
kníže Kamil Josef Idesbald Filip Rohan (19.12.1800 - †13.12.1892) 
 
Kníže Kamil Rohan (celým názvem Kamil Josef 
Idesbald Filip Rohan) se narodil 19. prosince 1800 v 
Bruselu jako nejstarší syn Karla Louise Kašpara 
Rohana – Rochefort a Marie Louisy, princezny 
Rohan Guémenée, sestry Karla Alaina Gabriela 
Rohana (první rohanský majitel Sychrova). I tato 
rodina prchla p�ed hr�zami francouzské buržoazní 
revoluce do Nizozemí, kde je p�ijala starostlivá teta, 
komtesa de Marsan. Jako šestnáctiletý p�ichází 
Kamil ke svým strýc�m do �ech. A�koliv m�l 
velice rozsáhlé filozofické vzd�lání, byl p�ipravován 
rovn�ž pro vojenskou kariéru. Nakonec ovšem na 
základ� rozhodnutí rodiny mu nebylo umožn�no 

nastoupit v hodnosti poru�íka u schwarzenberského hulánského pluku. Asi toho hluboce 
litoval, ale uv�domoval si, že rodina necht�la vystavit budoucího následníka žádnému 
nebezpe�í (byl totiž z d�vodu zajišt�ní mužského potomka adoptován do hlavní rohanské linie 
Montbazon – Guémenée). Lásku k vojsku si ovšem uchoval po celý život, o �emž sv�d�ila 
�ada dar� vojenským nemocnicím, voják�m a i jeho zájem o slavné p�edky – vojev�dce, 
jejichž portréty a sochy umis�oval na nej�estn�jších místech v zámeckých interiérech.  
 
Roku 1826 se oženil s Adélou, princeznou Löwenstein–Wertheim–Rosenberg. P�estože jejich 
manželství z�stalo bezd�tné, následovnictví bylo zajišt�no, nebo� Kamil�v bratr Benjamin a 
jeho cho� Št�pánka, princezna Croy, m�li �ty�i 
syny. V dobových materiálech je Kamil popisován 
jako �lov�k vysoce vzd�laný, um�nímilovný, 
lidumilný, nadšený sb�ratel a botanik. Byl v �ele 
�ady v�deckých spole�ností i v �ad� soukromých 
dobro�inných spolk�. 
Velice si uv�domoval význam ekonomiky. I v této 
oblasti má velké zásluhy, a to nejen v zem�d�lství a 
lesnictví, ale i v zem�d�lském pr�myslu (pivovar 
ve Svijanech, cukrovar v Loukov�). Statky 
hospoda�ily ve vlastní režii. Rohanové z�ídili i 
vlastní železárnu v Jesenném, kde bylo nap�íklad 
vyrobeno celé litinové oplocení sychrovského 
zámku. Kamil Rohan se stal v padesátých letech 19. 
století také podílníkem stavby Liberecko–
pardubické železnice, jejíž sou�ástí byla stavba 
monumentálního viaduktu p�es údolí �í�ky 
Mohelky a dlouhý tunel, který byl ražen ve skále (v 
dob� svého vzniku byl nejdelší v �echách). 
Participací na tomto projektu pomohl oživit 
severo�eskou krajinu. Jako velmi pozitivní rys jeho 
osobnosti musím vyzvednout fakt, že velkou 
pozornost kladl na zam�stnávání místních lidí. Tuto 
zásadu dodržoval i p�i p�estavb� zámku. Vybíral si 
zru�né �emeslníky, kterým nechával podle 
p�edlohových knih G. G. Ungewittera, J. Nashe a A. W. Pugina kopírovat zahrani�ní nábytek, 



kování apod. Díky tomuto jeho p�ístupu se kolem Sychrova vytvo�ila celá hu� �eských 
�emeslník� (�ezbá� Petr Bušek, ková� Jan Novák, �alouník Ludvík Grein, truhlá� Petr 
König...), kte�í byli žádáni i jinde. 
 
 Dokladem jeho hospodá�ské dalekozrakosti, ale i odpov�dnosti v��i budoucnosti rodiny je to, 
že roku 1859 nechal sv�j majetek zatížit fideikomisem, což znamenalo, že se nemohl prodat, 
ale pouze zd�dit následující hlavou rodu. Rohanská panství v té dob� m�la rozlohu 42 100 ha 
a sahala od rybníku Žabakor (nedaleko Mnichova Hradišt�) p�es Svijany, Loukov k Sychrovu. 
Rohan�m dále pat�ilo mnoho statk�, hájoven – Kurovodice, Domaslovice, Horní Polubný, i 
m�st – Hodkovice nad Mohelkou, �eský Dub, Semily...  
 
Kamil Rohan byl i horlivým sb�ratelem um�ní, ale jeho nejv�tší zálibou byla botanika. Byl to 
práv� on, kdo p�em�nil sychrovský zámecký park v anglický s �adou botanických a 
dendrologických unikát�. Roku 1843 obnovil v Praze „�eský svaz pro zvelebení 
zahradnictví“, byl prezidentem �ady dendrologických a botanických spole�ností v r�zných 
m�stech (v Liberci, Vídni, Erfurtu i v Kyjev�). Za zásluhy p�i zakládání nových zahrad a 
park�, za humanitární a hospodá�skou �innost mu bylo roku 1846 prop�j�eno �estné 
ob�anství m�sta Prahy, r. 1861 se stal nositelem velkok�íže Leopoldova �ádu, 1865 rytí�em 
�ádu zlatého rouna a zárove� jako prvnímu z Rohan� mu byla prop�j�ena d�di�ná hodnost 
�íšského rady rakouských panských dom�. 
 
 Ve stá�í se stal Kamil Rohan pro sv�j pon�kud konzervativní zp�sob života, styl svého 
oblékání i názory tak�ka legendární postavou v zemi. Roku 1890 ho ranila mrtvice a již se 
nikdy zcela nezotavil. Zem�el 13. listopadu 1892 na Sychrov�.    
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