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Zámek Lechovice na Znojemsku leží na vyvýšenině nad
levým břehem řeky Jevišovky u státní silnice směřující ze
Znojma k Brnu. Byl vybudován v barokním slohu jako letní
sídlo pro majitele lechovického panství – premonstráty z Lou -
ky u Znojma. Údaje o datu a založení rezidence se doposud
různí. Poslední stavebně-historické průzkumy však nazna-
čují, že se tak stalo v letech 1720–1722. Autorem projektu
je s největší pravděpodobností vídeňský architekt Christian
Alexandr Oedtl. Podnětem pro výstavbu sídla mohla být pot-
řeba vybudování příbytku duchovních při nově postaveném
kostele Navštívení P. Marie (1715–1722, Ch. A. Oedtl).1

Dekretem císaře Josefa II. byl loucký klášter v roce
1784 zrušen a jeho pozemkový majetek i s Lechovicemi
přešel do správy státem řízeného náboženského fondu. Od
něho v roce 1824 koupil vídeňský měšťan Josef Lang2

panství i původně barokní letní rezidenci řeholníků, kterou
nechal postupně přestavět na jednopatrový trojkřídlý klasi-
cistní zámek se zajímavým portálem. Sídlo obklopil nově
založe ným rozsáhlým přírodně-krajinářským parkem. Již
ovdovělá dcera Josefa Langa Julie, druhá manželka Carla
Fridricha Kübecka von Kübau, se po smrti svého otce stala
se svým synem Maxem dědičkou zámku a přilehlého panst-
ví. Ro dinného majetku se Max Kübeck von Kübau plně ujal
až po smrti matky roku 1865.3

Max začal postupně velkoryse upravovat zámek jako
hlavní sídlo rodiny Kübecků.4 Při zachování základního pů -
dorysu stavby se novodobě historizující úpravy dotkly pře-

devším přepracováním interiérů budovy a také přilehlého
parku (nová výmalba, tapety, podlahy, balkóny, balustráda,
zámecká koupelna atd.). Někdejší klášterní rezidence byla
do počátku 20. století přeměněna v pohodlné šlechtické sí -
dlo. Max zemřel v roce 1913, jeho jediná dcera Blanche v ro -
ce 1935. Poté lechovické panství přešlo do rukou Adalberta
Kübecka z druhé linie rodu Kübecků. Ten zámek a statek
obhospodařoval až téměř do osvobození Lechovic v roce
1945. V té době byl zámek vyrabován a částečně zdevasto-
ván. Jako německý konfiskát byl v roce 1948 přidělen Zem -
ským výzkumným ústavům pro výrobu rostlinnou. Zbylý
hi storický mobiliář byl v rámci tzv. památkových svozů
umístěn na státním zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou.5

Stavební a interiérové úpravy provedené v průběhu druhé
poloviny 20. století byly spíše drastickou architektonickou
de vastací související s přizpůsobením zámku potřebám jeho
nového využití (nové příčky, výměna zárubní a dveří, oken-
ní výplně, nová hygienická příslušenství, keramické ob -
klady, lůžkový výtah, společenský sál, garáže, v parku zří-
zené zahradnictví atd.).6 V roce 1958 byl na zámku zřízen
charitativní domov pro řádové sestry, později byl zámek
předán České katolické charitě Praha, v letech 2008–2012
zde byla léčebna drogově závislých. Od prosince 2012 má
zámek nového soukromého majitele.

Na počátku 19. století byli do rytířského stavu povýšeni
dva bratři pocházející z jihlavské měšťanské rodiny – Carl
Friedrich (1780–1855) a Alois (1778–1850) Kübeckové a za -
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ložili dvě větve rodu. Své tituly si oba bratři vydobyli ve
státních službách. Starší Carl Friedrich začal studovat
gymnázium ve Znojmě, na univerzitě ve Vídni a v Praze se
nejprve zaměřil na medicínu, právnická studia dokončil
v roce 1800 a poté vstoupil do státních služeb. Svou mimo-
řádnou pílí se vypracoval a kariérně v úřadech postupoval
až k postavení prezidenta všeobecné dvorské komory
(1840), poradce císaře, ministra financí (1848) a v letech
1851–1855 prezidenta říšské rady. Roku 1816 byl povýšen
do rytířského stavu s predikátem „von Kübau“, v roce 1825
do stavu svobodných pánů a v roce 1828 získal český inko-
lát.7 Carl Friedrich Kübeck patřil k předním rakouským stát -
níkům první. poloviny 19. století. Byl jedním z tvůrců habs -
bur  ského neoabsolutismu. Podařilo se mu zkonsolidovat ra -
kouské finance, měl velké zásluhy na vybudování a rozvoji
že leznic i telegrafní sítě, stál u zrodu rakouské Akademie
věd.

V roce 1808 se poprvé oženil s dcerou fiskálního ad -
junkta Petra Bagera z Brna. S ní měl tři syny a dvě dcery.
V roce 1825 ovdověl. Dva roky poté uzavřel druhé manžel -
ství s Julií, jedinou dcerou Josefa Langa, průmyslníka a vel-
kostatkáře původem ze Znojma (vlastníka Lechovic). 
V druhém manželství Carla Friedricha Kübecka se narodily
tři děti – dcera Litta, později provdaná baronka Ceschi a dva
synové – Julius a Max. Rodina žila střídavě v letním ven-
kovském domě v Hadersdorfu nedaleko Vídně a v bytě ve
Vídni. Do Lechovic na zámek zajížděla velice ráda a často.
Rodinný život Carla Kübecka poznamenalo několik tragé-
dií. V mladickém věku zemřeli jeho dva synové z prvního
manželství, starší syn Julius z druhého manželství (nar. 1830)
zemřel ve službě jako praporčík u námořnictva na lodi Ma -
rianna při bouři v roce 1852 u Benátek. O dva roky pozdě-
ji zemřel i major Adolf Kübeck, poslední syn z prvního man -
želství a zůstal pouze jediný mužský dědic, nejmladší syn
Max (nar. 1835). Carl Friedrich Kübeck von Kübau zemřel
na choleru 11. září 1855 v Hadersdorfu, pochován byl v ro -
dové hrobce vybudované v Lechovicích v roce 1859.

Jeho syn Max byl nepochybně předurčen pro státní služ-
bu. Po dokončení právnického studia začal kráčet v otco -
vých stopách. Působil v rakouské státní službě jako místo -
držitelský sekretář v Benátsku. Jeho zájem o poznání cizích
zemí ho přivedl do diplomatických služeb. Od počátku 
70. let 19. století byl c. k. legačním radou. Zabýval se rov-
něž rakouským zahraničním obchodem i celní politikou. Na
toto téma publikoval řadu příspěvků. Při své zálibě v cestová-
ní zavítal do mnoha exotických zemí. Salony upraveného le -
chovického zámku pak plnily trofeje a památky na tyto cesty.

Když v roce 1913 zemřel jako poslední mužský poto-
mek starší větve Kübecků von Kubau, zanechal po sobě je -
dinou dědičku dceru Blanche (nar. 1873). Zálibou pro ni
byly anglosaské dějiny. Blanche se zabývala zejména lite-

rární činností. Psala črty, eseje, deníkové zápisky ze svých
cest, ale i života na Moravě. Poslední literární dílo vyšlo rok
před její smrtí v roce 1934.8

Blanche Kübeck zemřela v roce 1935 bezdětná a lecho-
vický majetek přešel do druhé mladší baronské linie
Kübecků. Mladší bratr Carla Friedricha Alois působil rov-
něž ve státních službách. Stal se dvorním radou a později
policejním ředitelem v Benátkách. Starší z jeho synů Alois
Karel (1818–1873) byl diplomatem. Vnuk Aloise Karla
Adal bert (nar. 1903) zdědil po smrti Blanche lechovický
zámek, který opustil před příchodem fronty v květnu 1945.9

„Poslední majitel Adalbert Kübeck odjel ve spěchu
z Lechovic tři dny před bojovým příchodem Rudé armády.
Odvezl s sebou několik plně naložených povozů tažených
třemi traktory. Většina zařízení zámku však zůstala na
místě. Po osvobození na jaře 1945 obývaly zámek střídající
se oddíly Rudé armády, které s odkazem na národnost maji-
tele se zámkem a jeho vybavením zacházely jako s válečnou
kořistí dobytou na německém nepříteli. Část zařízení dali
důstojníci RA ze zámku odvést, další část zařízení byla roz-
bita a spálena, další v opilosti vojáky demolována …
V parku se povalovaly kusy rozbitého a ohořelého nábytku.
Bohaté zásoby alkoholu byly vypity nebo odvezeny. Naštěstí
alespoň zámecká knihovna byla v září 1945 na pěti povo-
zech odvezena do Brna.“10

A jaké tedy byly další osudy zámecké knihovny? Knihy
ze zámecké knihovny z Lechovic byly pravděpodobně po
převozu do Brna uskladněny v tzv. mramorovém sále
Brych tovy kavárny, kde Zemská a universitní knihovna
shromažďovala hned po osvobození německé knižní kon-
fiskáty. Do poloviny roku 1945 zde bylo soustředěno asi
800–900 tisíc svazků knih a bylo započato s jejich třídě-
ním.11 Poněkud chaotické svážení německých konfiskátů,
kdy docházelo k směšování různých fondů, narušilo prav-
děpodobně i celistvost některých zámeckých knihoven.12

Prá vě zámecká knihovna Kübecků z Lechovic se v mramo-
rovém sále na dlouhou dobu smísila s další konfiskovanou
zámeckou knihovou – hrabat Khuen-Belasi z Emina Dvora
u Hrušovan nad Jevišovkou. Soudíme tak z toho, že v inter-
ních zprávách a archivních materiálech Moravské zemské
knihovny nenalezneme o knihovně Kübecků z Lechovic
žádné zprávy. V polovině roku 1951 musel být mramorový
sál uvolněn a částečně vytříděné knihy z německých konfis-
kátů se stěhovaly i s fon dy zrušených klášterních knihoven
do nově přiděleného depozitáře na Orlí ulici č. 20, kde kni-
hovna dostala k dispozici první poschodí kláštera voršilek.
Pokud budeme sledovat osudy zámecké knihovny Khuen-
-Belasi, dozvíme se, že do Brna byla přestěhována v listopa du
1945.13 V roce 1959 byla uložena na hromadách v jedné míst-
nosti depozitáře kláštera voršilek, menší část ještě ve sklepním
depozitáři knihovny na KNV. Katalog ke knihovně nebyl.14

7 MAŠEK 1999, s. 146–147.
8 Více ELIÁŠ 2006, s. 85–100.
9 MAŠEK 2008, s. 511.
10 ELIÁŠ 2006, s. 42.
11 SVK 1983, s. 47.
12 Tamtéž, s. 114–115.
13 Archiv MZK, karton 45.
14 Interní informace Moravské zemské knihovny – Zápis o převzetí klášterních knihoven a fondův depositáři na Orlí ul. č. 20 do péče odd. revise a ochra-

ny knižních fondů ved. s. Perna z roku 1959.
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Přibližně od roku 1954 trvající spory s jiným nájemníkem
přidělených prostor v klášteře – pobočkou Národního tech-
nického muzea v Praze, brzdily práce na utřídění a zpraco-
vání jednotlivých zde uložených fondů. Důsledkem neus-
tálých přesunů knih z důvodů adaptačních prací bylo i poš-
kozování vzácných knih. Nakonec musela knihovna stejně
své přidělené prostory v klášteře v roce 1964 definitivně
vyklidit. Svozové historické fondy knihoven z bývalých
klášterů a zámků, které zde byly uloženy, byly rozptýleny
do dalších osmi objektů. Zámecká knihovna Khuen-Belasi
se smísenou knihovnou Kübecků byly převezeny na zámek
Oslavany, spolu s knihovnou Biskupského alumnátu z Brna,
Knihovnou českých bohoslovců Růže Sušilovy, Knihovnou
minoritů z Jihlavy, Knihovnou kláštera kapucínů ze
Znojma, Knihovnou kláštera minoritů v Jihlavě, Knihovnou
chirurgického spolku a rezervním fondem starých tisků.
V prvním poschodí zámku v Oslavanech bylo postupně
umístěno celkem 56 326 svazků knih.15 Zámecká knihovna
označená Khuen-Belasi, Emin Dvůr, měla v Oslavanech 
5 430 svazků. Poněvadž většinu knih nebylo možné bezpeč-
ně identifikovat a vycházelo se z domněnky, že jde o kni-
hovny, které splynuly v jednu již na počátku 20. století 16,
byly postaveny jako jeden celek a označeny společnou
zkratkou BK.17 Teprve při katalogizaci jednotlivých svazků
byla podle razítek s korunkou a monogramy MK či B. K.
zámecká knihovna Kübecků von Kübau vytříděna a nově
postavena podle velikosti a formátu knih. Autorský lístkový
katalog vytvořený na začátku 80. let 20. století zachycoval
2 670 svazků označených lokací MK.18 Digitalizovaná
forma katalogu byla veřejnosti zpřístupněna na webu v roce
2004.19 Z důvodů restitucí musely být vyklizeny v roce 1993
i Oslavany.20 Již obě nově zkatalogizované zámecké knihovny
(Knihovna Khuen-Belasi s lokací BKB 3362 svaz ků) spolu
s ostatními fondy byly přestěhovány do depozitáře v Žerůt-
kách. Prozatím poslední přemístění proběhlo v roce 200221 do
novostavby Moravské zemské knihovny, kde ve specializova-
ném a klimatizovaném skladišti byly soustředěny všechny
historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně.

Jaký byl počet knih v zámecké knihovně z Lechovic,
nevíme. O knihovně se dochovalo velmi málo informací. 
V inventáři zámku z roku 1914 je zmínka o knihovně s ar -
kýřem, umístěné v prvním patře.22 Blanche Kübeck ve své
knize velice poeticky píše o znamenité dědečkově knihov-
ně na zámku v Lechovicích. Popisuje zajímavé tituly, z nichž
některé jsou dohledatelné v dochované zámecké knihovně

uložené v Moravské zemské knihovně v Brně,23 leč o celko-
vém počtu knih či uspo řádání knihovny se nedozvíme nic.
Pouze asi 600 svazků má na předním přídeští malou etiketu
s černým inkoustem psaným číslem. Tato číselná řada byla
rekonstruována a tvoří současnou platnou signaturu (MKK-
0000.007–0001.506), chybějící čísla nebyla nově obsazena.
Protože všechny tyto svazky mají razítkové exlibris téměř
výhradně s monogramem MK, majitelem knih byl MaxKübeck.

Část původní knihovny z Lechovic se pravděpodobně
na základě rozhodnutí ministerstva kultury ze 4. června
1954 dostala do správy Národního muzea v Praze24 a je ulo-
žena v jeho depozitáři. Jedná se celkem o 77 svazků ně -
meckých knih a časopisů.25

V rámci Výzkumného záměru Historické fondy Mo -
ravské zemské knihovny v Brně26 byla provedena elektro-
nická evidence celé knihovny metodou retrokonverze –
tedy přepisem katalogizačních lístků do knihovnického sys -
tému Aleph. Díky této elektronické evidenci máme k dispo-
zici několik statistických rozborů a údajů. Víme, že dnešní
dochovaná knihovna Kübecků von Kübau z Lechovic je
pouze torzem původní zámecké knihovny. Protože se nedo-
chovala žádná evidence, nedokážeme odhadnout, jaké je
vlastně procento ztrát. A navíc předpokládáme, že některé
knihy zejména z 19. a 20. století, které neměly provenienč-
ní označení, mohou být začleněny do vlastního konzervač-
ního fondu Mo ravské zemské knihovny v Brně. V historic-
kém kmenovém fondu starých tisků do roku 1800 byly zjiš-
těny podle provenienčních razítek prozatím tři svazky (ST1-
-0270.066, ST1-0274.289,2, ST1-1261.716,1). V letech 2010–2011
bylo rovněž dokončeno zpracování rezervního historického
fondu z 50. let, ve kte rém byly nalezeny a následně přiřazeny
další svazky přináležející k zámecké knihovně z Le chovic
(signatury 0003.560–0003.571). Velice cenným byl objev
[Erbovní listiny pro Karla Bedřicha Kübecka z roku 1816]
(MKK-RKP-0003.565).27 Na rukopisnou produkci je knihov-
na poměrně chudá, literatura zachycuje celkem šest rukopi-
sů.28 V Mo ravské zemské knihovně v Brně je dnes evidováno
sedm novověkých německých rukopisů z 19. století pod loka-
ci MKK-RKP. Knihovna nemá obvyklou jednotnou úpravu
vazeb zámeckých šlechtických knihoven, nejvíce obsahuje
literaturu z 19. století v původních nakladatelských vazbách.

Na základě statistických rozborů má nyní knihovna ozna -
čovaná lokací MKK29 2 854 bibliografických záznamů ve 
2 687 svazcích. Čtyři tituly jsou ze 17. století, 431 z 18. sto-
letí, 2189 z 19. století a pouhých 230 titulů ze století 20.

15 Interní informace Moravské zemské knihovny v Brně – Výsledky číselné revize fondů UK, která byla prováděna v letech 1970–1972.
16 JAKUBÍČEK 1972, s. 15.
17 VOBR – DOKOUPIL 1977, s. V.
18 SVK 1983, s. 117.
19 https://listky.mzk.cz/STT/.
20 MZK 1993, s. 14.
21 MZK 2002, s. 59.
22 ELIÁŠ 2006, s. 41.
23 KÜBECK 1934, např. na s. 112 uvedené v jedovatě zelené kůži vyvázané pařížské vydání díla Tita Lucretia Cara (MKK-0001.959), nebo 100 svazkové

dílo Voltaira, ovšem dnes již bez ztracených dílů 1, 6, 24, 25, 26, 32, 44, 78 a 83 (MKK-0003.297-0003.388).
24 LIFKA 1955, s. 77.
25 ANTONÍN 2003, s. 150. PETR 1994, s. 41.
26 MACHOVÁ 2011, s. 210–211.
27 Více KUBÍK – PAVELKOVÁ 2012, s. 62–68.
28 TOŠNEROVÁ 1995, s. 80. TOŠNEROVÁ 2004, s. 63.
29 Z důvodu elektronické evidence v systému Aleph byla původní lokační označení zámecké knihovny Kübecků von Kübau MK změněno na MKK, loka-

ce Mk zůstala vyčleněna pro sbírku rukopisu mikulovské dietrichsteinské knihovny.
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Konvolut tří titulů z 16. století vyvázaných v jednom svaz-
ku zůstal zařazen v zámecké knihovně rodu Khuen-Belasi.30

Jazykově v zámecké knihovně Kübecků převládá něm-
čina (1 948 titulů), z dalších jazyků jsou zastoupeny fran -
couzština (444), italština (185), latina (158) a angličtina
(114). Již jen jako jednotliviny jsou dvě knihy ve španělšti-
ně a po jedné v maďarštině, polštině a švédštině. Ke Kni ho -
pisným bohemikům můžeme přiřadit pouze dva tituly Topo -
graphie vom Margrafthum Mähren od J. F. Schwoye (MKK-
0001.450, MKK-0001.451,MKK-0001.452) a Deutsch-böh-
misches Nationallexikon (MKK-0001.575).31

Z hlediska místa vydání pochází knihy z 22 zemí, nejví-
ce z Německa (1 131), Rakouska (816), Francie (374), Itálie
(181), Velké Británie (111), 57 titulů bylo vydáno v Česku.
Zajímavostí exotického původu je šest titulů z Indie a jeden
z Jižní Afriky, které získal Max Kübeck při svých zahranič-
ních cestách.

Po obsahové stránce se jedná o standardní zámeckou
kni hovnu, která odráží potřeby a záliby svých majitelů. Zá -
mecká knihovna Kübecků von Kübau z Lechovic je slože-
na ze tří vrstev. Nejstarší můžeme přiřadit zakladateli rodu
Carlu Friedrichovi, který se zajímal zejména o současnou
literaturu národohospodářskou, finanční, právní, průmyslo-
vou, technickou, obchodní. Z jeho knihovny pochází i četná
statistická díla a ročenky. Zálibou se mu staly knihy z oblas-
ti lékařství – homeopatie. Jazykově převládají díla němec-
ká, francouzská a italská. Jiného charakteru byla knihovna
jeho syna Maxe, kde převažují anglické knihy, literatura
cesto pisná, lovecká, politická, memoárová a rovněž také
odborná literatura národohospodářská. Třetí vrstvu kni-
hovny tvoří zejména beletrie jeho dcery Blanche.32 Členové
rodiny Kübecků také sami publikovali,33 v knihovně zůstaly
dochované některé jejich práce: třísvazkové dílo Tage bücher
des Carl Friedrich Freiherrn Kübeck von Kübau. Heraus -
gegeben und eingeleitet von seinem Sohne Max Freiherr
von Kübeck. Wien 1909 (MKK-0002.479,1/1, MKK-
-0000.334,1/2, MKK-0000.334,1/2), Die Meeresküste in
ihrer Bedeutung für den Handel und die Cultur der
Nationen insbesondere für die Österr.-Ungar. Monarchie.
Eine Studie von Max Freiherrn von Kübeck … Wien1892
(MKK-0001.654), Ein Ausflug zu den Himalayas. Von Max
Freiherrn von Kübeck. Wien 1881 (MKK-0001.842),
Vortrag des Max Feriherrn v. Kübeck … über das Kaiser -
reich Indien. Gehalten zu Brünn aus Anlass der Eröffnung
der vom Orientalischen Museum in Wien daselbst verans-
talteten britisch-indischen Ausstellung am 24. Mai 1887.
Wien 1887 (MKK-0001.865), Handbuch der Englischen
Geschichte von den Uranfängen bis zur Gegenwart. Nach
bewährten historischen Hilfsquellen bearbeitet von Blanche
von Kübeck. Wien – Pest – Leipzig 1896 (MKK-0001.149).

Většina knih je provenienčně označena razítkovým
exlibris s hraběcí korunkou s monogramem MK (Max Kübeck)
nebo B. K. (Blanche Kübeck), velké množství má obě razít-
ka s monogramy. Pouze ojediněle se vyskytuje třetí razítko-
vé exlibris JLK (Julie Lang-Kübeck). Knihy obsahují ruko-

pisné provenienční přípisy, např. dedikace autorů Carlovi i
Maxu Kübeckovi (MKK-0001.219, MKK-0001.220,
MKK-0001.660, MKK-0001.759, MKK-0001.767 a četné
další). K nejzajímavějším poznámkám patří osobní rodinná
věnování. Na základě jejich rozborů můžeme identifikovat
i knihy, které patřily dalším rodinným příslušníkům – man-
želce Carla Kübecka Julii Langové (MKK-0000.032, MKK-
-0001.115), jejímu otci – Josefu Langovi (MKK-0001.065),
bratrovi Maxe – tragicky zesnulému Juliusovi (MKK-0001.980)
i nevlastnímu bratrovi Gustavovi (MKK-0001.819). K cen -
ným osobním poznámkám patří latinská báseň Carla Kübecka
z roku 1799 (MKK-0001.930).

Kübeckové jsou představitelé typické novodobé šlechty,
která své šlechtické jméno nezdědila, ale vydobyla si je
sama svou prací ve státních službách. Jejich šlechtická kni-
hovna nevznikla jako pouhý čistý projev sběratelství, ani
nesloužila pouze k reprezentaci. Byla zdrojem minulého i
soudobého poznání, praktickou příručkou, která zahrnovala
nejnovější poznatky své doby, které majitelé využívali ve
svém praktickém životě. Kübeckové měli rádi knihy. Knihy
si v rodině dávali jako osobní dárky, dostávali je od svých
přátel, nakupovali je a vozili ze zahraničních cest. Byli pilní
čtenáři a příznivci literatury, sami též literárně činní. Svou
rodovou knihovnu budovali po tři generace.

Knihy i celé knihovny mají své osudy. Staré české rodo-
vé šlechtické knihovny jsou dnes rozptýleny po celé Evropě
i v zámoří a osud těch mladších z 19. a 20. století je po -
dobný – poznamenaný druhou světovou válkou a konfis-
kačními dekrety prezidenta Beneše. Pouze část zámeckých
knihoven zůstala umístěna ve svých původních interiérech,
ať již dnes soukromých či státních hradů a zámků. Další
znárodněné svozy ze zámecké knihovny byly umístěny
v depozitářích Národního muzea v Praze, některé pak
v archivech, vědeckých knihovnách či dalších institucích.
Bohužel, jak napsal pamětník, historik a znalec zámeckých
šlechtických knihoven Bohumil Lifka, osud některých byl
tragický: „Nejméně však 200 dalších knihoven z českých
zemí nutno považovati za zničené, rozchvácené nebo vyho-
zené do sběru starého papíru bez odborné kontroly v letech
1944–1946“.34 Bývalá zámecká knihovna rodiny Kübecků
von Kübau z Lechovic se naštěstí nestala jednou z nich.
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Lechovice. Zámek. 1901. Fotografie (15,1 x 19,7 cm). Moravská zemská knihovna v Brně, Schramova sbírka vedut, sign. 
Skř.1-0091. 416,814. Foto: Vilém Kaplan

Carl Friedrich Freiherr von Kübeck k. k. wirkl. geheimer Rath u. Präsident der allgemeinen Hofkammer. Josef Kriehuber.
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Ukázka rukopisných osobních dedikačních zápisů rodiny Kübecků von Kübau z Lechovic. (Moravská zemská knihovna v Brně,
sign. MKK-0001.654, MKK-0003.193, MKK-0001.540,1). Foto: Vilém Kaplan
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