem. Teprve když mu 
Kolowrat veřejně nafackoval v Praze na státním nádraží (nyní Praha-Masarykovo nádraží), přikázal mu jeho 
strýc Karel Vilém „Carlos“ 8.kníže z Auerspergu, hlava rodiny, aby potupu odčinil soubojem. Na místo duelu 
přijelo šest kočárů. Pistole přivezl Kolowrat Po několikerém selhání zbraní a minutí byl Auersperg zasažen do 
břicha, následkem čehož následujícího dne zemřel. Mnohé však nasvědčuje tomu, ale je to jen spekulace, že 
souboj měl zcela jiné, totiž politické pozadí. Rodový klan Auerspergů se zřejmě rozhodl odstranit 
nepohodlného prvorozeného majorátního prince Viléma a za tímto účelem si najal Kolowrata. Ten vstoupil 
jako dobrovolník do stejné armády, v níž sloužil Auersperg, začal se dvořit jeho lásce a budovat tak záminku 
pro souboj. Je otázkou, proč jej k němu znovu a znovu vyzýval, proč Auerspergův strýc svého krátkozrakého 
synovce do souboje nutil, proč při souboji došlo k tolika selháním a nakonec proč císař zastavil trestní stíhání 
Kolowrata, který byl po souboji uvězněn a měl být postaven před vojenský soud. Auersperg zřejmě dobře 
věděl, že jde o spiknutí, a proto se souboji "zbaběle" bránil. Nakonec uštván a zahnán ke zdi Klamovky zaujal 
světáckou pózu. Souboje se zúčastnil se zlatým cvikrem a doutníkem v ústech. Pro svou vadu svého vraha ze 
vzdálenosti předepsaných patnácti kroků snad ani neviděl. Kolowrat po zastavení stíhání odcestoval do 
Ameriky. Komtesa Waldsteinová, prvotní údajná záminka souboje, vstoupila do smíchovského kláštera 
sv.Gabriela, kde roku 1903 zemřela. 

 

    
Erb rodu  

hrabat Clam-Gallasů 
Vilém princ Auersperg 

* 7.10.1854 
+ 7.5.1876 Praha 

poručík dragounského 
pluku č.13 

Leopold Filip hrabě Kolowrat-Krakowský 
* 14.3.1852 Benátky 
+ 19.3.1910 Vídeň 

c.k. poručík v záloze, poslanec říšské rady a českého 
sněmu, 1908 rytíř řádu Železné koruny 2.třídy, 

majoráty Týnec-Běšiny a Přimda-Košátky 
 

Zdroj : Wikipedia, http://smichov.blog.cz/0701/klamovka a Almanachy českých šlechtických rodů. 
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