
Chotkové z Chotkova 

 

 
 

Chotkové byli starý český šlechtický rod původem ze 
západních Čech.  

Rod Chotků z Chotkova se poprvé zmiňuje v druhé 

polovině 14. století, kdy v Chotkově u Radnice / dnes Plzeňský 

kraj / sídlil Myloslaw, jeho žena Wale a jejich syn Wenlynus z 

Choczkowa. Přímá linie rodu začíná roku 1400 Otau Chotkem z 

Choczkowa a Liblina.  

Chotkové nebyli nijak zámožní, vlastnili menší statky a až 

do 17. století nebyli příliš významným rodem. Většinou si 

hledali obživu ve vojenské službě.  

Za stavovského povstání se mnoho členů rodu postavilo na 

stranu českých stavů, a tak po porážce na Bílé hoře přichází 

tento rod téměř o všechen svůj majetek. Někteří členové rodu 

uprchli za hranice, někteří byli tak chudí, že jim císařští úředníci 

neměli ani co sebrat.  

Z chudoby rod dostává v té době jediný žijící potomek 

Václav Antonín Chotek, který si roku 1698 bere za ženu Marii 

Terezii ze Scheidlerů, dědičku panství Jeviněves-Veltrusy. Díky 

osobnosti vzdělaného Václava Antonína (1674–1754) dosáhli 

Chotkové nového vzestupu a v roce 1723 získali titul hrabat.  

Antonín Chotek je nejprve roku 1702 povýšen do baronského a 

roku 1723 do hraběcího stavu.  
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Z významnějších představitelů rodu můžeme ještě 

jmenovat např. Ferdinanda Maria Chotka / 1771-1836 /, 

který byl roku 1805 vysvěcen na kněze, 1817 jmenován 

pomocným biskupem olomouckým a roku 1832 se stal 

olomouckým arcibiskupem.  

V dalších generacích 18. a 19. století zastávali Chotkové 
nejvyšší úřady v Čechách i ve správě habsburské monarchie ve 
Vídni.  

Další člen rodu hrabě Karel Chotek / 1783-1868 /, byl v 

letech 1826-1843 nejvyšším purkrabím království českého a s 

titulu své funkce aktivně organizoval rozsáhlou výstavbu a 

modernizaci infrastruktury v celých Čechách. Činnost 

nejvyššího purkrabího Karla Chotka (1783–1868) dodnes 

připomínají názvy Chotkova ulice a Chotkovy sady v Praze. 

Mezitím se rod rozvětvil do několika linií, které vlastnily 

majetek v Čechách a Uhrách. V 18. a 19. století nechali 

postavit několik rodových sídel, která jsou významnými 

architektonickými památkami různých stavebních slohů - 

barokní Veltrusy, empírová Kačina a novorenesanční Velké 

Březno. Středoevropského významu dosáhly aktivity Chotků v 

budování zámeckých parků (Veltrusy, Kačina, Dolná Krupá).  

 

Karel Chotek 
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Zámek Veltrusy 

 

 

No a v neposlední řadě musíme vzpomenout Žofii Marii 

Josefínu Albínu Chotkovou z Chotkova a Vojnína, dceru 

hraběte Bohuslava Chotka a Vilemíny hraběnky Vchynské z 

Vchynic a Tetova.  

Žofie Chotková 
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Roku 1896 se v Praze seznamuje s rakouským 

arcivévodou Františkem Ferdinandem d´Este a roku 1900, 1. 

července se v Zákupech konala svatba. Žofie žila se svým 

manželem na zámku Konopiště, daleko od habsburského dvora, 

kde se netěšila oblibě. V roce 1909 je Žofie povýšena na 

vévodkyni z Hohenbergu. 28. června 1914 se účastní po boku 

manžela vojenských manévrů v Sarajevu, kde jsou oba 

zavražděni.  

Žofie s manželem a dětmi 

 

 

I když celkový význam rodu poklesl v 19. století, nadále 

jim patřily rozsáhlé pozemky a členové rodu získali dědičné 

členství v rakouské a uherské panské sněmovně. 

Majetek Chotků v Československu byl zkonfiskován v roce 

1945. 

Rod Chotků z Chotkova vymírá roku 1970 po meči. 
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