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ABSTRAKT 

Práce Velkostatek Konopiště v moderní době analyzuje především právní spor mezi 

potomky rakouského následníka trůnu, arcivévody Františka Ferdinanda d’Este, a 

Československou republikou. Jiţ před uzavřením manţelství v roce 1900 arcivévoda uznal 

sňatek s jeho budoucí chotí Ţofií Chotkovou za nerovnorodý a v tzv. renunciační listině se 

vzdal veškerých nástupnických a dědických práv pro svoji manţelku a potomky. Na 

základě této listiny pak vznikl nový rod, vyčleněný z rakouského arcidómu, nesoucí jméno 

z Hohenbergu. Jeho členkou byla právě manţelka následníka trůnu společně se svými 

potomky. 

Po rozpadu monarchie a vzniku Československé republiky však zákonodárci vytvořili 

speciální zákon č. 354/1921 Sb., vycházející z ustanovení mírové smlouvy ze Saint-

Germain z 10. září 1919, dle kterého budou majetky bývalé panovnické rodiny postoupeny 

Československé republice bez finanční náhrady. V poslední fázi projednávání znění 

zákona na půdě Poslanecké sněmovny Národního shromáţdění vystoupil poslanec Theodor 

Bartošek, který vyuţil protihabsburské nálady v československé společnosti a nechal do 

zákona vloţit ustanovení, ve kterém zařadil potomky Františka Ferdinanda d’Este, 

Maxmiliána a Arnošta z Hohenbergu, mezi členy bývalé panovnické rodiny.  

Po analýze mezinárodní smlouvy ze Saint Germain, rozboru legislativního procesu zákona 

č. 354/1921 Sb. práce také mapuje všechny neúspěšné právní kroky, které Hohenbergové 

podstoupili, aby jim byly navráceny zděděné majetky na území Československé republiky 

nebo aby jim byla vyplacena finanční kompenzace. Po několika nezdařilých pokusech 

dovolání se spravedlnosti u českých soudů tak po téměř stoletém sporu zůstává velkostatek 

Konopiště dál ve vlastnictví státu.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

velkostatek, Konopiště, Hohenbergové, František Ferdinand d’Este, Mírová smlouva ze 

Saint-Germain-en-Laye, Theodor Bartošek, historie 

 



ABSTRACT 

Konopiště manor farm estate in a modern age thesis aims to analyse a legal dispute 

between Franz Ferdinand d’Este’s children and Czechoslovakia. In 1900 Franz Ferdinand, 

successor to the Austrian throne, acknowledged his forthcoming marriage to countess 

Sophie Chotek would become unequal. As a part of the agreement, he consented that his 

wife and children would not inherit any property belonging to the House of Habsburg and 

they would also not be eligible successors to the throne. Consequently, a new house, called 

von Hohenberg, was established which Sophie, Franz Ferdinand’s wife, and their 

descendants belonged to. 

Czechoslovakia was established after the collapse of the Austro-Hungarian Empire. In 

August 1921, Czechoslovakian lawmakers published a specific law whose provisions were 

derived from the Treaty of Saint-Germain-en-Laye, signed on 10 September 1919. 

According to the Treaty, all property of the House of Habsburg was handed over to the 

newly established state without any compensation. While discussing the proposition in the 

Chamber of Deputies, deputy Theodor Bartošek came up with an addition, saying property 

of Franz Ferdinand’s children was confiscated as well.  

An analysis of the Treaty of Saint-Germain-en-Laye and the 354/1921 law-making process 

is followed by a review of every unsuccessful provision taken by von Hohenberg family in 

order to restitute or compensate their property within the state territory. Despite their 

repeated appeals to Czech courts, the Konopiště castle has stayed in the state’s property for 

almost 100 years.  
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manor farm estate, Konopiště, Hohenberg, Franz Ferdinand d’Este, Treaty of Saint-

Germain-en-Laye, Theodor Bartošek, history
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Úvod  

Velkostatek Konopiště se společně se zámkem řadí mezi nejvýznamnější kulturní památky 

na našem území. Objekt získal významnost uţ jeho zakladatelem, kterým byl praţský 

biskup Tobiáš. Největšího rozšíření se velkostatek dočkal v 18. století, kdy se jeho součástí 

stala mimo jiné manufaktura, vyrábějící tzv. týneckou kameninu. V období vlastnictví 

Lobkoviců byl velkostatek zaměřen na potravinářský průmysl – v podzámčí se nacházely 

prostory lihovaru, pivovaru či cukrovaru. Významnou změnou byl rok 1887, kdy 

Konopiště koupil rakouský arcivévoda František Ferdinand d’Este. Průmyslové budovy 

byly odstraněny, aby místo nich mohl vzniknout reprezentativní park enormních rozměrů. 

Došlo k rozsáhlé úpravě vnějších, ale i vnitřních prostor zámku a mnohé místnosti se 

proměnily v expozici několikatisícové sbírky uměleckých předmětů. Po atentátu na 

vlastníka Konopiště byla vyhlášena první světová válka. V roce 1918 se rakousko-uherská 

monarchie rozpadla a na jejím území vznikly nové státy.  

Československá republika se však k dědicům Konopiště, potomkům bývalého následníka 

trůnu, zachovala velmi zvláštně. Přestoţe Hohenbergové, vlastníci velkostatku a zámku, 

nepatřili mezi Habsburky, postavil nový stát mezi nimi a někdejší panovnickou dynastií 

rovnítko a v roce 1921 byl vydán zákon, na základě kterého byly jejich majetky zděděné 

po Františku Ferdinandovi d‘Este zabrány bez jakékoliv finanční náhrady. Přestoţe se 

Hohenbergové rozhodli vést spor a vyuţít všechny dostupné moţnosti odvolání, 

rozhodnutí vlády nebylo změněno a po několikaletém sporu byli potomci bývalého 

následníka trůnu nuceni opustit své rodinné sídlo. Československá republika zámek 

otevřela veřejnosti a z Konopiště je tak téměř 100 let s přerušením během druhé světové 

války, návštěvnický objekt. V současné době se o navrácení zámku do soukromého 

vlastnictví snaţí pravnučka Františka Ferdinanda d’Este.  

Nepochybně nejvýraznějším vlastníkem Konopiště je právě František Ferdinand d’Este. 

Hlavními českými autory jeho ţivotopisu je Jan Galandauer
1
 a Jiří Pernes

2
. Po vzniku 

                                                 
1 GALANDAUER, Jan. František Ferdinand d´Este: následník trůnu. Litomyšl: Paseka, 2000. Historická 

paměť. ISBN 80-7185-325-9. 

2 PERNES, Jiří. O trůn a lásku: dramatický ţivot a tragická smrt Františka Ferdinanda d'Este. 2., dopl. vyd. 

Praha: Brána, 2007. ISBN 978-80-7243-311-7. 
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Československé republiky byla společnost orientovaná proti bývalé panovnické rodině, 

tedy i proti arcivévodovi. Není proto divu, ţe zejména během 20. let předchozího století 

bylo publikováno mnoho lţivých monografií útočících na osobnost Františka Ferdinadna 

d’Este. Mezi nejvýraznější knihy se řadí text bývalého starosty Benešova, Františka 

Veselého
3
, a scestné svědectví arcivévodova zaměstnance, Viléma Němce

4
. Obraz 

rakouského následníka trůnu pak doplňuje kniha Friedricha Weissensteinera
5
, která přímo 

odkazuje na zdroje nacházející se ve vídeňském archivu, či paměti arcivévodovy 

pravnučky a majitelky zámku Artstetten, Anity Hohenberg
6
. 

Práce se zabývá také postavením rodu Hohenbergů v Československu po roce 1918. 

Původu a charakteristice erbu Hohenbergů se věnoval Jan Ţupanič
7
, zatímco text Mojmíra 

Chromého
8
 a Jana Galandauera

9
 se zabývá ţivotem arcivévodových potomků, zejména 

Maxmiliána a Arnošta z Hohenbergu. 

Zámek Konopiště, ale i přilehlý park prošly v průběhu času zásadními přestavbami a 

obměnami, coţ přitáhlo pozornost mnoha historiků. Mezi autory, kteří se zabývají 

obdobím gotického hradu Konopiště, se řadí například Tomáš Durdík
10

, či Ema 

Charvátová
11

. Nedocenitelné informace obecného charakteru také přináší text Miroslava 

                                                 
3 VESELÝ, František: Konopiště a Hohenbergové. Praha 1924. 

4 NĚMEC, Vilém: Vysoký pán Konopišťský. Nelichotivý portrét následníka trůnu Františka Ferdinanda 

d´Este. Brno: Kma, s. r. o. 2007. ISBN: 978-80-7309-474-4. 

5 WEISSENSTEINER, Friedrich. František Ferdinand: krůček od trůnu. Praha: Ikar, 2013. ISBN 978-80-

249-2008-5. 

6 SCHOLLER, Christiane a Anita HOHENBERG. Můj pradědeček František Ferdinand: příběh arcivévody 

Františka Ferdinanda očima jeho pravnučky Anity Hohenberg. Líbeznice: Víkend, 2014. ISBN 978-80-7222-

950-5. 

7 ŢUPANIČ, Jan. Hohenbergové. In: Heraldická ročenka 2007, s. 135-143. 

8 CHROMÝ, Mojmír. Okrouhlá jubilea Arnošta Hohenberga. In: Benešovský kalendář. 2004, č. 6, s. 12-14. 

9 GALANDAUER, Jan. První sirotci velké války. In: Středočeský sborník historický 22-23, 1996/7, s. 111-

120. 

10 DURDÍK, Tomáš. Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě. Vyd. 2., rozš., 1. české. Praha: 

Academia, 1998. ISBN 80-200-0624-9. 

11 CHARVÁTOVÁ, Ema. Konopiště: Státní zámek a památky v okolí. Praha: Sportovní a turistické 

nakladatelství 1962. 
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Broţovského
12

 a Jiřího Tywoniaka
13

. Přestavba zámku Františkem Ferdinandem d’Este je 

společně s osudem zámeckých sbírek hlavním tématem textu Dagmar Martincové
14

 a práce 

Barbory Tiché
15

. Za svého působení na Konopišti nechal František Ferdinand upravit okolí 

zámku tak, aby působilo harmonicky. Vzhlednosti parku ubírala později odstraněná 

vesnice Ţabovřesky, jejíţ osud sepsala Martina Králová
16

. Ojedinělé paměti zaměstnanců 

Konopiště na rakouského arcivévodu pak publikoval Lukáš Pavlík
17

. 

Zámek Konopiště není pozoruhodný jen svými přestavbami či rozsáhlým parkem, ale také 

vybavením interiéru, tedy mobiliářem a především vzácnými sbírkami loveckých trofejí, 

soch a obrazů. O arcivévodově sbírce sošek sv. Jiří informuje text Dagmar Martincové
18

 a 

osud zámeckého mobiliáře během druhé světové války sepsal Stanislav Kokoška
19

.  

Konopiště je v současnosti navštěvováno turisty také kvůli vzácné sbírce zbraní, kterou 

František Ferdinand zdědil a instaloval ve třetím patře zámku. Tato sbírka pocházející 

z Itálie je tématem diplomové práce Stanislava Hrbatého
20

. 

Po ukončení první světové války hrála klíčovou roli mezinárodní spolupráce mezi nově 

vzniklými státy, která byla stvrzena konkrétními dohodami. Jednou z nich je mírová 

                                                 
12

 BROŢOVSKÝ, Miroslav. Zámek Konopiště. Praha: VEGA L 1995. ISBN 80-85094-43-6. 

13
 TYWONIAK, Jiří. Z dějin Konopiště. In.: CHARVÁTOVÁ, E.: Konopiště. Státní zámek a památky 

v okolí, s. 23 

14
 MARTINCOVÁ, Dagmar, FRÍDL, Jan. Konopiště – sídlo následníka trůnu. (Reinstalace a expoziční 

záměry). In: Památky středních Čech 13, 1999, č. 1, s. 23-40. 

15
 TICHÁ, Barbora. Konopiště v 19. a 20. století. Praha, 2015. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, 

Pedagogická fakulta. 

16
 KRÁLOVÁ, Martina. Žabovřesky. Votice, 2015. Seminární práce. Pedagogická fakulta v Praze, Univerzita 

Karlova. 

17
 PAVLÍK, Lukáš. Ve sluţbách konopišťského pána. Benešov: Muzeum umění a designu Benešov ve 

spolupráci s městem Benešov, Státním oblastním archivem v Praze, Muzeem Podblanicka, zámkem 

Artstetten 2013. ISBN 978-80-87400-11-1. 

18
 MARTINCOVÁ, Dagmar. Svatojiřská sbírka Františka Ferdinanda d´Este na zámku Konopiště. In: 

Památky středních Čech 18, 2004, č. 2, s. 1-21. 

19
 KOKOŠKA, Stanislav. Konopišťské zámecké sbírky v letech 1939 – 1945. In: Sborník vlastivědných prací 

z Podblanicka. 1988, č. 29, s. 235-247. 

20
 HRBATÝ, Stanislav. Konopišťská zbrojnice. Osudy nejvýznamnější sbírky zbrojní na území České 

republiky. Diplomová práce FF MU v Brně 2009. 
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smlouva ze Saint-Germain, která upravovala vztahy mezi Rakouskem a nástupnickými 

státy, zaloţenými na území bývalého Rakouska-Uherska. Autoři, kteří se zabývali 

poválečnou Evropou, je Bohumila Ferenčuhová
21

, Tomáš Poledník
22

 a Jindřich Dejmek
23

.  

Hlavním zdrojem této práce jsou však archivní dokumenty. Nejvíce informací se nachází 

v Národním archivu na Chodovci. Velice obsáhlým materiálem je fond Ministerstva vnitra. 

K velkostatku Konopiště a jeho osudu po první světové válce se váţí tři kartony. V kartonu 

č. 150
24

 se nachází korespondence mezi orgány státní moci z roku 1919, které rozhodly o 

zabavení dopisů manţelky Františka Ferdinanda d’Este. Korespondenci lze nalézt také 

v kartonu 149
25

, kde úřady diskutují o publikaci mírové smlouvy ze Saint-Germain. 

Stěţejní dokumenty se však nachází v kartonu 20
26

. Badateli je umoţněno nahlédnout do 

významných spisů, stíţností a korespondencí, které měly vliv na vztah mezi státem a 

potomky Františka Ferdinanda d’Este. V kartonu je uloţen například protest Hohenbergů 

proti ostudnému dodatku Theodora Bartoška v zákoně č. 354/1921 Sb., rozhodnutí o 

příslušnosti Maxmiliána Hohenberga k bývalé panovnické rodině a jeho následná stíţnost, 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu anebo rozhodnutí reparační komise v Paříţi.  

Informace o zabavení a následném dílčím vydávání konopišťských sbírek do rukou 

Hohenbergů se nachází ve fondu Ústřední ředitelství státních lesů a statků a jeho kartonu 

691
27

. K dispozici jsou zde i vyjádření Finanční prokuratury a Ředitelství zemského 

                                                 
21

 FERENČUHOVÁ, Bohumila. Mierová konferencia, mierové zmluvy a nový európsky systém. Zrod nové 

Evropy: Versailles, St-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systému. Praha: Historický 

ústav, 2011, s. 21-55. ISBN 978-80-7286-188-0. 

22
 POLEDNÍK, Tomáš. Versailleský mírový systém - garant stability v Evropě?. Brno, 2013. Diplomová 

práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. 

23
 DEJMEK, Jindřich. Nenaplněné naděje: politické a diplomatické vztahy Československa a Velké Británie 

od zrodu První republiky po konferenci v Mnichově (1918-1938). Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-

0709-3. 

24
 Národní archiv (NA), Ministerstvo vnitra I – stará registratura 1075 (MVI-SR), karton 150.  

25
 Národní archiv (NA), Ministerstvo vnitra I – stará registratura 1075 (MVI-SR), karton 149.  

26
 Národní archiv (NA), Ministerstvo vnitra I – stará registratura 1075 (MVI-SR), karton 20.  

27
 Národní archiv (NA), Ústřední ředitelství státních lesů a statků (ÚŘSLS), inv. číslo 941, Konopiště 1919 – 

1933, karton  691 – Konopiště. 



10 

 

archivu, která měla zásadní vliv na rozhodnutí o začlenění Maxe Hohenberga mezi členy 

bývalé panovnické rodiny.  

Vztah Hohenbergů a Československé republiky je také reflektován v Archivu Kanceláře 

Prezidenta republiky. V archivu se nachází například příslib prezidenta Masaryka na 

finanční vyrovnání s potomky Františka Ferdinadna, ke kterému nikdy nedošlo
28

, anebo 

korespondence mezi Kanceláří Prezidenta republiky a rakouskými diplomaty o jakékoliv 

finanční vyrovnání v období před druhou světovou válkou
29

.  

Vedle archiválií jsou významným zdrojem práce také zákony a nařízení, na základě 

kterých došlo k zabrání Konopiště Československou republikou. První zákon, jehoţ 

ustanovení se vztahovala i na zámek, byl zákon z 29. října 1918
30

 o zákazu vývozu 

veškerých uměleckých předmětů z území Československé republiky. První krok, který 

československá vláda podnikla pro zamezení rozdělení velkého majetku mezi více 

příslušníků aristokracie, bylo vydání zákona č. 32/1918 Sb. z. a n. o obstavení 

velkostatků
31

. Významným pramenem pro celou práci pak byl článek č. 208 mírové 

smlouvy ze Saint-Germain
32

, na jehoţ základě pak českoslovenští zákonodárci vydali 

Hohenbegům osudný zákon č. 354/1921 Sb. z 12. srpna 1921
33

. 

  

                                                 
28

 Archiv KPR, fond KPR, protokol T, sign. T 1225/21, Hohenberg, náhrada, 1921–1928. 
29

 Archiv KPR, fond KPR, inv. č. 935, kart. 115, Hohenberg, vrácení Konopiště, 1938. 
30

 Nařízení Národního výboru československého č. 13/1918 Sb. z. a n. ze dne 29. října 1918. 
31

 Zákon č. 32/1918 Sb., o obstavení velkostatků.  
32

 Mezinárodní smlouva č. 507/1921 Sb., Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruţenými a 

Rakouskem, Článek 208 
33

 Zákon č. 354/1921 Sb., o převzetí statků a majetku, připadlých podle mírových smluv československému 

státu. 
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1 Historie Konopiště 

Původně gotický hrad Konopiště byl pravděpodobně zaloţen v 80. letech 13. století členy 

rodu Benešoviců
34

, první písemná zmínka o hradu však pochází aţ z roku 1318.
35

 

„Vzhledem k tomu, ţe se hrad zcela vymyká z kontextu české šlechtické hradní produkce 

pokročilé druhé poloviny 13. století, (…), je moţno za jeho stavebníka povaţovat buď 

krále, nebo biskupa Tobiáše.―
36

 Kastelový hrad francouzského typu
37

 o obdélníkovém 

půdoryse 37 x 70 metrů je povaţován za nejdokonalejší ukázku hradu tohoto typu na 

českém území.
38

 Celý komplex byl opatřen celkem sedmi flankovacími věţemi a rozdělen 

na dvě nestejně velká nádvoří.
39

 Značná pozornost byla věnována i obranné funkci hradu – 

celý komplex obíhal parkán a mohutný vyzděný příkop, který i po dvou staletích zabránil 

dobytí hradu.
40

 

V roce 1327 se majitelem panství
41

 stal Zdeslav ze Štenberka. Od roku 1440 je vlastníkem 

asi nejznámější člen rodu – Zdeněk Konopišťský ze Štenberka, nejprve stoupenec Jiřího 

z Poděbrad, později jakoţto zakladatel Zelenohorské jednoty jeho odpůrce. V roce 1467 

královské vojsko obléhalo Zdeňkovy hrady – Konopiště, Šternberk, Líšno i Kostelec nad 

Sázavou. Díky dobré konstrukci obranných prvků vydrţelo obléhání právě Konopiště, kdy 

se posádka vzdala pro nedostatek potravin po 18 měsících.
42

 Panství se na několik let 

dostalo do zástavy synovi krále, Hynkovi z Münstenberku. Po smrti Zdeňka ze Štenberka 

dal král Vladislav Jagellonský panství zpět do drţení Zdeňkových potomků.
43

 Na sklonku 

                                                 
34

 Mezi hlavní představitele rodu Benešoviců patří Tobiáš z Benešova, praţský biskup v letech 1278 – 1279 a 

majitel Benešova. (SIDONIUS, J.: Rod otců zakladatelů: významné osobnosti Benešovska, s. 18) 

35
 MAREŠ, P.: Stopy času v konopišti, s. 18 

36
 Cit. dle: DURDÍK, T.: Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě, s. 62 

37
 „Jako kastely francouzského typu jsou uvaţovány pravidelné vícevěţové hrady převáţně s okrouhlými 

flankovacími věţemi, které tvoří systém umoţňující aktivní obranu.― (Cit. dle: tamtéţ, s. 9) 

38
 tamtéţ, s. 62 

39
 MAREŠ, P.: Stopy času v Konopišti, s. 18 

40
 DURDÍK, T.: Encyklopedie českých hradů, s. 140 

41
 Součástí panství Konopiště bylo kromě hradu i městečko Benešov a vsi Jarkovice, Ondřejovice, Lhota, 

Velké a Malé Podhájí, Radíkovie, Konárovice a Semovice (TICHÁ, B.: Konopiště v 19. a 20. století, s. 10 

42
 tamtéţ, s. 11-12 

43
 JUŘÍK, P.: Štenberkové. Panský rod v Čechách a na Moravě, s. 147 
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15. století byl majitelem panství Jiří ze Štenberka, jemuţ jsou přisuzovány první 

rozsáhlejší stavební úpravy. Původně vysoká hradní kaple byla přepatrována, budova 

severního paláce byla zvýšena o další patro a značná část hradu byla opatřena arkádami.
44

 

Majetkový rozmach vlastníků hradu však neměl dlouhého trvání.  „Poslední Štenberkové 

panství předluţili, v tom pak pokračoval i Arkleb z Kunovic, jemuţ jestě přibyly nové 

výlohy na obnovu zámku po poţáru.―
45

 

Dne 18. října 1602 koupila panství Dorota Hodějovská z Hrzance a Harasova, která 

následně zakoupila také statky Týnec nad Sázavou a Nedvězí. Na počátku 17. století byli 

Hodějovští většinovými vlastníky pozdějšího benešovského okresu. Dobrá finanční situace 

dovolila rozsáhlé investice do rekonstrukce Konopiště - z původně gotického hradu se stalo 

pohodlné renesanční sídlo.
46

 Došlo k odstranění hradební zdi, vybudování renesanční 

zahrady a úpravě interiérů. Hodějovští se účastnili protihabsburského povstání a po roce 

1620 došlo ke konfiskaci jejich majetku.
47

 

V následujících desetiletích nemělo Konopiště stálého vlastníka. V roce 1622 se majitelem 

stal Albrecht z Valdštejna
48

, který ale záhy velkostatek prodal Pavlu Michnovi z Vacínova. 

Třicetiletá válka byla doprovázena nedostatkem finančních prostředků a na údrţbu panství 

nebyl prostor. V roce 1673 se novým majitelem stal Jiří Ludvík Sinzendorf, který se 

pokusil obnovit městský ţivot udělením osobní svobody obyvatelům Benešova. 

Sinzendorfovi se však plán nezdařil, proto v roce 1701 panství prodal Františku Karlu 

Přehořovskému z Kvasejovic, který v Benešově zaloţil piaristické gymnázium a kostel sv. 

Anny. Mecenášství na jedné straně, ale i nehospodárnost na druhé způsobily velké 

zadluţení dosavadních majitelů a Konopiště tak v roce 1716 koupil Jan Josef Vrtba, 

nejvyšší purkrabí v Čechách.
49

 

                                                 
44

 BROŢOVSKÝ, M.: Zámek Konopiště, s. 15 

45
 cit. dle: TYWONIAK, J.: Z dějin Konopiště. In.: CHARVÁTOVÁ, E.: Konopiště. Státní zámek a památky 

v okolí, s. 23 

46
 SEDLÁČEK, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého, s. 34 

47
 TICHÁ, B.: Konopiště v 19. a 20. století, s. 12 

48
 V roce 1622 koupil panství za 65 600 zlatých rýnských. (TICHÁ, B.: Konopiště v 19. a 20. století, s. 13) 

49
 TYWONIAK, J.: Z dějin Konopiště. In.: CHARVÁTOVÁ, E.: Konopiště. Státní zámek a památky v okolí, 

s. 26 
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Rod Vrtbů byl vlastníky panství v době největšího barokního rozmachu, čemuţ byla 

přizpůsobena i výzdoba interiérů. Vstupní brána byla ozdobena sochami Matyáše Bernarda 

Brauna a na jiţní straně zámku byly vybudovány reprezentační pokoje s pozoruhodnými 

dřevořezbami od Lazara Widmanna.
50

 Zásadní kroky byly provedeny i na vnějším vzhledu 

zámku. Celkem pět věţí bylo sníţeno na úroveň stávající střechy, byl zasypán příkop a 

Konopiště tak definitivně ztratilou svou obrannou funkci.
51

 V druhé polovině 18. století 

však rostly nepokoje nevolníků, kteří chtěli vyjednat lepší robotní podmínky. V roce 1775 

se asi 200 místních sedláků zbouřilo a přišlo vyjednávat s Konopišťskými pány. Povstání 

však bylo potlačeno a celkem osm lidí zastřeleno. Teprve poslední vlastník Konopiště 

z rodu Vrtbů, František Josef Vrtba, v roce 1800 osvobodil benešovské nevolníky od 

roboty.
52

 „Kdyţ František Josef Vrtba v roce 1830 jako dvaasedmdesátiletý zemřel, 

připadly podle jeho závěti všechny jeho statky císařskému komořímu Janu Karlovi 

Lobkovic, údajně z vděčnosti za poskytnutou osobní pomoc a opatrování při Vrtbově 

někdejším zranění.―
53

 

Lobkovicové, kteří zámek vlastnili po dvě generace, se na rozdíl od svých předchůdců 

nezaměřili na přestavbu zámku, ale spíše na průmyslovou produkci. V podzámčí se 

nacházela sádka, mlýn, pivovar a lihovar.
54

 Podniky ale nepřinášely mnoho finančních 

prostředků a situace nutila majitele výrobu postupně zastavovat. Přesto se v roce 1849 s 

vidinou rychlého zisku rozhodl Jan Karel Lobkovic zaloţit cukrovar, který byl o 15 let 

později také uzavřen.
55

 Neprosperující velkostatek zdědil v roce 1870 František Eugen 

kníţe z Lobkovic, který o sedm let později panství prodal rakouskému arcivévodovi 

Františku Ferdinandovi d’Este za šest milionů zlatých.
56

  

František Ferdinand d’Este se narodil 18. prosince 1863 ve Štýrském Hradci. Jeho rodiči 

byli zástupci významných evropských rodů. Otec, Karel Ludvík, byl mladší bratr 

                                                 
50

 TICHÁ, B.: Konopiště v 19. a 20. století, s. 13-14 

51
 CHARVÁTOVÁ, E.: Konopiště. Státní zámek a památky v okolí, s. 14 

52
 SEDLÁČEK, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého, s. 37 

53
 cit. dle: BROŢOVSKÝ, M.: Zámek Konopiště, s. 20 

54
 PAVLÍK, L.: Ve sluţbách konopišťského pána: zaměstnancem nejen na zámku Konopiště v Čechách, s. 31 

55
 TICHÁ, B.: Konopiště v 19. a 20. století, s. 16 

56
 BROŢOVSKÝ, M.: Zámek Konopiště, s. 21 
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rakouského císaře Františka Josefa I. a jeho matkou byla dcera sicilského krále Ferdinanda 

II., Marie Annunciata,
57

 která v roce 1871 zemřela na tuberkulozu. O dva roky později se 

Karel Ludvík znovu oţenil. Jeho manţelkou se stala osmnáctiletá princezna Marie Tereza 

z Braganzy.
58

  

Přestoţe František Ferdinand nebyl přímým následníkem císařského trůnu, dostalo se mu 

výchovy a vzdělání hodné rakouskému arcivévodovi. Náročná výuka, která probíhala celý 

den, kladla vedle jazyků, historie, či klasické latiny důraz i na katolické vzdělání. Od 

arcivévodů se očekávalo, ţe budou zastávat vysokou funkci, nejčastěji v armádě. Svou 

vojenskou kariéru zahájil František Ferdinand jiţ v roce 1878, tedy ve věku patnácti let, 

kdy se stal poručíkem 32. pěšího pluku. Ve stejném věku mu císař udělil Řád zlatého 

rouna. V armádě byl arcivévoda aktivní, proto není divu, ţe jeho vojenská kariéra měla 

vzestupný charakter.
59

  

Důleţitou roli v ţivotě Františka Ferdinanda hrál rok 1875, kdy zemřel jeho vzdálený 

příbuzný, modenský arcivévoda František V. d’Este, který byl vlastníkem mnoha budov 

v Itálii, Čechách, ale i vzácné a rozsáhlé sbírky zbraní. Jelikoţ byl bezdětný, ve své závěti 

určil svým dědicem nejvýše postaveného Habsburka, který ke svému jménu přidá 

přídomek d’Este. Z politických důvodů nemohl být dědicem následník trůnu, korunní princ 

Rudolf, a universálním dědicem se tak stal právě dvanáctiletý František Ferdinand.
60

 Díky 

                                                 
57

 Ojedinělost povahových rysů Františka Ferdinanda viděl jemu blízký hrabě Leopold Berchtold právě ve 

spojení Bourbonů a Habsburků: „To, co bylo v jeho povaze jednoduché, přirozené, druţné, smysl pro 

patriarchální ţvot a klid mysli, ušlechtilé dbání na osobní důstojnost a na udrţování rodové tradice – to tak 

říkajíc starorakouské – zdědil po svém otci Karlu Ludvíkovi. Naproti tomu vášnivost, hněvné vzplanutí, 

pýcha, autokratické a nesnášející odbor, které byly vlastním jeho naturelu, právě tak jako smyslné potěšení 

z krásy, z tvaru a barvy, z výtvarného umění, z vkusné nádhery – to bylo bourbonské.― (Cit. dle: 

GALANDAUER, J.: František Ferdinand d’Este: následník trůnu, s. 16) 

58
 Je pravděpodobné, ţe díky nízkému věkovému rozdílu mezi dvanáctiletým arcivévodou a jen o šest let 

starší nevlastní matkou, vznikl vřelý vztah. Jak dokazuje jejich korespondence, právě Marie Tereza stála jako 

jediná za mladým arcivévodou vţdy, kdy potřeboval oporu rodiny. (KREJČOVÁ, M.: Zámek Konopiště, 

nestránkováno) 

59
 SCHOLLER, Ch.: Můj pradědeček František Ferdinand: Příběh arcivévody Františka Ferdinanda d’Este 

očima jeho pravnučky Anity Hohenberg, s. 36 - 51 

60
 TICHÁ, B.: Konopiště v 19. a 20. století, s. 19 
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enormnímu dědictví
61

 si arcivévoda mohl později dovolit podniknout například náročnou 

cestu kolem světa. Výprava byla zahájena 15. prosince 1892 v Terstu a pokračovala 

dlouhých deset měsíců přes Cejlon, Himaláje, Austrálii, Čínu, Japonsko či Spojené státy 

americké zpět do rodné země. Cílem cesty bylo nejen poznat svět, ale především lovit 

exotická zvířata, jejichţ trofeje dodnes zdobí interiéry zámku Konopiště.
62

 Pro Františka 

Ferdinanda lov neznamenal jen výplň volného času, ale spíše opravdovou vášeň. Této 

zálibě bylo třeba přizpůsobit i okolí a vytvořit tak obory pro chov a následný lov zvěře. 

Přesná evidence, kterou vedli arcivévodovi osobní myslivci, uvádí, ţe za svůj ţivot ulovil 

sám František Ferdinand 274 889 kusů zvěře.
63

 

Je pravděpodobné, ţe právě přilehlé lesy kolem Konopiště, které umoţňovaly pořádat hony 

na zvěř, přesvědčily Františka Ferdinanda vytvořit z Konopiště důstojné a reprezentativní 

sídlo. Jako první krok bylo ovšem třeba odstranit veškeré nevzhledné budovy v podzámčí, 

které tyto poţadavky nesplňovaly. Došlo k zastavení provozu hospodářského dvora se 

sýpkami a stodolami. Lesní úřad, pivovar i lihovar byly přemístěny do Benešova.
64

 

Velkolepému parku také musela ustoupit vesnice jménem Konopiště, v níţ ţilo na 400 

obyvatel. Arcivévoda si pozval významné architekty a dendrology
65

, kteří splňovali jeho 

poţadavky. Mnozí zaměstnanci také dlouho pracovali na zaloţení Růţové zahrady, kam 

byly vysázeny tisíce růţí. Součástí zahrady byl také rozsáhlý skleník, který byl útočištěm 

pro tropické rostliny.
66

  

Vedle okrasných rostlin a zahrad nechal František Ferdinand zřizovat obory pro chov 

zvířat, určených k následnému lovu. Baţanti z obory, která se nacházela nedaleko vesnice 

                                                 
61

 Odhaduje se, ţe zděděný majetek měl v roce 1875 hodnotu 8 milionů zlatých. (GALANDAUER, J.: 

František Ferdinand d’Este: následník trůnu, s. 23) 

62
 SCHOLLER, Ch.: Můj pradědeček František Ferdinand: Příběh arcivévody Františka Ferdinanda d’Este 

očima jeho pravnučky Anity Hohenberg, s. 54 – 57) 

63
 KREJČOVÁ, M.: Zámek Konopiště, nestránkováno 

64
 BROŢOVSKÝ, M.: Zámek Konopiště, s. 28 

65
 Jedná se například o architekta Karla Rozinka, autora praţské Stromovky, a Silva Tarouca, který 

vypracoval projekt na zámecký park v Průhonicích. (TICHÁ, B.: Konopiště v 19. a 20. století s. 34) 

66
 tamtéţ, s. 32-34 



16 

 

Ţabovřesky, ničili okolní domy sedláků. Pro arcivévodu bylo výhodnější postupně domy 

odkoupit a z vesnice tak udělat spíše skanzen.
67

 

Velké změny se dočkal i samotný zámek. Po návratu Františka Ferdinanda z cesty kolem 

světa byl vypracován projekt na kompletní úpravu interiéru, ale i vnějšího vzhledu zámku. 

Arcivévoda pověřil známého restaurátora Františka Schmoranze vybavením interiéru tak, 

aby odpovídal představě o reprezentativním místě. Za celý projekt z architektonického 

hlediska byl zodpovědný Josef Mocker. Na zámku proběhla výměna oken, dveří a střechy. 

Schody ve velké věţi byly přemístěny do těla věţe a schodišťová věţ byla odstraněna. 

Zámek tedy prošel zásadní proměnou.
68

 Vybavení Konopiště muselo odpovídat především 

poţadavkům majitele, vášnivého sběratele. V roce 1893 byla ve druhém patře instalována 

vzácná sbírka estenských zbraní
69

 a pod jiţní terasou nechal arcivévoda umístit svou 

kolekci soch a obrazů s motivem sv. Jiří.
70

 František Ferdinand byl zcela pokrokový 

člověk. Díky dostatku finančních prostředků mohl z původně gotického zámku vytvořit 

sídlo nabízející veškerý komfort své doby. Na hrázi rybníka byla zřízena vodní elektrárna, 

v zámku pak hydraulický výtah a ústřední topení. Pohodlí majitelů, ale i hostů pak 

zajišťovalo celkem 12 plně vybavených koupelen.
71

 

Arcivévoda si byl vědom, ţe jakoţto budoucí císař bude muset disponovat prostory pro 

úřad i na svém letním sídle, bylo tedy třeba zámek rozšířit o další křídlo. Nový prostor měl 

zahrnovat audienční sál a prostory pro nezbytné instituce. Dne 28. června 1914 ale srbský 

anarchista Gavrillo Princip spáchal na Františka Ferdinanda a jeho manţelku atentát, který 

všechny stavební práce přerušil.
72

 

Na základě výnosu podle článku 208 mírové smlouvy ze Saint Germain a podle článku 3 

zákona č. 354/1921 Sb. byl velkostatek Konopiště zestátněn a jeho dosavadní vlastníci, 

                                                 
67

 KRÁLOVÁ, M.: Ţabovřesky, s. 8 

68
 TICHÁ, B.: Konopiště v 19. a 20. století, s. 30 

69
 František Ferdinand sám sbírku rozšiřoval o nové historické zbraně. V červnu 1914 dosáhla sbírka počtu 

4 618 předmětů (BROŢOVSKÝ, M.: Zámek Konopiště, s. 41) 

70
 Sbírka obsahovala celkem 3750 předmětů (tamtéţ, s. 42) 

71
 KREJČOVÁ, M.: Zámek Konopiště, nestránkováno 

72
 KUTHAN, J.: Aristokratická sídla období romantismu a historismu, s. 158 
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Hohenbergové, byli nuceni místo opustit. Během stejného roku pak nový správce, 

Ministerstvo zemědělství, zámek otevřelo veřejnosti. Návštěvníci mohli nahlédnout do 

velkých a reprezentativních místností, tedy do muzea sv. Jiří, Lobkovického sálu, 

zbrojnice, kaple, či velké věţe.
73

 O pět let později se ale mobiliář zámku začal vyuţívat 

k výzdobě jiných prostor, například hájenek nebo Praţského hradu. Sbírka sv. Jiří byla 

rozebrána,
74

 autentická střelnice přestěhována na půdu a z volného prostoru se stal 

archiv.
75

 

Situace se nestabilizovala ani po roce 1938. Z Konopiště se stalo sídlo velitelství známého 

cvičiště zbraní SS. Přestoţe některé sbírky byly převezeny
76

 na různá místa, spousta 

předmětů byla i tak zničena či odcizena německými okupanty.  

Po kapitulaci Německa a prohlášením konce války skončil také pobyt německých vojáků 

v okolí Konopiště, kteří jiţ 9. května zámek opustili.
77

 Během následujícího roku pověřené 

orgány dohledaly značnou část odcizených konopišťských předmětů a v roce 1947 zámek 

přivítal nové návštěvníky. Státní převrat v roce 1948 neznamenal pro Konopiště ţádnou 

změnu, neboť jiţ nebyl ve vlastnictví soukromé osoby. Během druhé poloviny 20. století 

byl zámek Konopiště jedním z nejnavštěvovanějších objektů. Díky rozdělení expozice 

v roce 1988 správa zámku nabídla návštěvníkům dva okruhy, které byly doplněny třetím, a 

to v roce 1996.
78
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74
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2 Hohenbergové 

2.1 Sňatek Františka Ferdinanda d’Este s Žofií Chotkovou 

Na rozdíl od většiny šlechtických rodů se vznik rodové linie Hohenbergů datuje teprve 

k počátku 20. století. Rod byl zaloţen jako výsledek kompromisu mezi Františkem 

Ferdinandem a císařem.  

Přestoţe existuje spousta pramenů, které uvádí různé detaily z arcivévodova soukromého 

ţivota, přesné datum seznámení se s budoucí manţelkou Ţofií Chotkovou není známo. 

Hraběnka Ţofie Chotková z Chotkova a Vojnína, narozená 1. března 1868, byla pátá 

z celkem osmi potomků hraběte Bohuslava Chotka a Vilemíny, rozené Kinské.
79

  

Chod rodu Habsburků určovalo obyčejové právo – statuta rodiny ze 3. února 1839. Tento 

dokument definoval postavení kaţdého člena vládnoucí rodiny v hierarchii celé dynastie, 

jejíţ hlavou byl císař. Ten měl rozhodovací pravomoce o vzdělání, zaměstnání, či dokonce 

sňatcích příslušníků rodiny. Uzavření sňatku bez souhlasu císaře znamenalo porušení 

pravidel domácího řádu. Tento přestupek vůči loajalitě k císaři byl často trestán vyřazením 

z dynastie a ukončení privilegií plynoucích z příslušnosti k monarchii. Domácí řád také 

definoval například náleţitosti sňatků a především seznam rodin, s jejichţ členy bylo 

moţné uzavřít sňatek.
80

  

Přestoţe Chotkové byli rodem, jehoţ počátky sahají do středověku, nepatřili nikdy mezi 

vysokou šlechtu a na seznamu akceptovatelných rodin se tedy nevyskytovali. Chotkové 

navíc nedisponovali nijak pozoruhodným majetkem a nebyli tak schopni své dceři zajistit 

takové věno, které by jí zaručilo majetného manţela a vznešený ţivot. Navíc původ 

hraběnky jí umoţňoval stát se jen dvorní dámou. Situaci nepomohla ani kariéra Ţofiina 

otce Bohuslava Chotka, který byl po celý svůj profesní ţivot diplomatem a zástupcem 

Habsburků v zahraničí. Mimo jiné také v Bruselu vyjednával sňatek mezi korunním 

princem Rudolfem a belgickou princeznou Stephanií.
 81
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Záměr oţenit se s hraběnkou Chotkovou představil František Ferdinand císaři 14. března 

1899. Bylo jasné, ţe podle pravidel habsburského arcidómu nebude moci být hraběnka 

právoplatnou manţelkou Františka Ferdinanda. Situace ale byla ztíţená faktem, ţe 

František Ferdinand byl následníkem trůnu a pro císaře bylo nemyslitelné, aby manţelkou 

budoucí hlavy státu byla hraběnka. Tato situace však měla další konsekvenci – uherské 

právo neznalo pojem „stavovsky přiměřený sňatek―, coţ mohlo vést k tomu, ţe by se 

„Ţofie Chotková stala královnou Uher a děti z jejího manţelství s Františkem Ferdinanem 

by nosily svatoštěpánskou korunu.―
82

 Mezi arcivévodou a císařem tedy nedošlo ke shodě. 

František Josef I. dal svému synovci rok na rozmyšlenou. Císař toto období vyuţil tak, ţe 

pověřil ostatní členy rodiny, aby společně dosáhli jediného cíle, a to přesvědčení 

arcivévody, aby se manţelství s Ţofií Chotkovou vzdal. Dne 12. června 1900 císař doplnil 

rodinná statuta z roku 1839 o přesný seznam rodin, které jsou rovnorodé Habsburkům. 

Rodina Chotků se na seznamu nevyskytovala.
83

  

Dne 25. června 1900 představil František Josef I. svému synovci podmínky, za kterých mu 

umoţní nerovný sňatek. Arcivévoda podmínky přijal a o tři dny později, 28. června, sloţil 

ve vídeňském Hofburgu za přítomnosti všech dospělých arcivévodů, nejvyšších dvorských 

úředníků, ministrů, či biskupů renunciační přísahu, kde uznal vztah k jeho nastávající za 

nerovný, tedy morganatický. Ve smlouvě dále akceptoval, ţe jeho budoucí choti nebude 

přiznán statut arcivévodkyně, ani císařovny a v neposlední řadě se vzdal veškerých 

nástupnických práv pro své děti.
84
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2.2 Žofie, Maxmilián a Arnošt z Hohenbergu 

Svatební obřad proběhl první červencový den roku 1900 v kapli zámku Zákupy. Během 

slavnostního oběda přišel telegram s obsahem: „Jeho císařská a královská apoštolská 

Výsost učinila nejvzněšenějším osobním přípisem datovaným k 1. červenci v Bad Ischlu 

rozhodnutí bezplatně povýšit morganatickou choť Jeho císařské a královské Výsosti pana 

rakouského arcivévody d’Este, Ţofii, rozenou hraběnku Chotkovou z Chotkova a Vojnína, 

do dědičného kníţecího stavu se jménem Hohenbergová a predikátem Knížecí Milosti.―
85

 

Kněţna z Hohenbergu také obdrţela nový erb, jehoţ základem byl chotkovský hraběcí 

znak a habsbursko-lotrinský erb.
86

  Tímto aktem císař zajistil jména pro potomky 

novomanţelů – Hohenbergové. Jakoţto členové cizího rodu tak neměli ţádné dědické, či 

nástupnické nároky, samozřejmě ani pravomoce čerpat rentu z rodinného fondu. 

Distancováním se od potomků Františka Ferdinanda dávala habsbursko-lotrinská rodina 

najevo také tak, ţe na všech oficiálních rodokmenech byl vyobrazen arcivévoda sám, bez 

manţelky a dětí.
87

  

Přestoţe bylo Ţofii uděleno oslovení „kníţecí Milosti―, pravidla dvorního ceremoniálu jí 

určovala postavení ve všech situacích – při návštěvě Dvorního divadla Ţofie nesměla sedět 

se svým manţelem ve dvorní lóţi, zasedací pořádek během slavnostních večeří určoval její 

místo mezi nejmladšími arcivévodkyněmi, zatímco její manţel byl po pravici císaře.
88

 

Proto není divu, ţe po svatbě našel manţelský pár útočiště na zámku Konopiště, kde podle 

dochovaných fotografií trávil volný čas se svými dětmi i samotný František Ferdinand.  

Na základě nejvyššího rozhodnutí z 8. června 1905 byl Ţofii udělen predikát „Jasnost―, 

čímţ bylo její postavení ve společnosti vylepšeno. Další povýšení proběhlo 4. října 1909, 

kdy Ţofii císař udělil titul „vévodkyně―, s oslovením „Výsost―. Tato nobilitace byla 

                                                                                                                                                    
slovem, ţe toto prohlášení, jehoţ významu a dosahu jsme si plně vědomí, závazně uznáváme jak pro nás, tak 

pro naši paní manţelku a naše z tohot manţelství pocházející děti a jejich potomky, a ţe se nikdy nepokusíme 

odvolat naše dnešní prohlášení nebo podniknout něco, co by směřovalo k oslabení nebo zrušení jeho závazné 

síly.― (cit. dle: GALANDAUER, J.: František Ferdinand: následník trůnu, s. 87) 
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vskutku ojedinělá. Přestoţe její místo během významných ceremonií bylo stále za 

nejmladšími arcivévodkyněmi, po povýšení měla přednost před všemi kníţecími rody 

monarchie. „Navíc šlo o jediné udělení vévodského titulu za celou existenci rakouské 

(resp. později na něj navazující rakousko-uherské) monarchie.―
89

 Na rozdíl od první 

nobilitace z roku 1900, která umoţňovala uţívání titulu i erbu také Ţofiiným potomkům, 

titul vévodkyně včetně nového erbu byl vymezen pouze pro manţelku Františka 

Ferdinanda.
90

  

Po sarajevském atentátu byli jediní ţijící členové rodu Hohenberg potomci Františka 

Ferdinanda a Ţofie z Hohenbergu. V roce 1915 jejich poručník, Jaroslav hrabě Thun-

Hohenstein, inicioval změnu erbu, a to především kvůli lepšímu rozlišení jeho nositelů. Po 

několika debatách s úřady však záleţitost odloţil a erb tak zůstal v původní podobě. Kauza 

nového erbu se opět otevřela po nástupu císaře Karla I. Ten po audienci a diskuzích 

s Jaroslavem Thunem na základě nejvyššího listu z 31. srpna 1917 Hohenbergům udělil 

nový erb. Zároveň povýšil Maxmiliána do vévodského stavu s predikáty „vévoda 

z Hohenbergu― a „Výsost―.
91

  

Přestoţe se dle smlouvy z roku 1900 nemohli potomci Františka Ferdinanda stát 

následníky trůnu, arcivévoda dbal na vysokou úroveň jejich vzdělání a vystupovaní. Jediná 

dcera manţelského páru byla pojmenována po matce, Ţofie. Narodila se na Konopišti, 24. 

července 1901. O jejím soukromém ţivotě neexistuje mnoho veřejně dostupných 

informací. Dne 8. září 1920 se provdala za hraběte Friedricha Nostize-Rienecka, se kterým 

ţila v severních Čechách. Ţofie a Friedrich, kteří byli rodiči celkem čtyř dětí, byli po roce 

1946 odsunuti do Rakouska. Zemřela 27. října 1990 v bavorském Thannhausen.
92

  

Starší syn Františka Ferdinanda a Ţofie z Hohenbergu se jmenoval Maxmilián. Narodil se 

29. září 1902 v Belvederu. Podle závěti Františka Ferdinanda, otevřené dva dny po atentátu 

v Sarajevu, se právě Maxmilián stal dědicem zámku Konopiště a Artstetten. V roce 1926 
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se oţenil s německou hraběnkou, se kterou měl šest synů.
93

 Je přirozené, ţe Maxmilián byl 

spíše monarchisticky smýšlející. V roce 1932 vzniklo politické sdruţení Ţelezný kruh, 

jehoţ cílem bylo obnovení monarchie a především habsburské dynastie. Do čela 

organizace byl jmenován právě Maxmilián Hohenberg. S přibývajícím ohroţením Evropy 

nacismem rostlo nasazení Ţelezného kruhu, které se snaţilo převzít iniciativu a zabránit 

tak anšlusu Rakouska. Není proto divu, ţe právě Max Hohenberg, ale i jeho bratr, byli 

mezi prvními zatčenými Rakušany německým vojskem. Byli deportováni do 

koncentračního tábora Dachau, později převezeni do kamenolomu ve Flossenbergu. Po 

válce se Maxmilián stal starostou v městečku Artstetten, které se nachází v těsné blízkosti 

jeho panství. Zemřel ve věku 59 let, 8. ledna 1962.
94

 

Poslední ze sourozenců byl Arnošt, narozen na Konopišti dne 27. května 1904. Po studiu 

lesního inţenýrství se oţenil s dcerou britského diplomata, s níţ měl dva syny. Stejně jako 

v případě jeho staršího bratra, i Arnošt byl aktivním členem Ţelezného kruhu a vězněn 

nacisty. Zemřel vě věku 50 let, 5. března 1954.
95
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3 Osudy konopišťských sbírek mezi světovými válkami 

3.1 Konopišťské sbírky v letech 1918-1920 

Po vyhlášení nově vzniklé republiky bylo naladění společnosti radikálně protihabsburské a 

protikatolické. Byla publikována různá svědectví, která se nezakládala na pravdě a která 

často popisovala zfalšovaný obraz hlavních představitelů habsbursko-lotrinské dynastie.
96

 

Samotný František Ferdinand si během svého působení na Konopišti vytvořil mnoho 

odpůrců například tím, ţe zahrazoval cesty, odkupoval velké mnoţství lesů a polí, anebo 

tím, ţe Konopiště izoloval od přilehlého Benešova. Není tedy divu, ţe po státním převratu 

místní obyvatelé organizovali demonstrace, během kterých poţadovali, aby majetek 

arcivévodových dětí byl vyvlastněn.
97

  

Samotné vyhlášení Československé republiky mělo překotný a poněkud zmatený charkter. 

Velkým problémem se stalo drţení půdy a památek šlechtou, kdy největšími vlastníky 

půdy byli Schwarzenbergové.
98

 Jakákoliv konfiskace půdy ale není jednoduchý proces, 

který by bylo moţné aplikovat jiţ během prvních dnů vzniku republiky. Vláda tedy 

usilovně pracovala na velkém projektu pozemkové reformy, který v roce 1919 uvedla 

v praxi. Jako mezistupeň před vydáním precizněji definovaného zákona byl 9. listopadu 

1918 z preventivních důvodů vydán zákon o obstavení velkostatků. Tento zákon sice 

umoţňoval majitelům velkostatků svá sídla obývat, zakazoval jim ale je prodávat či 

jakkoliv měnit vlastníka.
99

 

Ve snaze zamezit šlechtě převést alespoň část movitého majetku do zahraničí, kde jim 

podobná konfiskace nehrozila, vydal jiţ 29. října 1918 Národní výbor československý 

nařízení,
100

 ve kterém zakazuje vývoz jakýchkoliv předmětů z území Československé 
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republiky, a to bez ohledu na to, zda je to majetek veřejný nebo soukromý. O tom, ţe se 

jedná o rychlé rozhodnutí celkem pěti představitelů vlády
101

, svědčí mnoho faktorů, 

například ţe zmíněné nařízení bylo vydáno jiţ následující den po vyhlášení republiky. 

Dalším faktorem je délka a obsah textu - jedná se o velice krátký text, platný pro všechny 

obyvatele. Zároveň zde není přesně stanovena penalizace, kdy výše pokuty pro toho, kdo 

nařízení poruší, se bude přiměřeně odvíjet od ceny věcí, které měly být vyvezeny.  

O zabavení konopišťských sbírek se postarali především obyvatelé Benešova, zaměstnanci 

velkostatku a zájmová sdruţení. Na zasedání okresního výboru v Benešově dne 25. 

listopadu 1918 tito lidé upozornili Národní výbor československý, ţe se na Konopišti 

nachází velice cenný inventář zámku. Z preventivních důvodů byla ustanovena komise, 

která 12. ledna 1919 prohlédla stav předmětů v zámku a vyhotovila protokol, ve kterém se 

poručník potomků Františka Ferdinanda d’Este a zároveň správce hohenberských statků, 

Jaroslav kníţe Thun-Hohenstein, zavázal, ţe  na základě nařízení Národního výboru 

československého ze dne 29. října 1918 nebudou vyvezeny ţádné umělecké předměty 

z velkostatku Konopiště.
102

 Po provedení soupisu inventáře zámku bylo zjištěno, ţe se na 

zámku nacházelo 49 919 movitých věcí. Tyto předměty pak úředníci rozdělili do tří skupin 

podle moţného vyuţití v budoucnosti: pro kancelář bylo vhodných 270 kusů nábytku, pro 

vybavení velvyslanectví bylo vymezeno celkem 11 031 předmětů a 38 681 věcí určeno 

jako vhodných pro muzeum, školu nebo nemocnici. Bylo tedy evidentní, ţe majetkové 

hospodaření republiky bylo spíše zmatené a záměr nakládání s uměleckými sbírkami byl 

poněkud paradoxní. Nejprve byly totiţ konopišťské sbírky povaţovány za vzácné, ale jiţ 

po půl roce neměla vláda zábrany těmito předměty vybavit školy či nemocnice.
103

 

                                                                                                                                                    
svěřeneckém či korporací či ústavů, nacházejí se neb nacházely se v území státu československého nebo sem 

inventárně náleţely. Za překročení tohoto nařízení bude trestán vývozce i ten, kdo mu pomáhá, pokutou 

přiměřenou ceně věcí, jeţ měly býti zavlečeny neb vyvezeny. Nařízení toto nabývá účinnosti dnešním 

dnem.― (cit. dle: Nařízení Národního výboru československého č. 13/1918 Sb. z. a n.) 

101
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Jednání komise, která přijela na zámek vytvořit soupis inventáře, neodpovídalo předem 

dohodnutým podmínkám. Přestoţe se správce hohenberských statků svým podpisem 

zavázal, ţe on, ani Hohenbergové nebudou vyváţet ţádné předměty, zlaté nádobí a 

dekorace byly za dohledu policejní správy uzamčeny a zapečetěny. Chování komise spíše 

dokazuje negativní vztah úředníků republiky k příslušníkům bývalé monarchie. Díky 

podpisu Jaroslava Thuna tak komisi nic nebárnilo v pouhém vyhotovení soupisu a 

ponechání věcí na původních místech.
104

 V tuto chvíli došlo i k porušení práva ze strany 

státu – Hohenbergům byl odepřen přístup k předmětům, na které měli vlastnické nároky.  

Právě kvůli velkému mnoţství vzácných předmětů, byl na Konopiště ze strany vlády 

preventivně zvýšený dohled. Zástupci státu se navíc snaţili vyuţít kaţdé situace k 

vyvolání podezření, ţe Jaroslav Thun chce svůj slib porušit. Naříklad při cestě do Děčína 

byla zinscenována aféra tak, ţe Hohenbergové byli podezřeni z porušení závazku. Podle 

správce zámku Jana Hrdého se v noci z 15. na 16. dubna 1919 měli Hohenbergové pokusit 

o převezení dvou zavazadel plných šperků a uměleckých předmětů. „Na základě této, 

pravděpodobně účelově zinscenované aféry ze strany správce zámku, byl Janu Hrdému na 

jeho vlastní ţádost udělen dne 18. dubna 1919 dekret ministra školství a osvěty 

pověřujícího dohledem nad uměleckými sbírkami a uţitkovým zařízením zámku 

Konopiště.―
105

 

Proti zabavení zlatých předmětů podali Ţofie, Max a Ernest Hohenbergovi prostřednictvím 

svého právního zástupce JUDr. Ladislava Valenty odvolání na Ministerstvo školství a 

národní osvěty. Reakce Ministerstva z 20. listopadu 1919 tvrdí, ţe toto deponování 

předmětů „nemělo jiného účelu, neţ zajistiti nejdraţší ze skvostů, na Konopišti uloţených, 

a ţe tím nebylo prejudikováno pozdějším právním krokům majitelovým. Z toho důvodu 

nemá Ministerstvo zájmu na tom, aby jím byly zadrţovány předměty, které mohou býti 

povaţovány za soukromý majetek a souhlasí předem s rozhodnutím, které Ministerstvo 

zemědělství učiní (…).―
106

 Je pravděpodobné, ţe toto tvrzení na okamţik Hohenbergy 
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uklidnilo, přesto ţádné věci nedostali. Výjimku tvoří ţádost sestry Ţofie Chotkové, 

Henrietty
107

, která pobývala na Konopišti po smrti své sestry a pro Hohenbergy byla 

nejbliţší a důvěrnou osobou.
108

 Na základě této ţádosti bylo hraběnce Chotkové vydáno 

povolení odvést z Konopiště předměty v jejím soukromém vlastnictví. Za přítomnosti 

přednosty okresní politické správy v Benešově, Emila Iserlaho, ústředního ředitele panství, 

Františka Schneiberga, správce zámku, Josefa Hofbauera, klíčníka zámku, Štěrby a 

vnuceného správce panství, Emila Kučery, byla 2. ledna 1920 část věcí zabalena a 

převezena do Děčína své majitelce. Z důvodů obav před pozdější záměnou některých 

předmětů, je soupis věcí předaných hraběnce Chotkové velice detailní. Popis jednotlivých 

věcí udává například jejich obsah, velikost, barvu, či účel.
109

 

Kromě zabavení cenných předmětů ze zlata byla dne 30. května 1919 za přítomnosti 

okresního četnického inspektora Jakuba Třebína a zámeckého správce, pověřeného 

Ministerstvem školství a národní osvěty, Jana Hrdého, zabavena veškerá korespondence 

Ţofie Hohenbergové. Důvodem zabavení dopisů byl článek zveřejněný v listu Večerní 

České Slovo ze dne 9. května 1919, kde je uvedeno, ţe korespondence Ţofie 

Hohenbergové „můţe přinésti mnoho zajímavostí z tohoto okruhu dvorních tajností a 

piklů.―
110

 Po publikaci článku upozornil Archiv Ministerstva vnitra na závaţnost situace, 

„neboť jedná se o korespondenci, která by mohla vnésti světlo v otázku viny původců 

války a míti po případě rozhodující vliv na otázku náhradného či beznáhradného zabrání 

panství Konopiště.―
111

 Pro představitele nově vzniklé Československé republiky plyne 

z dopisů podezření, ţe jejich majitelka navázala příliš přátelský vztah s německým císařem 

Vilémem II., coţ povaţovali za moţnou příčinu vzniku války. „Pokud nahlédnuto bylo do 

této velice rozsáhlé korespondence, jest táţ ponejvíce rázu soukromého, obsahuje však téţ 

některé zajímavosti rázu veřejného a ukazuje na oddaný přátelský styk s bývalým 
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německým císařem Vilémem.―
112

 Dopisy byly zapečetěny v kufru a uloţeny v prostorách 

střelnice zámku, jejíţ dveře byly také opatřeny pečetí. Bezpečnostní opatření nad 

zabavenými dopisy bylo velice důsledné: „Okna místností jsou opatřena důkladnou 

ţeleznou mříţí a venku stojí stále vojenské stráţe.―
113

 O dalších krocích provedených 

s dopisy manţelky Františka Ferdinanda prameny mlčí. Je však pravděpodobné, ţe na 

doporučení Archivu Ministerstva vnitra byly řádně uloţeny právě v této instituci. 

Další osudy mobiliáře Konopiště se pak odvíjely od příjetí článku č. 208 mírové smlouvy 

ze St. Germain a jeho zveřejnění ve sbírce zákonů a nařízení Československé republiky. 

3.2 Konopišťské sbírky po roce 1921 

Jiţ na počátku první světové války se Hohenbergové přestěhovali do Děčína, domova 

jejich poručníka Jaroslava Thuna. Během prvních let války nepředpokládali změnu 

státoprávních poměrů po ukončení války, a proto na Konopišti ponechali většinu osobních 

věcí, ale i sbírek po otci. Po vydání zákona zakazujícího vývoz uměleckých předmětů tak 

většina jejich věcí zůstala na Konopišti. Poţádali tedy vládu o povolení k vydání osobních 

věcí z jejich bývalého bydliště.  

Dne 16. prosince 1921 odevzdal právní zástupce Hohenbergů seznam celkem 378 

předmětů, které patřily tetě nezletilých Hohenbergů, Henriettě Nosticové, rozené 

Chotkové. Obdobný seznam čítající 1288 kusů pak předloţil 30. prosince 1921. 

Vlastníkem předmětů na druhém seznamu byla Ţofie Nosticová, rozená z Hohenbergu. 

Obsáhlý seznam obsahuje kromě nábytku a dekorací také oblečení, šperky, knihy ale i 

dámské jízdní kolo.
114

 Vláda se navrácením osobních předmětů zabývala aţ v roce 1923, 

kdy Ministerstvo školství a osvěty vydalo povolení k odvezení předmětů. Podmínkou ale 

bylo doloţení důkazu, ţe předměty byly na zámek přivezeny aţ po vzniku Československé 

republiky, tedy po 28. říjnu 1918.  „Ministerstvo zemědělství nečiní proti vydání těchto 

předmětů námitek, pokud bude nezvratně prokázáno, ţe předměty ty nebyly dne 28. října 
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1918 na území republiky Československé a ţe teprve dnem 5. listopadu 1918 na zdejší 

území se dostaly (…).―
115

  

Ministerstvo zemědělství zároveň doporučilo Ministerstvu zahraničních věcí, které bylo 

předáním pověřeno, aby vydání proběhlo bez účasti potomků Františka Ferdinanda.
116

 

Předměty byly dle seznamu předány společnému právnímu zástupci obou ţen, JUDr. 

Arnoštu Weinfurterovi mladšímu, a to po čtyřech letech, přesněji 12. ledna 1926. Na 

náklady přejímajících byly předměty ze zámku odvezeny 21. ledna 1926 dvěma 

nábytkovými vozy.
117

 

Osud konopišťského inventáře byl také medializován. Deník Rudé Právo otiskl 14. června 

1928 článek, ve kterém tvrdí, ţe „kterýsi vysoký státní úředník přijel hned po svém 

nastoupení úřadu na Konopiště, chodil po zámku a křídou poznamenával si předměty, které 

byly pak na dvou neb třech datech převezeny do jeho vlastnictví. O tomto případě prý vědí 

mnoho konopišťští správci, kteří to vypravují ve vlaku, domnívaje se, ţe nejsou 

pozorováni.―
118

 V reakci na to byli někteří zaměstnanci zámku nuceni podepsat protokol, 

ve kterém prohlásili, ţe se tvrzení článku nezakládá na pravdě. Podle správy zámku došlo 

k dezinterpretaci, protoţe v dubnu roku 1928 zámek navštívil ministr zemědělství, který 

vybíral nábytek pro vybavení zámku v Průhonicích. „Pan ministr určil po prohlídce zámku 

Konopiště pro vypravení prázdného státního zámku v Průhonicích určitý nábytek 

z přeplněných místností zámku Konopiště.―
119

 Nábytek byl ze zámku odvezen 27. dubna 

1928.
120

 

Dostatek mobiliáře, který se nacházel v prostorách zámku Konopiště, umoţnil úředníkům 

Ministerstva zemědělství nechat umístit některé kusy nábytku do dalších prostor jiných 

státních institucí. V srpnu 1928 tak Ředitelství státních lesů a statků v Praze sepsalo 

kompletní seznam zapůjčených předmětů. Konopišťské sedací soupravy či orientální 
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koberce tak zdobily interiéry budov Nejvyššího kontrolního účetního úřadu, Ministerstva 

zemědělstvi, Generálního ředitelství státních lesů a statků v Praze, či zámku 

Topolčianky.
121

 Naopak na Konopiště byly 23. září 1928 navráceny vzácné předměty 

z trezoru Národního muzea. Jednalo se především o řády a vyznamenání Františka 

Ferdinanda d’Este.
122

  V roce 1936 pak byla jedna sedací souprava převezena na Praţský 

hrad.
123
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4 Mírová smlouva ze Saint-Germain ve vztahu k velkostatku 

Konopiště 

4.1 Článek č. 208 mírové smlouvy 

Konec „Velké války― znamenal pro takřka celou Evropu nový začátek - jiţ během bojů na 

frontách vznikaly odboje usilující o vznik samostatných států. Za jednu z nejdůleţitějších 

teorií, jak ukončit první světovou válku, je povaţován dokument „Wilsonových 14 bodů―, 

který mimo jiné obsahoval poţadavky na úpravy hranic evropských států. Poraţené 

Rakousko-Uhersko mělo svým národům poskytnout „nejsvobodnější příleţitost 

autonomního vývoje―.
124

 Přesto tento program nepoţadoval konec habsburské monarchie. 

Během posledního roku „Velké války― získal československý odboj podporu u států 

Dohody.
125

 Tyto státy také uznaly Československou národní radu jako předstupeň budoucí 

vlády nového státu.
126

 Dne 28. října 1918 pak byla v Praze na Václavském náměstí 

vyhlášena samostatná Československá republika.
127

   

Pro oficiální ukončení války, nastolení míru a projednání poválečného uspořádání Evropy 

se 18. ledna 1919 v Paříţi sešli zástupci vítězných mocností a států zapojených ve válce, 

tedy delegáti celkem 29 států. Tato konference, která byla ukončena aţ 21. ledna 1920, 

byla řízena především vítěznými státy, mezi které patřily Spojené státy americké, Anglie, 

Francie a Itálie. Za účelem vyřešení mnoha problémů vznikaly různé komise a podkomise, 

ve kterých vystupovali jen někteří političtí reprezentanti. Na konferenci bylo podepsáno 

celkem pět smluv, které definovaly postavení a úlohu jednotlivých států.
128

  

Za hlavní z mírových smluv je všeobecně povaţována první podepsaná, tzv. Versailleská 

smlouva. Tato úmluva upravovala především vztah mezi Německem a vítěznými 

mocnostmi. Jedním z jejích hlavních cílů bylo, aby Německo deklarovalo plnou 
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odpovědnost za vypuknutí války a s tím přijalo i povinnost zaplatit válečné reparace. 

„Hlavním účelem smlouvy bylo Německo zlomit jako velmoc, vzít mu kolonie, zabránit 

mu ve zbrojení, neutralizovat jeho vojenský potenciál, aby uţ nikdy nepředstavovalo 

hrozbu pro evropské státy.―
129

 Německo smlouvu podepsalo 28. června 1919.
130

  

Druhou smlouvou byla tzv. Saint-Germainská mírová smlouva, podepsána 10. září 1919 

na předměstí Paříţe, Saint-Germaine-en-Laye, představiteli celkem 28 států. Jedná se o 

obdobu Versailleské smlouvy, která je ovšem aplikována na bývalé Rakousko-Uhersko. 

Ustanovení smlouvy byla projednávána především s delegacemi jednotlivých států, které 

vznikly na území bývalé monarchie. Rakouským zástupcům byl přístup na jednání odepřen 

a jejich návrhy či připomínky se projednávaly pouze písemnou formou. Stejně jako 

v případě Německa bylo Rakousko-Uhersko nuceno platit válečné reparace. Jeho 

následnický stát, Rakousko, se ve smlouvě zavázalo, ţe uzná jako autonomní všechny 

státy, které vzniknou na jeho bývalém území.
131

  

Cílem této smlouvy bylo především zamezit případnému vzestupu bývalého Rakouska-

Uherska. Byla tedy omezena nejen činnost a velikost rakouské armády, ale i rozloha státu. 

Z původních 676 615 km
2
 území zůstalo nové republice pouze 83 871 km

2
. Z celkem 51 

milionů obyvatel mnohonárodnostní monarchie bylo nyní Rakušany pouze 6,5 milionu lidí. 

Z velké, několik set let staré říše v čele s jednou rodinou, se stala malá republika, která 

přišla o 90% území, ale i obyvatelstva.
132

 Další omezení se týkala spolupráce Rakouska s 

Německem. Podle článku č. 88 smlouvy
133

 muselo Rakousko zůstat autonomním státem a 

bez svolení Společnosti Národů nesmělo uzavírat ţádné politické či ekonomické unie 
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Sb., Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruţenými a Rakouskem, Článek 88) 
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s Německem. Namísto původního názvu „Německé Rakousko― (Deutschösterreich) musel 

být přijat název „Rakousko―.
134

  

V článku č. 208 se smlouva ze Saint-Germain věnuje otázce nabytí majetku bývalé 

habsburské monarchie. První odstavec tohoto článku říká, ţe: „Státy, kterým připadlo 

území bývalého mocnářství rakousko-uherského nebo které vznikly rozkouskováním 

tohoto mocnářství, získají všechny statky a majetek vlády rakouské, bývalé i nynější, 

pokud leţí na jejich vlastním území.―
135

 Následující odstavec pak blíţe specifikuje, o které 

majetky se jedná. „Podle tohoto článku budou se statky a majetkem vlády rakouské, bývalé 

i nynější, rozuměti statky, které náleţely bývalému císařství rakouskému, a zájmy tohoto 

císařství na statcích, které bývaly společným majetkem mocnářství rakousko-uherského, 

dále všechen majetek koruny a soukromé statky bývalé panovnické rodiny rakousko-

uherské.―
136

 Třetí odstavec pak omezuje rozsah těchto nároků jednotlivých nástupnických 

států: „Státy ty nebudou moci poţadovati nic ze statků a jmění vlády rakouské, bývalé i 

nynější, leţící mimo jejich vlastní území.―
137

 

Další část článku stanoví, ţe cena statků, které jednotlivé státy nabydou, bude stanovena 

reparační komisí. O tuto cenu pak bude Rakousku poníţena dluţná částka, kterou je 

povinno uhradit z důvodu náhrady poválečných škod. V případě, ţe země, obec či jiná 

místní samosprávná zařízení přispěly finančně či materiálně těmto nemovitostem, je 

reparační komise povinna tuto částku od celkové dluţné sumy odečíst.
138
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Přijetí smlouvy ze Saint Germain bylo pro Československou republiku důleţitým 

okamţikem – bylo to další potvrzení suverenity státu a zároveň respektování ze strany 

spojenců. Tato smlouva, později označována jako „Velká Saint-Germainská smlouva―
139

 

se stala součástí československého právního systému jako zákon č. 507/1921 Sb.
140

  

Mír a politiku přátelské spolupráce pak 16. prosince 1921 na zámku v Lánech podepsali 

československý ministr zahraničních věcí, Edvard Beneš, a rakouský kancléř, Jan Schober. 

V této dohodě, která je známá pod termínem „Lánská smlouva―, se zavazují k plnění 

ujednaných podmínek v Saint-Germain. „Oba státy, stojíce pevně na podkladě, sjednaném 

mírovou smlouvou, uzavřenou s Rakouskem v St. Germain-en-Laye dne 10. září 1919, a 

                                                                                                                                                    
část nezajištěného dluhu bývalé vlády rakouské, převzatého jmenovaným státem nabývajícím podle řečeného 

článku 203, jaká odpovídá podle mínění komise reparační nákladům učiněným na statky a majetek státem tím 

získané. Sumu, jakou sluší odečísti, určí komise reparační podle zásad, jaké uzná za slušné. 

Mezi statky a majetek vlády rakouské, bývalé i nynější, náleţí také část nemovitostí jakéhokoli druhu 

leţících v Bosně a Hercegovině, za které vláda bývalého mocnářství rakousko-uherského podle článku 5 

úmluvy ze dne 26. února 1909 zaplatila 2,500.000 tureckých liber vládě ottomanské. Tato část bude úměrná 

podílu bývalého císařství rakouského na oněch platech a suma určená komisí reparační budiţ připsána ku 

prospěchu Rakouska na úhradu částek dluţných z důvodu povinnosti k náhradě škod. 

Výjimkou z ustanovení právě uvedených budou bezplatně převedeny: 

statky a majetek zemí, obcí a jiných místních zřízení samosprávných bývalého mocnářství rakousko-

uherského a statky i majetek v Bosně a Hercegovině, které nenáleţely bývalému mocnářství rakousko-

uherskému; 

školy a nemocnice z vlastnictví bývalého mocnářství rakousko-uherského; 

lesy, které náleţely bývalému království polskému. 

Mimo to státy jmenované v prvém odstavci, jimţ připadla území, mohou se schválením komise reparační 

nabýti bezplatně všech nemovitostí nebo jiných statků, které leţí v jejich územích a náleţely dříve království 

českému, polskému neb chorvatsko-slovinsko-dalmatskému, nebo Bosně a Hercegovině, nebo kníţecím 

biskupstvím tridentskému a brixenskému, a jejichţ hlavní hodnota záleţí v dějinných upomínkách, které se k 

nim váţí.― (cit. dle: Mezinárodní smlouva č. 507/1921 Sb., Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i 

sdruţenými a Rakouskem, Článek 208) 

139
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mírovou smlouvou, uzavřenou s Maďarskem v Trianonu dne 4. června 1920, se zavazují, 

ţe veškerá ustanovení obou jmenovaných mírových smluv v plném rozsahu uskuteční.―
141

 

4.2 Stanovisko Finanční prokuratury 

Po přijetí Smlouvy ze Saint-Germain-en-Laye byla provedením článku č. 208 pověřena 

vláda. Samotný zámek Konopiště se svými sbírkami, ale i přilehlý park a obory byly pro 

nově vzniklou republiku lákavé. Pro lepší orientaci v problematice velkostatku Konopiště 

si Ministerstvo zemědělství nechalo vypracovat detailní rozbor zdejších majetkových 

poměrů, aby zjistilo, kdy a za jakých podmínek František Ferdinand Konopiště nabyl. 

Finanční prokuratura, která byla analýzou pověřena, konstatovala, ţe panství Konopiště je 

„dle vloţky zemských desk č. 726 knihovní vlastnictví nezletilého Maxe kníţete 

z Hohenbergů.―
142

 V následující zprávě pak rozebírala původ tohoto vlastnictví. „Sub 

praes. 27. března 1887 č. 13717 bylo na základě kupní smlouvy, dané ve Vídni 17. března 

1887, usnesení úřadu nejvyššího dvorního maršálka ze dne 26. března 1887 č. 249, jakoţ i 

odevzdací listiny tohoto úřadu ze dne 17. ledna 1877 č. 53, vloţeno vlastnictví pro 

arcivévodu Františka Ferdinanda z Rakouska-Este a poznamenáno, ţe jest vlastnictví toto 

omezeno resolutivními podmínkami, ustanovenými v článcích 3, pak 31 poslední vůle 

arcivévody Františka V., vévody modenského, ze dne 22. dubna 1873, (…).―
143

 Onou 

rezolutivní podmínkou dědictví po modenském arcivévodovi bylo přijetí přídomku 

„d’Este―, coţ František Ferdinand po celý svůj ţivot dodrţoval.
144

  

S dodrţením či porušením této podmínky závěti souvisela omezení majetku, který 

František Ferdinand jako patnáctiletý zdědil a který byl vyčíslen na osm milionů zlatých.
145

 

Přestoţe František Ferdinand koupil Konopiště aţ dvanáct let po smrti modenského 

arcivévody, je pravděpodobné, ţe nabyté peníze pouţil právě na koupi zámku. Dalším 
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důvodem pro udělení majetkových omezení je bezesporu fakt, ţe sbírku zbraní a zbroje, 

která byla součástí dědictví, nechal arcivévoda instalovat právě na Konopiště. 
146

 

Po atentátu v Sarajevu bylo třeba omezení vymazat, aby se dědici mohli stát arcivévodovi 

synové. Omezení vlastnického práva byla zrušena 31. prosince 1914 na základě rozhodnutí 

nejvyššího dvorního maršálka. „Jelikoţ způsobem tímto stalo se vlastnictví arcivévody 

Františka Ferdinanda neobmezeným, bylo potom 27. listopadu 1915 čís. 8721 na základě 

odevzdací listiny, dané ve Vídni, 22. října 1915, čís. 1529 vloţeno vlastnictví pro jeho syna 

Maxe z Hohenbergu.―
147

 

Zpráva Finanční prokuratury dále hovoří i o majetkových poměrech Chlumu u Třeboně. 

Toto panství ale František Ferdinand získal v rámci dědictví po modenském arcivévodovi 

Františku V. d’Este. Stejně jako u Konopiště byly poznámky o omezení vlastnictví 

vymazány a panství bylo převedeno na arcivévodova syna, Arnošta Hohenberga.
148

 

V další části své zprávy se prokuratura věnuje aplikaci čl. 208 mírové smlouvy ze Saint-

Germain. Její stanovisko je příznivé pro Hohenbergy. O tom, kdo je či není členem 

panovnické rodiny, mají totiţ podle úřadu rozhodnout „v první řadě zákony pro tu kterou 

panovnickou rodinu platné.―
149

 Přestoţe rodinná statuta z 3. února 1839 nebyla zatím nikde 

zveřejněna, není podle Finanční prokuratury moţné Hohenbergy povaţovat za členy 

Habsbursko-Lotrinského rodu. Prvním důvodem je, ţe „jako členové rodiny panovnické 

pokládali se od starých dob dle observace princové a princezny, pocházející od společného 

praotce manţelstvím rovnorodým. Rodina Chotkova nebyla pokládána za rovnorodou, 

protoţe byly pro staré panovnické rodiny rovnorodé jen rodiny kníţecí.―
150

 Přitom sňatek 

mezi Františkem Ferdinandem a Ţofií Chotkovou byl uzavřen morganatickým způsobem.  

Dalším důvodem pro nezařazení potomků Františka Ferdinanda d’Este mezi Habsburky je 

fakt, ţe ke kaţdému sňatku panovnické rodiny bylo třeba schválení hlavy monarchie, tedy 

císaře Františka Josefa I. Ten svému synovci povolení dal, ovšem za „podmínky, ţe 
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potomkové z tohoto sňatku nebudou členy rodu Habsburk-Lotrinského.―
151

 Východisko 

Finanční prokuratury se také opírá o prohlášení Františka Ferdinanda, ke kterému došlo 28. 

června 1900, coţ je v pozdějších pracích označováno jako „renunciační přísaha―. 

Prokuratura dodává, ţe renunciace byla v roce 1901 rakouskou říšskou radou vzata na 

vědomí. V Uhrách bylo toto prohlášení přijato jako zákon (XXIV článek zákona z roku 

1900).
152

  

Závěr této zprávy je poněkud překvapující. Zdá se, ţe samotná Finanční prokuratura 

zjistila, ţe zde existuje nárok Hohenbergů na panství Konopiště a Chlum u Třeboně, coţ 

bylo zcela jistě v rozporu s výsledkem, který byl očekáván. Na závěr své analýzy tedy 

prokuratura přidala další vyjádření, kterým dosáhla pravděpodobně předepsaného cíle: 

„Vylíčila-li finanční prokuratura, ţe ze stanoviska Rakousko-Uherského a dřívější 

panovnické rodiny nynější majitelé panství Konopišť a Chlumec za členy dřívější 

panovnické rodiny pokládati nelze, pak zůstane arciť ještě otázkou, zda-li by se nedalo 

dokázati, ţe ze stanoviska státního práva Českého platily jiné zásady, které v tomto případě 

uplatniti lze.
153

  

4.3 Vyjádření Ředitelství zemského archivu 

Protoţe závěry Finanční prokuratury nebyly pro vládu uspokojivé, nechalo si Ministerstvo 

zemědělství Československé republiky od Ředitelství zemského archivu království českého 

zpracovat právní analýzu, která by měla informovat o právní povaze majetkových poměrů 

panství na Konopišti i Chlumci, respektive o zásadách, které platily v českém státním 

právě v otázce nástupnictví členů panující rodiny. Archiv odpověděl 19. července 1920 

detailní analýzou, ve které se zaměřil právě na problematiku nástupnictví z nerovnorodého 

manţelství.  

Zpráva archivu nejprve potvrdila slova Finanční prokuratury v otázce příslušenství 

Hohenbergů k habsbursko-lotrinskému rodu a dodává, ţe o tom, kdo patří či nepatří do této 

rodiny, rozhoduje domácí řád z 3. února 1839. Archiv také kvitoval stanovisko předešlé 
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analýzy o tom, ţe sňatek mezi Ţofií Chotkovou a Františkem Ferdinandem d‘Este proběhl 

za podmínky příslibu, ţe jejich potomci nebudou členy a ani dědicové habsburské rodiny. 

„Je tedy nepochybno, ţe podle domácího řádu panujícího rodu, jehoţ se dovolávali jak 

císař František Josef ve svém proslovu, odůvodňujícím vyloučení potomstva Františka 

Ferdinanda z nástupnictví, tak arcikníţe František Ferdinand v příseţné formuli ke svému 

prohlášení, nelze dnešní majitele panství konopišťského a chlumeckého, Maxe a Arnošta, 

býv. prince z Hohenbergu, pokládati za členy rodu habsbursko-lotrinského.―
154

 Zpráva 

ovšem dodává, ţe existence domácího protokolu je čiste soukromoprávní záleţitost a je 

třeba ujasnit, v jakém poměru je tento domácí řád ke státnímu právu jednotlivých zemí, 

respektive jaký vztah má české právo k posloupnosti domácích řádů habsursko-lotrinského 

rodu.  

V otázce následnické posloupnosti v českém právu platily čtyři základní zákony
155

, které 

definovaly pravidla pro dědičnost trůnu. Tyto zákony se však nezabývaly problematikou 

posloupnosti v původem nerovnorodého manţelství. Jejich výklad vychází z právní zásady, 

ţe „nelze činiti rozdíl tam, kde zákon sám nerozeznává (lege non distinguente nec nostrum 

est distinguere).―
156

 Podle této zásady tedy není jediný důvod zpochybňovat manţelství 

Františka Ferdinanda s hraběnkou Chotkovou, „uzavřené podle všech řádů církevních a 

vyhovující všem poţadavkům zákona občanského, nutno pokládati za zákonné, (…).―
157

 

Zpráva se opírá o východiska dr. Ladislava Dvořáka, který se touto problematikou 

zabýval.
158

 Dvořák došel k závěru, ţe renunciační prohlášení z 28. června 1900 nebyl 

konečný akt a nevylučuje arcivévodovy potomky z trůnní posloupnosti. Svá východiska 

opřel o tvrzení, ţe domácí řád nebyl nikdy přijat ústavou. Dále ţe tvrdí, ţe podle českého 

práva je dědické právo výsadou. O jeho přijetí či odmítnutí nesmí rozhodnout třetí osoba. 

                                                 
154

 cit. dle: Národní archiv, ÚŘSLS, karton  691 

155
 Jednalo se o majestát Karla IV. ze dne 7. dubna 1348, majestát Vladislava II. ze dne 11. ledna 1510, druhý 

revere krále Ferdinanda I. ze dne 2. září 1545 a pragmatická sankce Karla VI. (tamtéţ) 

156
 cit. dle: tamtéţ 

157
 cit. dle: tamtéţ 

158
 Jednalo se o článek Sňatek arcikníţete Františka Ferdinanda d’Este a právní účinky jeho prohlášení z 28. 

června 1900. 



38 

 

„Podle zásad práva veřejného a státního práva českého přísluší dědicům královým nárok 

nástupnictví z práva vlastního, a nelze tudíţ vzdáti se ho za své dědice.―
159

 

Přestoţe byla mírová smlouva ze Saint-Germain podepsána jiţ v září roku 1919, nebyla 

ihned zveřejněna ve sbírce zákonů. Dne 27. ledna 1921 upozornil Dr. Karel Engliš 

Ministerstvo zahraničních věcí na nutnost okamţité publikace mírové smlouvy. „Vedle 

tohoto zájmu oficielního jsou zde však i četné zájmy soukromoprávní, které mohou býti 

dotčneny ba ohroţeny, nebude-li mírová smlouva ihned uvěřejněna.―
160

 Své tvrzení 

správce Ministerstva financí opírá o existenci prekluzivních lhůt, které v nejbliţší době 

uplynou.
161

  Na publikaci mírové smlouvy naléhali také senátoři
162

, kteří 30. června 1921 

interpelovali vládu. Podle prohlášení vlády byly důvodem zdrţení potíţe s překladem do 

českého jazyka. Senátory vládní tvrzení neuspokojilo a dodali, ţe zdrţování či dokonce 

nepublikování mírové smlouvy by znamenalo porušení smluvních povinností, „neboť 

přece první povinností, která plyne ze smlouvy, je péče o její řádné vyhlášení.―
163

 Senátoři 

vládě připomněli, ţe přestoţe smlouva zatím nebyla součástí československého právního 

systému, ve Sbírce zákonů jiţ byly zveřejněny zákony, které z jejích ustanovení vychází. 

„Je to zvláštní hysteron proteron jestliţe se mírové smlouvy samotné 

vyhlašují později, neţli smlouvy, které je modifikují a doplňují.―
164

 Předseda vlády ve své 

odpovědi pouze obecně konstatoval, ţe zveřejnění proběhne v nejbliţší době.
165
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5 Zákon o převzetí statků bývalé panovnické rodiny 

5.1 Interpelace senátorů Františka Veselého a Václava Klofáče 

Dne 13. července 1920 v Senátu Národního shromáţdění interpelovali senátoři František 

Veselý
166

 a Václav Klofáč
167

 se svými společníky vládu. Tito senátoři byli mezi 

8. červencem 1919 a 25. květnem 1920 členy první vlády Vlastimila Tusara. František 

Veselý působil jako ministr spravedlnosti a Václav Klofáč zastával funkci ministra národní 

obrany.  

Interpelace byla mířena zejména na dva členy druhé Tusarovy vlády, a to na ministra 

zemědělství, Karla Práška, a ministra školství a národní osvěty, Gustava Habrmana. 

Předmětem interpelace bylo zabrání statků Habsburské rodiny a upravení právních poměrů 

na velkostatku Konopiště.
168

  

První část interpelace se zabývala aplikováním mírové smlouvy ze Saint-Germain. 

Senátoři připomněli, ţe důleţité mezinárodní mírové smlouvy byly jiţ podepsány a nevidí 

tak překáţky ve vydání zákona, který by aplikoval ustanovení článku č. 208 Saint-

Germainské mírové smlouvy. „Táţeme se proto veškeré vlády, kdy hodlá předloţit 

Národnímu shromáţdění zákon o zabrání majetku bývalé vlády rakousko-uherské a 

zejména i soukromého jmění býv. suverénní rodiny rakousko-uherské.―
169

 Naléhavost 

senátorů na rychlé jednání vlády byla zdůvodněna tím, ţe současný stav, kdy všechny 

statky bývalého rakouského mocnářství byly vedeny nucenými správci a úředníky 

bývalých vlastníků, neumoţňily vládě kontrolu nad těmito majetky a vznikl tak prostor pro 

jakékoliv nakládání s těmito předměty. Dalším důvodem pro urychlení jednání vlády byla 

nedůvěra obyvatel v autoritu republiky. Tento způsob správy nemovitostí, kdy stát 
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nevyuţívá své vlastní zaměstnance, vzbuzuje v obyvatelích nedůvěru a je třeba je nahradit 

„řádným vedením stálými a odpovědnými úředníky republiky.―
170

 

V další části senátoři hovořili o prodeji vily v Benešově, č.p. 487. Podle nich 

„dřívější vlastník velkostatku Konopiště Max Hohenberg odprodal na jaře 1920 z 

nemovitostí Konopištských vilu v Benešově Františku Schneibergovi, řediteli velkostatku 

za 25.000 K. Vila ta má ceny podle nynějších poměrů nejméně 100.000 K, a účelem 

smlouvy bylo patrně, aby ředitel velkostatku Konopištského byl mimořádně odměněn za 

sluţby, které i po převratu koná rodině Hohenbergově.―
171

 Podle senátorů je chyba 

jednoznačně na straně ministra zemědělství, který umoţnil prodej. Max Hohenberg neměl 

podle Veselého a Klofáče ţádné právo disponovat majetkem, který „byl přikázán republice 

Československé, a ministr zemědělství neměl ani připustiti, aby Max Hohenberg uzavíral 

nějakou smlouvu o nemovitostech Konopišťských a tím méně měl schvalovat smlouvu, jeţ 

jest skrytou odměnou za sluţby, prokázané nikoli republice, nýbrţ dřívějšímu 

vlastníku.―
172

  

Na této části interpelace je evidentní snaha zákonodárců minimalizovat pravomoce 

Hohenbergů a jejich přátel. Uţ jen označení Maxe Hohenberga za dřívějšího majitele, je 

nesprávné a poukazuje na účelnost jednání nejen senátorů, ale i celé vlády, která 

Hohenbergy automaticky zařadila mezi bývalou panovnickou rodinu. Jejich majetek tak 

byl řazen mezi majetek monarchie, aniţ by to potrvrdil či vyvrátil jakýkoliv orgán soudní 

moci. Jenţe právě v době interpelace, tedy v červenci 1921, si vláda nechala zpracovat 

analýzy a vyjádření poradních orgánů státní moci pro účely zjištění právní povahy 

záleţitosti majetku Hohenbergů. Další nepřesností, uvedenou v interpelaci, je hodnota 

domu. Podle soupisu majetku Hohenbergů z 28. listopadu 1915 byla cena této vily 

stanovena na 12 000 K, tedy o polovinu méně, neţ je prodejní cena.
173
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Dne 15. září 1920 ovšem došlo k výměně vlády. Jejím předsedou se stal Jan Černý, 

ministrem zemědělství byl jmenován Vladislav Brdlík a Ministerstvo školství a národní 

osvěty vedl Josef Šusta.
174

 Na interpelaci senátorů tak reagoval jiný ministr zemědělství 

teprve po čtrnácti měsících, a to 9. září 1921. Obhajoba Jana Černého byla zaloţena na 

dalším upřesnění faktických nedostatků jeho interpelátorů. Uvedl, ţe smlouva byla 

uzavřena mezi JUDr. Jaroslavem Thunem, jakoţto poručníkem Maxe Hohenberga, na 

jedné straně a Františkem a Luisou Schneibergovými na straně druhé. Správce velkostatku 

tak nebyl výlučným vlastníkem, ale jen polovičním. Ministr také upozornil na nepřesnost 

v označení vlastníka Konopiště a uvedl, ţe Max Hohenberg je dosud stále knihovní majitel 

konopišťského panství.
175

  

Brdlík dále vyvrátil obvinění ze schválení kupní smlouvy mezi Maxem Hohenbergem a 

Schneibergovými  Podle ministra byla smlouva schválena bez námitek zcela oprávněně, 

protoţe s velkostatkem Konopiště nijak nesouvisí. Toto tvrzení se ovšem nezakládá na 

pravdě. Vila byla totiţ v roce 1912 zakoupena Františkem Ferdinandem d’Este a 

nemovitost tak byla připsána pod Arcivévodské panství Konopiště (Domaine-Direction 

Konopischt Sr. k.u.k. Hoheit des durchl. Herrn Erzherzogs Franz Ferdinand v. Österreich-

Este in Beneschau bei Prag).
176

 

Další část interpelace obsahuje pouze stíţnosti na chování vnuceného správce velkostatku 

Konopiště Emila Kučery. Na základě nepodloţených zpráv Klofáč s Veselým poţádal jeho 

propuštění z funkce. Podle senátorů zneuţíval svého postavení například tím, ţe svým 

umoţňoval přátelům střílet vysokou zvěř v konopišťských lesích a následně si jí odvést 

domů.  V další části interpelace podezírají senátoři Kučeru, ţe si z velkostatku odváţel 

potraviny a květiny do své praţské vily na Královských Vinohradech. „Asi v říjnu 1919 

zabavila vojenská policie na nádraţí Wilsonově v Praze zásilku Emila Kučery, jeţ 
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obsahovala 12 baţantů, 12 zajíců, 40 kg másla, 40 kg sádla, 4 q mouky.―
177

 A nakonec 

upozornili vládu na zvýšenou pozornost nad konopišťskými uměleckými sbírkami a ţádají 

ministra školství a národní osvěty, „aby jmění republiky bylo chráněno.―
178

 Podezření 

senátorů Veselého a Klofáče pravděpodobně nepochází jen od ostatních zaměstnanců 

velkostatku. Jiţ 7. ledna 1920 na zasedání Národního shromáţdění upozorňovala skupina 

poslanců
179

 ministra zemědělství na trestní minulost Emila Kučery.
180

  

Pohnutkou k upozornění na nevhodné chování vnuceného správce na Konopišti byla 

ochrana celého zámku. „Ţádáme, aby vláda věnovala pečlivou pozornost poměrům na 

Konopišti, (…) aby velkostatek Konopiště jako jmění Československé republiky byl 

spravován s nejsvědomitější péčí a s vyloučením všech pokoutních snah směřujících ve 

prospěch rodiny Hohenbergovy.―
181

 Československá vláda povaţovala zámek Konopiště 

za Habsburský majetek, přestoţe k tomu nebylo vyneseno ţádné vyjádření. 
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5.2 Zákon č. 354/1921 Sb. z 12. srpna 1921 

Po přijetí mírové smlouvy ze Saint-Germain bylo třeba některá její ustanovení uvést i na 

národní úroveň a tím zajistit jejich uvedení v praxi. „Proto je třeba specielního zákona, jenţ 

by umoţnil provésti důsledky mírových smluv v mezích našeho platného právního řádu a 

zjednal jmenovitě podklad, potřebný podle našeho knihovního práva pro knihovní 

zápisy.―
182

 Například článek č. 208 mírové smlouvy nechává určitý prostor pro výklad, 

koho lze povaţovat za členy bývalé panovnické rodiny a čí majetek tak konfiskovat. Pro 

realizaci tohoto článku, ale i jeho právní vymahatelnost, bylo třeba vydat konkrétní zákon, 

který by vycházel ze znění jiţ zmíněného článku. 

Vládní návrh zákona: 

Na prvním návrhu zákona vycházejícího z ustanovení mírové smlouvy z roku 1919, se 

vláda usnesla 11. února 1921. V důvodové zprávě se pak zástupci vlády vyjadřili 

k významu publikace zákona, k vhodným postupům státu při jeho provádění, či k rozdělení 

kompetencí jednotlivých státních institucí. Základním předpokladem k vydání tohoto 

zákona je podle autorů důvodové zprávy zveřejnění mírových smluv ve Sbírce zákonů a 

nařízení. Bez jejich zařazení do československého právního řádu totiţ není moţné vydávat 

zákony, které jsou zaloţeny na usnesení těchto smluv.  V době sestavování vládního 

návrhu zákona totiţ nedošlo k publikaci mírové smlouvy a nebyla tak součástí 

československého právního systému.  

Další cíle vlády spočívaly v konkretizaci článku 208 mírové smlouvy, tedy specifikaci 

majetku, který nabyde Československá republika. Důvodová zpráva přiznává, ţe problém 

při výkladu mírové smlouvy vzniká v termínu „bývalá panovnická rodina rakousko-

uherská―. Podle autorů zprávy není blíţe specifikováno, o koho se jedná. Zpráva však 

dodává, ţe v případě posledního panovníka monarchie, Karla I., a jeho manţelky Zity 

nelze o příslušnosti k bývalé panovnické rodině pochybovat.
183
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Problematika postoupení majetku Československé republice je uvedena v § 3 návrhu 

zákona. Přestoţe důvodová zpráva návrhu tvrdí, ţe příslušnost posledního císařského páru 

k habsbursko-lotrinské dynastii nelze vyloučit, právě císař Karel a jeho manţelka Zita jsou 

výslovně jmenováni v prvním bodu tohoto ustanovení, coţ je moţné interpretovat jako 

pojistku před jakýmikoliv spekulacemi. „Statky a majetkem bývalé panovnické rodiny 

rakousko-uherské rozumějí se zejména statky a majetek: 1. posledního panovníka Karla a 

jeho manţelky Zity; (…)―
184

 Další bod ustanovení přebírá velice obecnou terminologii 

mírové smlouvy a stanoví, ţe Československá republika nabyde také majetky „jiných osob 

bývalé panovnické rodiny rakousko-uherské―.
185

 Ustanovení pak doplňuje bod číslo 3 a 4, 

které zahrnují statky a majetek „c. a k. rodinného fondu―
186

 a „statky a majetek stíţené 

svěřeneckým svazkem korunního svěřenství císaře a krále Frantiska Josefa I. pro 

arcikníţecí rod Habsbursko-Lotrinský.―
187

 

Pro bliţší specifikaci osob, jejichţ majetek bude podle § 3 zákona postoupen 

Československé republice, přenechává zákon v ustanovení § 4 rozhodovací pravomoce 

konkrétním státním institucím. O příslušnosti osob k habsbursko-lotrinské rodině tedy po 

společné shodě rozhodovalo Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí. „V 

ostatních případech však věc nebude nikterak samozřejma a jest třeba, by některému z 

úřadu dáno bylo právo vykládati závazně pojem panovnické rodiny rakousko uherské a 

vysloviti, ţe o statcích a majetku určité osoby platí důsledky mírových smluv a této 

osnovy.―
188

  

Důvodová zpráva vlády k navrţenému zákonu bere v potaz, ţe se nejedná o proces 

s konečnou platností, proto vládní návrh umoţňuje dotčeným osobám moţnost soudního 
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přezkumu. „Tím, ţe nebude vyloučena stíţnost k Nejvyššímu správnímu soudu, bude i tu 

zajištěna bezpečnost zájmům dosavadních vlastníků.―
189

 Návrh zákona předpokládá, ţe po 

nabytí právní moci těchto rozhodnutí bude do pozemkových knih k dotčeným objektům 

neprodleně vloţeno vlastnické právo Československé republiky.  

Projednání a schválení v Poslanecké sněmovně  

Vládní návrh zákona byl předán ústavnímu a právnímu výboru Poslanecké sněmovny 

Národního shromáţdění. Ústavní výbor návrh projednal a dne 1. července 1921 vydal 

zprávu s pozměňovacími návrhy. Na schůzi ústavního výboru vystoupili někteří členové 

výboru s návrhy, které oponovaly dosavadnímu znění návrhu zákona. Mezi nimi byl 

například i zástupce Ministerstva spravedlnosti.  

Tato opozice, jejíţ sloţení bylo menšinové, upozornila, ţe mírová smlouva stanoví určitý 

okruh osob, jejichţ majetek bude postoupen nástupnickým státům. Podle opozice však 

vláda této moţnosti zneuţila a definovala širší skupinu osob, na které bude článek 

aplikovat, neţ jí znění smlouvy umoţňuje. „Je-li text těchto smluv někde nejasný, pak je 

sice nutno přičiniti se o výklad, není však přípustno jíti dále, neţ mírové smlouvy samy 

dovolují.―
190

 Opozice svá tvrzení opírá o znění mírové smlouvy z Versailles, jejíţ 

myšlenka je obdobná jako v případě smlouvy ze Saint-Germain. Versaillská smlouva totiţ 

ve svém článku č. 256 uvádí konkrétní osoby, jejichţ majetek můţe být zestátněn, a to 

bývalého německého císaře a ostatní panující německé osoby. Skupina oponentů dodala, 

ţe Versailleská smlouva tak předchází pozdějším spekulacím o příslušnosti osob 

k rodinám, coţ je problém smlouvy ze St. Germain. Tato námitka však byla zamítnuta 

tvrzením většiny výboru v čele s poslanci Bartoškem a Špačkem, kteří konstatovali, ţe 

zákon není jen praktickým provedením mírových smluv a nelze ho jen vykládat, ale ţe se 

jedná o zákon „vycházející ze státní svrchovanosti, která můţe konstruktivně upraviti 
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všeliké poměry podle svého uváţení.―
191

 K usnesení ústavního výboru se 4. srpna 1921 

připojil také právní výbor.
192

  

Dodatek Theodora Bartoška 

Zprávu projednala Poslanecká sněmovna jiţ následující den, 5. srpna 1921. Se stanovisky 

ústavního výboru seznámil poslance zpravodaj JUDr. František Nosek. Zástupcem 

právního výboru byl JUDr. Gustav Mazanec. V diskusi, tedy těsně před hlasováním o 

přijetí zákona, se o slovo přihlásil člen ústavního výboru, JUDr. Theodor Bartošek, aby 

představil poslancům svůj pozměňovací návrh.  

Theodor Bartošek (1877-1954) byl právník a poslanec Národního shromáţdění za Českou 

stranu socialistickou. V roce 1905 zaloţil antiklerikalistický časopis Volná myšlenka. Je 

také autorem nezrealizovaného zákona o odluce církve od státu. V roce 1923 hlasoval proti 

přijetí zákona na ochranu republiky a byl proto vyloučen ze strany a zbaven svého 

mandátu. Později byl aktivním členem KSČ.
193

 

Bartošek jako zástupce několika dalších poslanců
194

 ve svém doplňujícím, respektive 

pozměňujícím návrhu zákona poţadoval konkretizaci § 3 bodu 2 navrţeného zákona. 

Dosavadní znění příslušné pasáţe o postoupení majetku „jiných osob bývalé panovnické 

rodiny rakousko-uherské―
195

 navrhl doplnit velice konkrétní větou „zejména téţ bývalého 

následníka trůnu Františka Ferdinanda Este a jeho potomků―
196

. Své důvody k tomuto 
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doplnění obhajoval před ostatními poslanci. Zásadní obsah jeho argumentace byla 

nepodloţená a později historiky vyvrácená domněnka, ţe právě na Konopišti měla být 

mezi Františkem Ferdinandem d’Este a německým císařem Vilémem II. domluvena 

světová válka. „Pomyslíme-li na tyto statky, zastane nám zajisté na mysli i statek u 

Benešova, Konopiště, to místo právě, které bylo dějištěm komplotu obou dynastií ke 

světové válce. Kdyby text osnovy zůstal tak, jak je oběma výbory zde navrţen, mohly by 

nastati jisté pochybnosti o tom, zda také statky bývalého následníka trůnu podléhají tomuto 

zákonnému opatření (…).―
197

 

Podle Bartoška není moţné, aby stát, který vznikl na základně státního převratu, jako byl 

například 28. říjen 1918, jen mechanicky převzal právní systém a fungování státu po 

předchozím státním zřízení. Odmítl tvrzení, ţe nově vzniklý stát můţe přechovat zvyklosti 

v právním a sociálním uspořádání po předchozímu státu, vůči kterému se navíc 

ideologicky vymezuje. „My jsme přece zrušili instituci dynastie a její výsady, my zrušili 

také jakékoliv prerogativy šlechtické, my nemůţeme proto připustiti jinou interpretaci, 

neţli ve smyslu všeobecných právních norem a zásad.―
198

  

Po řeči Bartoška, který ţádal o schválení návrhu zákona v jím doplněném znění, vystoupil 

před sněmovnu František Nosek, aby se jakoţto zpravodaj ústavního výboru vyjádřil 

k tomuto Bartoškově návrhu. Nosek se zastal potomků Františka Ferdinanda a připomněl, 

ţe o příslušnosti k bývalé panovnické rodině je oprávněno podle § 4 návrhu zákona 

rozhodovat Ministerstvo vnitra a ţe případné odvolání bude probíhat prostřednictvím 

nejvyššího správního soudu. Nosek pak dodal, ţe Poslanecká sněmovna, ani celý 

Parlament nedisponoval ţádnou pravomocí rozhodovat o příslušnosti k bývalé panovnické 

rodině a neměl tedy právo ani konkrétně jmenovat některé osoby, jejichţ majetek by měl 

být konfiskován. Bartoškův doplňující návrh tak potomky Františka Ferdinanda 

diskriminoval a dal jim „méně příznivé podmínky neţ všem ostatním, poněvadţ kaţdý jiný 

můţe dát toto své příslušenství přezkoumat instancí správní i soudní, kdeţto zde by se to 
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bez této moţnosti výjimečným ustanovením proti určitým osobám dostalo do zákona 

samotného.―
199

 Zavedení doplňku Theodora Bartoška, který by jmenováním potomků 

Františka Ferdinanda přímo v zákoně znemoţnil jakékoliv odvolání, by pro Hohenbergy 

podle Noska mělo fatální následky.  

Do diskuze se zapojil také zpravodaj právního výboru, Gustav Mazanec, který Bartoškův 

návrh označil za bezpředmětný. Podle něj doplnění návrhu předběhlo, respektive 

anticipovalo rozhodnutí, která ale náleţí Ministerstvu vnitra a zahraničí. Dodal, ţe na 

schůzi právního výboru předchozí den se vyjádřil zástupce Ministerstva zahraničí, který 

tlumočil stanovisko svého úřadu. Podle něj byla otázka příslušnosti Hohenbergů k bývalé 

habsbursko-lotrinské rodině uzavřená, protoţe dosavadní znění § 3 bodu 2 v sobě podle 

Ministerstva obsahuje také osobu následníka trůnu a jeho potomky.  Mazanec však přiznal, 

ţe otázka příslušenství Maxe a Arnošta Hohenberga k bývalé panovnické rodině není jen 

otázkou vnitrostátní, ale je ovlivňována i mezinárodními aspekty, coţ je důvod, proč 

rozhodovací pravomoc má spolu s Ministerstvem vnitra i Ministerstvo zahraničí.  

Na tato vyjádření zpravodajů obou výborů, která dávají Hohenbergům moţnost odvolání, 

reagoval poslanec Jan Dubický slovy: „My jsme pány situace doma v této věci!―
200

 Podle 

dobového záznamu byla Mazancova reakce: „Nerad bych tedy, abychom zde zbytečně 

působili obtíţe, nebo situaci, která by byla pro Ministerstvo zahraniční potom 

komplikovaná a těţko přijatelná.―
201

 Svoje vyjádření zakončil Mazanec zdůrazněním, ţe 

přestoţe je Československá republika suverénním státem, je vázána mírovými smlouvami 

a nemůţe se v kaţdé situaci rozhodovat naprosto svobodně. Mazanec, ale i ostatní 

poslanci, tak vyzvali ministra zahraničních věcí, Edvarda Beneše, aby se k problému 

vyjádřil.  
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Po Mazancově řeči oznámil předseda sněmovny, ţe se ke slovu přihlásil ministr 

zahraničních záleţitostí Beneš. Ministr ovšem překvapeně upozornil, ţe se jedná o omyl a 

k věci se nevyjádřil. Poslanci Národního shromáţdění tak přešli ke schvalování návrhu 

zákona. Návrh byl schválen ve znění, které navrhl dr. Bartošek. Ustanovení, které bylo 

představeno aţ poslední den projednávání návrhu a o němţ se vedla jen krátká diskuze, 

bylo schváleno bez větších obtíţí. Věta Theodora Bartoška uvedená v návrhu zákona se tak 

stala fatální pro další osudy Hohenbergů a především pro jejich majetek.  

Projednání a schválení ústavně-právním výborem Senátu 

Zprávu o usnesení Poslanecké sněmovny stran vládního zákona projednal také ústavně-

právní výbor Senátu Národního shromáţdění. Ve svém komentáři ke zprávě ze zasedání 

z 10. srpna 1921 výbor vysvětlil povahu odebrání majetku bývalé panovnické rodiny a 

ospravedlňuje charakter pozměňovacího návrhu Theodora Bartoška. „Toto přiřknutí statků 

státních a panovnické rodiny nemá povahy konfiskace, nýbrţ vyplývá ze změněných 

poměrů státních a jest důsledkem uznané samostatnosti a souverenity československého 

státu.―
202

  

Zpráva se dále zabývá problematikou prohlášení či neprohlášení potomků Františka 

Ferdinanda d’Este za členy bývalé panovnické rodiny a shoduje se s východisky analýzy 

Ředitelství zemského archivu království českého z července předešlého roku. Připomíná, 

ţe arcivévodův sňatek s hraběnkou Chotkovou byl legitimní, protoţe byl schválen tehdejší 

hlavou monarchie. „Otázku, zda potomci Františka Ferdinanda Rakouského z Este jsou 

příslušníky rodiny panovnické, zodpověděl kladně § 3 odstavec 2., a zajisté právem, neboť 

příslušníci rodiny Hohenbergovy pocházejí z řádného a platného manţelství Františka 

Ferdinanda, ve které vešel se svolením tehdejšího císaře Františka Josefa a sluší je tedy dle 

zákonů pokládati za plnoprávné jeho potomky a tedy za členy rodiny panovnické.―
203
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Ve své další části zpráva opět sdílí východiska s právní analýzou Ředitelství zemského 

archivu. Tvrdí, ţe „manţelství nerovnorodého zákony rakouské neznaly a rodinný statut 

panovnické rodiny nebyl nikdy vyhlášen, obsah jeho není vůbec ani znám, a nemůţe tedy 

být pokládán za právní normu platnou a závaznou.―
204

 V závěru své zprávy ústavně-právní 

výbor navrhuje Senátu, aby toto usnesení Poslanecké sněmovny bylo schváleno.  

Projednání a schválení v Senátu 

Návrh zákona projednal Senát Národního shromáţdění 12. srpna 1921. Předseda Senátu 

navrhl, aby zpráva ústavně-právního výboru byla projednána zkráceně, neboť „jedná se o 

záleţitost, která se jeví jako důsledek provádění mírových smluv a která tedy vyhledává 

svého konečného rozřešení.―
205

 Předseda také navrhl, aby jednání proběhlo v jediné debatě 

během 15 minut, coţ většina přítomných senátorů schválila.  

S východisky zprávy ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním 

návrhu zákona o převzetí statků a majetku připadlých podle mírových smluv 

československému státu seznámil přítomné bývalý starosta Benešova a autor nenávistně 

laděné knihy o bývalém majiteli Konopiště, František Veselý. Zopakoval, ţe postoupení 

majetku bývalé panovnické rodiny Československé republice nemá povahu konfiskace 

cizího majetku, ale ţe se jedná o výsledek státoprávních změn. Své tvrzení podloţil 

faktem, ţe Rakousko-Uhersko a jeho dynastie panovnických rodin jiţ po právní stránce 

neexistují, zanikly tak i jejich nároky na majetek. 

Veselý se ve své výpovědi zaměřil na dovětek přidaný do § 3 bodu 2 na návrh Theodora 

Bartoška. Podle Veselého bylo záměrem Bartoška zabránit jakýmkoliv budoucím 

spekulacím o potomcích Františka Ferdinanda d’Este a jejich příslušnosti k bývalé 
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panovnické rodině. Přestoţe byl dovětek jiţ schválen, Veselý jeho publikaci nepovaţoval 

za nutnou, protoţe v převzetí Konopiště Československou republikou neviděl ţádný 

problém. „Jsem přesvědčen, ţe věcně, materielně se rodině Hohenbergově ţádné bezpráví 

neděje.―
206

 Jakoţto odpůrce rodiny Hohenbergů pak pochopitelně doplnil výklad svým 

osobním soudem. Podle senátora totiţ Max a Arnošt Hohenbergové pouţívali neprávem 

tohoto jména, neboť k sňatku Františka Ferdinanda d’Este s Ţofií Chotkovou dal svolení 

císař a jednalo se tak o naprosto legitimní manţelství a nebylo tedy důvodu, aby jejich 

potomci nesli jiné jméno. Dodal, ţe rakouské, ani československé právo nezná statut 

nerovného manţelství či neplnoprávného dětství. Rodinný statut, na který se 

Hohenbergové odvolávají, Veselý povaţuje za rodinné tajemství, protoţe nebyl nikdy 

nikde zveřejněn a nemůţe tak slouţit jako podklad pro jakoukoliv právní formu. „My 

neznáme obsah tohoto rodinného statutu, a proto je vyloučeno, ţe bychom se jím museli 

říditi.―
207 Podle Veselého tak nelze pochybovat o příslušnosti potomků Františka 

Ferdinanda d’Este k Habsburské monarchii. „Všechno ostatní jsou šlechtické libůstky, 

které nejsou ţádným zákonem a nejsou také ţádným pravidlem.―
208

 Bývalý starosta 

Benešova pak dodal, ţe ze strany republiky se Hohenbergům neděje ţádná křivda. Výběr 

jejich jména označil za nepodstatný detail, který neměl vliv na rozhodnutí 

československých zákonodárců.
209

  

Na závěr své řeči se Veselý zaměřil na stav zámku Konopiště. Podle jeho soudu je třeba 

dostatečně odměnit dosavadní zaměstnance celého velkostatku a motivovat je tak 

k efektivnější práci, aby se zámek i park mohl otevřít veřejnosti. „Nejen naše občanstvo, 

ale i mnoho hostí z ciziny, kteří přichází na Konopiště, chtějí viděti zámek a místa památná 

z poslední války, chtějí vidět památky, které po Habsburcích zůstaly.―
210

 Nakonec jakoţto 
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https://www.senat.cz/informace/z_historie/tisky/1vo/stena/070schuz/S070015.htm 
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zástupce ústavně-právního výboru doporučil přítomným senátorům, aby schválili usnesení 

poslanecké sněmovny v předloţeném, tedy Bartoškem doplněném znění.
211

  

Do diskuze se po řeči Veselého nepřihlásil ţádný další senátor. Podle stenografického 

protokolu, který zaznamenal potlesk i slova vykřikujících senátorů, kteří Veselého řeč 

kvitovali, byla atmosféra nakloněna ke schválení návrhu zákona. K přijetí dodatku, kde 

mezi bývalou panovnickou rodinu byli zařazeni i potomci Františka Ferdinanda tak stačily 

jen dva proslovy a společenská atmosféra, jejímţ hlavním nepřítelem byl předešlý 

politický reţim. Zákon byl schválen v obou čteních a ve Sbírce zákonů a nařízení 

Československé republiky byl uveden pod číslem 354/1921 Sb.
212

 

5.3 Protest Hohenbergů proti dodatku Theodora Bartoška  

Dle pravidel legislativního procesu byl posledním krokem k přijetí návrhu zákona podpis 

prezidenta republiky. Ihned po schválení návrhu zákona senátem Národního shromáţdění 

podal prostřednictvím advokáta Arnošta Weinfurtera poručník Hohenbergů Jaroslav Thun 

protest adresovaný prezidentu republiky proti osnově zákona č. 354/1921 Sb., zejména 

proti § 3 bodu 2. Podle této ţádosti, podané 16. srpna 1921, zbavuje Bartoškův dodatek 

Hohenbergy moţnosti odvolání a rozhodnutí Nejvyšším správním soudem, čímţ se stali 

znevýhodnění. Otázku příslušnosti Hohenbergů k bývalé panovnické rodině advokát 

označil za „nejvýše spornou―
213

 a argumentoval dvěma okolnostmi. 

Slavnostní renunciační akt, provedený Františkem Ferdinandem 28. června 1900, měl 

podle advokáta nejvyšší váţnost, a to díky přítomnosti všech významných státních činitelů 

– zletilých arcivévodů, ministrů, tajných radů a samotného císaře. Stejné prohlášení o 

omezení nástupnických a dědických práv učinil František Ferdinand nejen ve vztahu ke 

svým budoucím potomkům, ale i ke své nastávající manţelce. Advokát připomněl, ţe toto 

prohlášení bylo sděleno Rakouské říšské radě a dne 11. února 1901 vzato na vědomí 

panskou sněmovnou
214

. O tři měsíce později, 7. května 1901, vzali na vědomí stejné 
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prohlášení i poslanci v poslanecké sněmovně.  Nezbytným krokem k platnosti renunciace 

bylo přijetí přísahy Františka Ferdinanda také v Uhrách a její začlenění do maďarského 

právního systému. „V Uhrách bylo prohlášení arcivévodovo inantikulováno v zákonný 

článek čís. XXIV. z r. 1900 a sankcionováno dne 4. prosince 1900 ovšem i s dodatkem, ţe 

potomci z uzavřeného sňatku nebudou členy domu císařského.―
215

 

Součástí textu je opis z úředního dílu deníku Wiener Zeitung č. 147, opis článku II. 

svatebních smluv Františka Ferdinanda z 29. června 1900 a opis XXIV. zákonného článku 

včetně stenoprotokolů. Tyto přílohy se však v archivu nenacházejí.  

Dalším Weinfurterovým argumentem bylo provedení ustanovení renunciační listiny 

v praxi. Po smrti císaře Františka Josefa I. se císařem nestal Max Hohenberg, ale synovec 

Františka Ferdinanda, Karel, který byl korunován českým králem a uznán všemi národy 

Rakouska-Uherska. „Novému císaři Karlu I. holdovali a za císaře resp. krále jej uznali 

všichni národové Rakousko-Uherska, mezi nimi také Čechové zejména holdovali bez 

nejmenšího ohraţení české delegace, znichţ mnozí jsou nyní členy Národního 

shromáţdění.―
216

 

Otázka příslušnosti Hohenbergů k bývalé panovnické rodině by se dle advokáta měla řešit 

diplomatickou a právní cestou, k čemuţ dávala prostor vládní předloha zákona, ještě před 

doplněním dodatku Theodora Bartoška. Podle Weinfurtera nelze akceptovat, ţe takto 

závaţná otázka je během několika málo dní rozhodnuta na úrovni parlamentu. „Tato 

okolnost jest tím trapnější, ţe jedná se o práva soukromá, o majetek nemovitý a movitý, 

jehoţ zbaveni mají býti sirotkové a to o majetek ceny nedostiţné, neboť na Konopišti 

nalézá se nejpodstatnější část tzv. Estenckého pokladu.―
217

 K zabavení podle něj dochází 

nelegální cestou, protoţe článek 208 smlouvy ze Saint-Germain vymezuje soukromé jmění 

bývalé panovnické rodiny ve svém původním znění: „et que les biens privés de l’ancienne 

famille souveraine d’Autriche-Hongorie.―
218219
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Podepsání zákona prezidentem republiky ve znění s dodatkem Theodora Bartoška a jeho 

zařazení do československého právního systému by mohlo vzbudit podezření na 

mezinárodní úrovni, ţe se Československá republika zmocnila majetku nelegálně a to 

především díky údajné desinterpretaci článku 208 mírové smlouvy. Z přijetí zákona 

v tomto znění také obviňuje vládu, která nebyla schopna obhájit vlastní návrh a podlehla 

příliš radikálním poslancům. „Všemu tomu mohlo býti vyvarováno, kdyby přijata byla 

bývala osnova zákona tak, jak ji vláda podala. Budiţ ţalováno, ţe vláda neměla odvahu, 

aby vlastní předlohu svou obhájila a neb jen se o to pokusila, kdyţ příliš radikální dodatek 

ve sněmovně byl navrhnut.―
220

 Na závěr Weinfurter dodal, ţe v Rakousku, které je vázáno 

stejnou mezinárodní smlouvou, byly majetky Hohenbergům ponechány na základě tzv. 

Habsburského zákona č. 209/1919 z 3. dubna 1919 a zákona č. 501/1919 z 30. října 

1919.
221

  

Právní zástupce Hohenbergů tedy vyuţil posledních moţností změnit literu dosavadního 

zákona, a to způsobem podáním protestu na Společnost národů, ale „zejména i na toto 

Nejvyšší místo, neboť náprava sběhlé křivdy moţná jest jedině z vůle Vaší, pane 

presidente.―
222

 Závěr své ţádosti, podané 16. srpna 1921, Weinfurter směřuje na prezidenta 

republiky a jeho pravomoce vetovat zákon, „a to jak v zájmu spravedlnosti, na kterouţ i 

nezletilí svěřenci nárok mají, tak i v zájmu prestiţe státu našeho.―
223

  

Reakce Ministerstva vnitra 

Po vydání protestu Hohenbergů vydal neznámý pracovník Ministerstva vnitra zprávu 

s informacemi o celém případu. Ve svém textu mimo jiné uvedl, ţe podle § 47 

československé ústavy z roku 1920 bylo v pravomoci prezidenta zákon vrátit 
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s přípomínkami Národnímu shromáţdění, a to do 30 dnů ode dne, kdy bylo toto usnesení 

dodáno vládě. Ústava však nespecifikuje důvody, ze kterých můţe prezident podpis zákona 

odmítnout. To zmiňuje také informativní zpráva vydaná pracovníky Ministerstva vnitra pro 

hlavního představitele této instituce: „Rozumí se ovšem samo sebou, ţe důvody pro toto 

zakročení budou vţdy velice závazné.―
224

 Text ale také upozorňuje, ţe princip suverenity 

státu má svůj význam a suverénní stát má pravomoce přijmout jakýkoliv zákon, který 

projde legislativním procesem, tedy i zákon týkající se konfiskace majetku Hohenbergů. 

„Jest tudíţ zajisté i moţno prohlásiti vyvlastnění určitého majetku a to i bez náhrady, bude-

li tak zákonem výslovně stanoveno.―
225

  

Své důvody, proč je odvolání Hohenbergů nemoţné, dokládá Ministerstvo vnitra také na 

faktech čerpajících z historického českého práva. Text vychází ze skutečnosti, ţe nedošlo 

k publikaci domácího řádu, na jehoţ základě byla podepsána renunciační listina Františka 

Ferdinanda. Tato přísaha pak nebyla podle úřadu sdělena jednotlivým sněmům zemí 

koruny české „a nebyla jimi na vědomí vzata, ačkoliv pouze sněmy tyto byly k tomu 

oprávněnými státoprávními faktory.―
226

 Podle rakousko-uherské ústavy z roku 1867 však 

zemské sněmy neměly zákonodárnou pravomoc, proto jejich informování o renunciační 

listině nemělo ţádný význam.
227

 Autor textu nepochybuje o správnosti Bartoškova 

dodatku. Přiznává ale, ţe právě tato otázka je poněkud choulostivá a ţe kaţdé její rozřešení 

má politické zabarvení. 

Reakce Ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organizace správy 

K protestu Hohenbergů se 26. srpna téhoţ roku vyjádřilo také Ministerstvo pro sjednocení 

zákonodárství a organisace správy. Úřad překvapivě přiznal, ţe při výkladu pojmu „bývalá 

panovnická rodina rakousko-uherská― mohlo ze strany státu dojít k rozdílným 

interpretacím, „a sice v tom směru, ţe buď jde o svazek pouze pokrevenský, nebo o pojem 

                                                 
224

 cit. dle: Národní archiv, MVI-SR, karton 20 

225
 cit. dle: tamtéţ 

226
 cit. dle: tamtéţ 

227
 Působnost zemských sněmů byla ovšem omezena na projednávání výhradně zemských záleţitostí, tedy 

otázek, které se týkaly zemědělství, veřejných staveb, či zemského rozpočtu. (JANÁK, J., HLEDÍKOVÁ, Z.: 

Dějiny správy v českých zemích do roku 1945,s. 296) 



56 

 

práva veřejného.―
228

 Zákon č. 354/1921 Sb. umoţňuje v § 4 dotčeným osobám odvolání u 

Nejvyššího správního soudu, čímţ podle Ministerstva zákon přiznává, ţe se v rozhodování 

mohou vyskytnout pochybnosti, a to faktické, ale i právní. Bartoškův dodatek ovšem 

způsobil, ţe potomci Františka Ferdinanda byli bez jakéhokoliv šetření postaveni na roveň 

bývalému císaři Karlu I. Poslední panovník i jeho manţelka byli oprávněně zahrnuti do 

termínu „bývalá panovnická rodina―, zpráva se však domnívá, ţe „nelze totéţ bezpečně 

tvrditi o potomstvu býv. následníka Františka Ferdinanda Este.―
229

 Text také, na rozdíl od 

zprávy Ministerstva vnitra, správně připomíná, ţe renunciační přísaha Františka 

Ferdinanda byla vzata na vědomí oběma sněmovnami rakouské říšské rady a zároveň 

inartikulována do uherského právního systému. K těmto skutečnostem však zákonodárci 

při schvalování zákona nepřihlédli. „Všem těmto sporným otázkám vládní osnova se 

vyhýbá (…).―
230

  

Zpráva došla k překvapivému závěru ohledně Bartoškova dodatku: „S hlediska tohoto 

připouštímě, ţe dodatek přičiněný k vládní osnově jeví se jako přídavek neorganický, 

odporující duchu i tendenci ostatních ustanovení předmětného zákona.―
231

 

Ministerstvo se však neodváţilo vydávat jakákoliv závazná stanoviska, proto v závěru 

zprávy připomnělo, ţe rozhodnou pravomoc v této záleţitosti má Ministerstvo 

zahraničních věcí a vnitra. „Stanovisko ostatních ministerstev nemůţe pak býti 

prejudicielním, poněvadţ tato Ministerstva pro nedostatek příslušných pomůcek, omezují 

se na posouzení věcí spíše s hlediska práva vnitrostátního (…).―
232

 

Vzhledem k tomu, ţe zákon byl přijat v navrhované podobě, lze předpokládat, ţe prezident 

nevyuţil svého práva veta a stíţnost Hohenbergů tak zamítl. 
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6 Rozhodnutí o nároku Maxmiliána Hohenberga na Konopiště 

Pro schválení zákona č. 354/1921 Sb. bylo třeba zahájit řízení s potomky Františka 

Ferdinanda d’Este, aby se Konopiště a další jimi zděděné objekty mohly stát majetkem 

Československé republiky. Nezbytnou podmínkou pro zahájení řízení bylo prohlášení 

Ministerstva vnitra, ţe jsou členy bývalé panovnické rodiny. Ministerstvo zemědělství, 

které bylo pověřeno vkladem vlastnického práva do knihovních listů, poţádalo 21. října 

1921 Ministerstvo vnitra o vyjádření k této záleţitosti. Ministerstvo uvedlo, ţe v případě 

Maxmiliána Hohenberga není pochyb o jeho příslušnosti k habsbursko-lotrinskému rodu, 

proto poţadované prohlášení bude mít čistě formální charakter. Toto podle Ministerstva 

vnitra formální řízení bylo zahájeno 26. listopadu 1921. Úřad vyzval právního zástupce 

Maxmiliána Hohenberga, JUDr. Arnošta Weinfurtera, aby doloţil plnou moc v jeho 

zastupování a aby se k této záleţitosti vyjádřil.
233

 

6.1 Vyjádření advokáta 

Weinfurter se ve své zprávě z 14. prosince 1921 kriticky vyjádřil k nárokování 

Československé republiky Hohenberských statků na základě zákona č. 354/1921. Advokát 

upozornil, ţe toto převzetí majetku, které se odvolává na mezinárodní smlouvu, vede 

k porušení ochrany vlastnického práva Hohenbergů. „Moji mandanti, nechť dopadne 

rozhodnutí o výkladu tohoto zákona jakkoliv, pohlíţeti budou na pouţití řečeného zákona 

k vyvlastnění jejich zde leţícího majetku za nespravedlivost, postrádající jakéhokoliv 

právního odůvodnění a musím jim zůstaviti právo všemi zákonem přípustnými prostředky 

proti úmyslu tomu se opírati, (…).―
234

 

Podle právního zástupce Hohenbergů je zákon č. 354/1921 Sb. čistou antinomií
235

 a jeho 

název je v rozporu se stanoveným cílem. „Tato antinomie v tom leţí, ţe zákon ze dne 12. 

srpna 1921 dle svého nadpisu má býti pouze zákonem k převzetí statků a majetku 

připadlých podle mírových smluv Československému státu.―
236

 Zákon podle Weinfurtera 

respektuje mírová ustanovení pouze v § 1. Zabrání statků osobám definovaným v bodě 2 § 
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3 odporuje podle advokáta liteře mírové smlouvy. Případné nerespektování poţadavků 

Hohenbergů, realizace Bartoškova dodatku a převzetí jejich majetku státem, „zavazovalo 

by toto převzetí, jeţ rovná se vyvlastnění, stát Československý k úplnému odškodnění 

k rukoum mých klientů (…).―
237

 

Jako „bývalá panovnická rodina― je podle Wienfurtera v článku č. 208 mírové smlouvy 

myšlen „na právu rodiném spočívající korporativní, veřejný, všeobecnými právními 

normami ohraničený svaz osob, z něhoţ dle řádu státním právem upraveného měl vyjíti 

panovník, tudíţ totéţ, co jiným výrazem nazývá se císařský dům.―
238

 Termín rodina tedy 

podle advokátovy interpretace nezahrnuje osoby, které jsou pokrevně příbuzné, ale spíše 

osoby, jejichţ statut byl určován pravidly, které měly státoprávní charakter. Být součástí 

tohoto okruhu také znamenalo určité výhody, které plynuly z loajality k císaři a státu. 

Klíčovou roli tedy nehrál původ jedince, ale jeho pozice v hierarchii společnosti. 

Weinfurter připomněl, ţe nároky na tato privilegia Hohenbergům zanikly podpisem 

renunciační listiny jejich otcem, tedy ještě před jejich narozením. Jejich pozice vzhledem 

k císaři měla charakter tzv. kognátové rodiny, neboli děděné po matčině straně. „Pouze 

členové císařského domu byli příslušníky panovnické rodiny souverenní, nikoliv ale 

kognátové císařovi, kteří vystoupili aneb vyloučeni byli z císařského domu; tito 

nepřináleţejí jiţ nadále souverenní rodině, coţ z toho jich vychází, ţe pojem souverenity 

vyjadřuje výjimečné postavení na poli státního práva proti jiným osobám; takového 

výjimečné postavné z císařského domu vystouplých neb vyloučených v kaţdém směru 

odpadlo.―
239

 Odebráním členství potomků Františka Ferdinanda d’Este v bývalé 

panovnické rodině také způsobilo zánik jejich státoprávních vztahů k Rakousku-

Uhersku.
240

  

Podle Weinfurtera tedy došlo při výkladu mírové smlouvy a následné tvorbě zákona 

k nepochopení výrazu „famille souveraine d’Autriche-Hongorie.― Ovšem podle advokáta 

měli zákonodárci na mysli čistý překlad tohoto výrazu, tedy rodinu, která je pokrevně 
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příbuzná. Problém však spočívá v tom, ţe v mírové smlouvě je slovo „famille― výhradně 

uvedeno ve spojení „souveraine d’Autriche-Hongorie―. Tímto spojením došlo k označení 

okruhu osob, které čerpali právě z výhod císařského arcidomu.
241

  

Weinfurter se domnívá, ţe si zákonodárci byli vědomi zpochybnitelnosti otázky 

příslušnosti Hohenbergů k bývalé panovnické rodině, proto Bartoškovým opatřením 

preventivně záleţitost uzavřeli a předešli spekulacím. Pokud by ale jejich příslušnost 

nebyla zpochybnitelná, nebyl by důvod je výslovně uvádět v ustanovení zákona. „Byla-li 

pro Zprávu ústavně právního výboru senátu příslušnost rodiny Hohenbergovy k bývalé 

panovnické rodině rakousko-uherské tak samozřejmou, pak by nemělo účelu výslovné 

jmenování potomstva v §u 3 č. 2.―
242

 Obhajoba povaţuje Bartoškův dodatek za důkaz 

nesprávného výkladu mírové smlouvy a zneuţití pravomocí k zabrání jejich soukromého 

majetku. „Právě na tomto dodatku zcela jasně viděti jest svémocné překročení článku 208 

smlouvy Saint-Germainské.―
243

 

Jako důkaz advokát předloţil opis znění renunciační listiny v časopise Wiener Zeitung 

z 29. června 1900. Dalším přiloţeným dokumentem je XXIV. zákonný článek uherský 

z roku 1900 o inartikulaci renunciačního prohlášení. Význam těchto dokumentů spočívá 

podle advokáta v tom, ţe v době narození Maxmiliána i Arnošta Hohenberga byly součástí 

právního systému.
244

  

Advokát také připomněl, ţe podle § 5 Obecného zákoníku občanského zákony nelze 

současné vykládat zpětně a aplikovat je na minulá rozhodnutí. „Prohlášení určité osoby za 

člena rakousko-uherského panovického domu můţe tudíţ býti povahy jen deklarativní, 

výslednicí zkoumání skutečností dnes jiţ nezměnitelných, v minulosti nastalých. Nikdy 

nemůţe však prohlášení takové vzíti na sebe ráz konstitutivní, neboť by tím zvráceny byly 

historické momenty, jeţ jsou nezměnitelnými.―
245
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Weinfurter dodal, ţe další důkaz o tom, ţe Hohenbergové byli postaveni mimo císařskou 

rodinu, nastal po smrti Františka Ferdinanda d’Este. Podle pragmatické sankce jakoţto 

platného nařízení o nástupnictví na trůn se měl novým následníkem císaře stát nejstarší 

arcivévodův syn, tedy Maxmilián Hohenberg. V případě, ţe by renunciační přísaha 

Františka Ferdinanda nebyla akceptována rakouskými úřady, stal by se po smrti císaře 

Františka Josefa I. novým císařem právě Maxmilián. Hlavou státu se však stal synovec 

Františka Ferdinanda, Karel I., coţ lze povaţovat za dostatečný důkaz o tom, ţe 

Hohenbergové byli vyjmuti z následnického pořádku a nepatřili tak mezi Habsburky. 

Advokát se ve své zprávě také kriticky vyjadřil k českým zákonodárcům a jejich vztahu 

k novému císaři Karlu I. „Zákonná representace národa československého holdovala však 

tehdy císaři Karlovi co novému legálnímu panovníkovi; nyní tatáţ representace zaujímá 

stanovisko zcela jiné.―
246

 Dále svou výpověď doplnil kritickým zamyšlením nad morálkou 

české společnosti a jejích zákonodárců. „Kaţdý samostatný stát můţe sobě vytvořiti 

zákony, jaké mu libo. Jsou však zákony ty měřítkem mravního svědomí jeho a objektivní 

oprávněnost zákonů jest zároveň zrcadlem jeho kultury. Zrcadlem tím ostřejším, kdyţ 

zákon národní má býti provedením rámcového zákona mezinárodního. Pohraniční mezníky 

neoddělují stát od světa ostatního a neznemoţňují úsudek ostatního světa; také na době 

prvních let naší samostatnosti spočine jednou zpytavý zrak Klio.―
247

 

Závěr stíţnosti je adresován na Ministerstvo vnitra, jehoţ rozhodování se Weinfurter snaţil 

ovlivnit ve prospěch Hohenbergů. „Můţe tedy nyní Ministerstvo rozhodovati i o otázce 

jmění potomstva následníka trůnu a bude zajisté při tom přihlédati také k nadpisu zákona, 

jenţ má býti provedením smlouvy mezinárodní, přičemţ nelze přezírati okolnosti, uvedené 

v tomto spise, jeţ vysvětlují úmysl a ducha připuštěného převzetí statků.―
248

 Zdůraznil, ţe 

další nástupnický stát, Rakouská republika, prohlásila, ţe Hohenbergové nejsou součástí 

bývalé panovnické rodiny a nevztahuje se tedy na ně článek č. 208 mírové smlouvy. 

Jelikoţ se jedná o totoţnou smlouvu, její důsledky musí být podle obhajoby stejné.  

                                                 
246

 cit. dle: Národní archiv, MVI-SR, karton 20 

247
 cit. dle: tamtéţ 

248
 cit. dle: tamtéţ 



61 

 

6.2 Rozhodnutí Ministerstva vnitra 

Na poţádání Ministerstva vnitra z 22. prosince 1921 vydal Zemský civilní soud v Praze 

vyjádření o majetku Maxe Hohenberga na území Československé republiky. Podle 

knihovních zápisů patřilo nejstaršímu synovi Františka Ferdinanda d‘Este na základě 

odevzdací listiny z 22. října 1915 panství Konopiště se zámkem Benice, továrnou v Týnci 

nad Sázavou a statky Dlouhé Pole, Vidlákova Lhota, Mrač a Poříčí nad Sázavou.
249

  

Dne 14. ledna 1922 pak vydalo Ministerstvo vnitra po dohodě s Ministerstvem 

zahraničních věcí rozhodnutí o tom, ţe Maxmilián Hohenberg je členem bývalé 

panovnické rodiny. Zpráva, která je k rozhodnutí přiloţena, je velice stručná a věcná. Své 

rozhodnutí Ministerstvo vysvětluje tím, ţe skutečnost, ţe Maxmilián je potomkem 

Františka Ferdinanda d’Este je všeobecně známou skutečností a v souladu s ustanovením 

zákona č. 354/1921 Sb. ho lze tedy povaţovat za člena bývalé panovnické rodiny. „Na 

základě materiálu, jenţ byl dosavadním šetřením získán, jest moţno vydati rozhodnutí o 

tom, ţe Maxmilian Hohenberg jest členem bývalé panovnické rodiny rakousko-uherské. 

Rozhodnutí Ministerstva vnitra bude vydáno v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí a 

obmezí se pouze na konstatování zmíněného fakta, o majetkoprávních důsledcích tohoto 

rozhodnutí není třeba v něm se zmiňovati.―
250

 Zpráva také reaguje na Weinfurterovo 

vyjádření ze 14. prosince 1921, ve kterém se advokát odvolal na nedodrţování ustanovení 

mírových smluv. Ministerstvo se proti vyjádření ohradilo s vysvětlením, ţe pro vládu je 

závazný platný zákon z 12. srpna a rozhodnutí o tom, zda zákon je či není v souladu 

s mírovými smlouvami, není v kompetenci vlády, nýbrz členů Národního shromáţdění.
251

  

6.3 Stížnost Maxmiliána Hohenberga proti rozhodnutí Ministerstva 

vnitra 

Proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podal 11. března 1922 Maxmilián Hohenberg stíţnost 

k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím svého právního zástupce. Stíţnost se od 

vyjádření z 14. prosince 1921 liší tím, ţe není psaná osobou právního zástupce 
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Hohenbergů, ale samotným Maxmiliánem Hohenbergem. Stěţovatel konstatuje, ţe je 

zklamaný nejen z celého obsahu z rozhodnutí Ministerstva vnitra, ale i tím, ţe ministestvo 

rozhodnutí opravdu vydalo. Na základě svých odůvodnění poţádal nejstarší syn Františka 

Ferdinanda soud, aby rozhodnutí Ministerstva vnitra  

č. 99873-1/1921 ze dne 14. ledna 1922 zrušil pro jeho protizákonnost.  

Hohenberg předeslal, ţe se ve své stíţnosti zaměří na zkoumání zákona, který je zásadní 

pro zabrání jeho majetku, a jeho roli v československém právním systému. Zákon 

z 12. srpna 1921, na základě kterého vydalo Ministerstvo vnitra rozhodnutí o příslušnosti 

stěţovatele k bývalé panovnické rodině, označuje za „mrtvě narozený―
252

, protoţe některá 

jeho ustanovení, konkrétně dodatek Theodora Bartoška, nelze provést v praxi.  

První část stíţnosti vychází ze znění důvodové zprávy Poslanecké sněmovny Národního 

shromáţdění k č. tisku 1601. Zpráva výslovně uvádí, ţe existuje nejistota, koho lze 

povaţovat za členy bývalé panovnické rodiny. Tento problém má však v případě 

Maxmiliána Hohenberga jasné řešení. „Meritorní rozhodnutí této otázky jednoduchým 

pouţitím platných norem mohlo vţdy vésti jen k tomu výsledku, ţe otázku náleţitosti 

k anicenne famille souveraine d’Autriche-Hongorie pouze na základě práva platícího 

v mocnářstvím rakousko-uherském v době jeho rozpadu určovati lze, zejména tedy na 

základě rodinného statutu ze dne 3. února 1839 a jeho dodatků, a ţe podle těchto norem 

vůbec nikdy jsem nebyl příslušníkem rakousko-uherské panovnické rodiny.―
253

 

Autor textu také upozornil, ţe nepřihlíţení ke znění domácích zákonů bývalé panovnické 

rodiny je v rozporu s dosavadní praxí. S odkazem na publikaci Emanuela Tilsche
254

 

upozornil, ţe zveřejnění domácích zákonů bylo rutinní záleţitostí, přestoţe s jejich textem 

nebyla široká veřejnost nikdy obeznámena. Na základě soudní ţádosti mohlo Ministerstvo 

spravedlnosti vyţádat konkrétní ustanovení domácích zákonů od dvorních úřadů, které 

byly jejich správci. Podle rakouského občanského práva se tato povinnost vztahovala i na 

panovníka a ostatní členy panující rodiny, s výjimkami stanovenými v domácích zákonech. 
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Ve své knize pak Tilsch dodal, ţe právě mezi tyto výjimky patří renunciační listina 

Františka Ferdinanda.
255

 

Stíţnost také poukazuje na to, ţe správnost výkladu termínu „bývalá panovnická rodina― 

ztroskotává na výběru státu, který by měl interpretaci provést. „Vţdyť stejným právem, 

jako pojem tento dle práva státu Československého, (…) určen býti má, mohl by tento 

pojem stejně dle práv ostatních s Československým státem stejnoprávných států smluvných 

určován  býti, mezi nimiţ tedy i dle právních řádů docela cizích, ku příkladu v Japanu, 

Číně neb Siamu platných.―
256

 Interpretace by se měla provádět na základě platných zákonů 

státu, jehoţ součástí byl předmět jednání.   

Ve čtvrté části stíţnosti upozorňuje na myšlenkový rozpor mezi mírovou smlouvou a 

zákonem z 12. srpna 1921, který by na základě svého názvu, tedy „zákon o převzetí statků 

a majetku připadlých podle mírových smluv Československému státu― měl z mírové 

smlouvy vycházet. Hlavní příčinou významového odporu těchto textů je dodatek Theodora 

Bartoška, který Hohenberg označil za násilně vloţený a nemající jakékoli náznaky jednání 

mírovou cestou. V případě nerespektování protichůdnosti těchto dvou zákonů a zabrání 

Hohenbergova majetku by se Československá republika dopustila konfiskace a omezení 

jeho soukromého vlastnictví, na coţ má stát své zákony. Problém však tkví v tom, ţe by 

byl majetek formálně zabrán na základě zařazení Maxe Hohenberga mezi bývalou 

panovnickou rodinu.  

Protichůdnost zákona č. 354/1921 Sb. a článku 208. mírové smlouvy by se mohla projevit 

také ve vztahu mezi státem a Reparační komisí. V hypotetickém případě by komise, 

vycházející z ustanovení mírové smlovy, neprohlásila Hohenbergy za členy bývalé 

panovnické rodiny a odepřela by ocenění jeho majetku, čímţ by byla Československá 

republika bezdůvodně obohacena. Max Hohenberg by pak mohl vznést nárok na náhradu 

z titulu vyvlastnění, či z titulu bezdůvodného obohacení.
257
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V závěru stíţnosti Hohenberg vysvětlil, proč svou stíţnost podává k Nejvyššímu 

správnímu soudu. Tato instituce, jejíţ rozhodovací pravomoce jsou v hierarchii 

československého soudnictví nejvýše, můţe dědici Konopiště zaručit poslední šanci na 

z jeho pohledu spravedlivý proces s přihlédnutím také na to, ţe uţ všechny potřebné 

dokumenty jiţ byly doloţeny.
258

  

6.4 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  

Poté, co se soud se stíţnostmi Maxe a Arnošta z Hohenbergu seznámil, proběhlo 

předběţné řízení, které bylo 7. června 1922 ukončeno. Spor byl odkázán k veřejnému 

ústnímu líčení, jehoţ datum bylo stanoveno na 1. července 1922 v 10 hodin. Pozvanými 

účastníky byli navrhovatelé, Maxmilián a Arnošt z Hohenbergu, jejich poručník, Jaroslav 

Thun, a právní zástupce Arnošt Weinfurter. Ministerstvo vnitra jakoţto odpůrce zastupoval 

ministerský rada, dr. Joachym.
259

  

Cílem přelíčení bylo dospět k rozhodnutí, zda jsou potomci Františka Fredinanda d‘Este 

členy bývalé panovnické rodiny. Po vyslechnutí zpráv referenta, zástupce stěţovatele a 

reprezentanta ţalovaného úřadu, vydal senát sloţený ze šesti soudců zamítavé stanovisko. 

Rozhodnutí bylo velice stručné a obecné. „Stíţnosti se zamítají jako bezdůvodné.―
260

  

V odůvodnění výroku se soud shodl s východisky a výsledky, ke kterým během šetření 

došly státní instituce, respektive Ministerstvo vnitra. Soud poukázal na nespornost toho, ţe 

Hohenbergové jsou potomci Františka Ferdinadna d’Este a tudíţ patří mezi osoby, které 

zákon č. 354/1921 Sb. podle § 3 bodu 2 prohlašuje za členy bývalé panovnické rodiny. 

„Nejvyšší správní soud nemohl stanovisko stíţnosti uznati za oprávněné a přiklonil se plně 

k názoru hájenému v naříkaných rozhodnutích.―
261

 

Soud také upozornil, ţe stěţovatelé ve své zprávě přiznali, ţe zmíněný zákon je platným 

zákonem Československé republiky, čímţ podle soudu uznali jeho nezpochybnitelnost. 

„Sami stěţovatelé přiznávají nepokrytě, ţe zákon ze dne 12. srpna 1921 č. 354 Sb. z. a n. 
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jest platným zákonem státu Československého.―
262

 Tímto přiznáním měl pravděpodobně 

soud na mysli jednu větu z obsáhlé stíţnosti Maxe Hohenberga z 11. března 1922.
263

 Toto 

tvrzení Max ovšem vzápětí doplnil poţadavkem na zkoumání správnosti obsahu zákona. 

Soud tak část stíţnosti obrátil proti samotnému stěţovateli.  

Výtku stěţovatelů, ţe se Ministerstva při rozhodování o příslušnosti Maxe a Arnošta z 

Hohenbergu řídila pouze zmíněným zákonem, povaţuje soud za nepodstatnou. Jednalo se 

totiţ o zákon speciální, který byl vydán za jedním účelem. „Jiţ tato vlastnost zákona toho 

jako zákona zvláštního, určeného k provedení mírové smlouvy, vylučuje, aby po dobu jeho 

platnosti – a o té není sporu – při řešení otázky, o kterou jde, úřady republiky 

Československé došly na základě obsahu řečené mírové smlouvy k jinému úsudku, neţ 

jaký se podává přímo z § 3 č. 2 tohoto zákona, mírovou smlouvu provádějícího.―
264

 Podle 

soudu tedy nezáleţí, kdy a zda vůbec byla mírová smlouva zveřejněna ve Sbírce zákonů a 

nařízení, protoţe zákon z 12. srpna 1921 své normy budoval právě na její existenci a 

závaznosti. Soud také dodal, ţe zmíněný zákon nemá ţádné formální ani faktické 

nesrovnalosti a jasně vyloţil, ţe Hohenbergové jsou členy bývalé panovnické rodiny. 

„Zákon není ve svém textu ani nejasný, ani nepřesný nebo neúplný, naopak zcela určitě 

řadí v § 3 č. 2 mezi osoby bývalé panovnické rodiny rakousko-uherské téţ bývalého 

následníka trůnu Františka Ferdinada Este a jeho potomky.―
265

  

Stěţovatelé také namítli, ţe litera zákona je v rozporu s myšlenkou mírové smlouvy. 

Reakce soudu není překvapivá. Prohlásil, ţe zákon v § 1 bodu 1 mluví všeobecně o 

majetku bývalé panovnické rodiny, coţ v § 3 jen blíţe specifikuje. Rodinný řád z 3. února 

1839 označil soud jako bezvýznamný pro celý případ, protoţe nebyl nikdy zákonným 

způsobem publikován.  
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Soud tak kvitoval rozhodnutí ministerstev a definitivně Hohenbergům odepřel moţnost 

ponechání jejich majetku. „Ze všeho toho jest patrno, ţe ţalovaný úřad jednal zcela 

správně, kdyţ za základ svého rozhodnutí vzal jedině zákon ze dne 12. srpna 1921 č. 354 

sb. z. a n., a protoţe – jak stíţnosti samy v odstavci VII. přiznávají – jsou naříkaná 

rozhodnutí logicky správným podřaděním daného případu pod § 3 č. 2 citovaného zákona, 

jest výtka nezákonnosti rozhodnutí těch neodůvodněna a bylo stíţnosti zamítnouti.―
266

 

Proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nebyla moţnost odvolání, proto posledním 

krokem k oficiálnímu převzetí Konopiště bylo vloţení vlastnického práva Československé 

republiky do zemských desk. Ministerstvo zemědělství, které jakoţto vládní zástupce bylo 

převodem majetku pověřeno, pobídlo zemský civilní soud, aby změnu vlastnického práva 

provedl. „Ministerstvo zemědělství ţádá, aby zemský civilní soud neobtěţoval se nyní 

vzhledem k ustanovení odstavce 2 prgf 5. cit. zákona provésti vklad práva vlastnického pro 

Československý stát v příslušných vloţkách desk zemských na panství Konopišť a 

Chlumec.―
267

  

Zápis vlastnického práva Konopiště pro Československou republiku proběhl 26. července 

1922. Správou velkostatku bylo pověřeno Ministerstvo zemědělství. „Podle zákona ze dne 

354/1921 sbír. zák. a nař. vkládá se právo vlastnické pro Československý stát (Ministerstvo 

zemědělství jako správu státních statků).―
268

  

Vkladem vlastnického práva na Československou republiku však kauza nebyla uzavřena. 

Samotné úřady měly tendenci se k problematice vracet či vyjadřovat. Například 5. října 

1922 vydalo Ministerstvo vnitra doporučení, aby byl publikován rodinný řád habsbursko-

lotrinské dynastie z roku 1839 ve vědeckém časopise. Důvodem byly spekulace o jeho 

obsahu, které by po jeho představení byly vyjasněny. „Uveřejnění toto odporučuje se 

jednak proto, ţe otázka členství v bývalé dynastii Hasbursko-Lotrinské jest dosud akutní 

vzhledem k svrchu zmíněnému zákonu, jednak pak proto, ţe tu jde o zajímavý historicko-

právní dokument, jehoţ obsah byl dříve přísně tajen, takţe údaje o něm ve vědecké 
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literatuře se velmi rozcházejí.―
269

 Podle dohody mezi Rakouskem a Československem bylo 

k jeho zveřejnění třeba souhlasu obou států. Ministerstvo vnitra tedy poţádalo 

československé velvyslanectví ve Vídni, aby zajistilo souhlas také druhé strany.
270

 

Rakouské Ministerstvo zahraničních věcí dalo k publikaci 14. listopadu 1922 souhlas. 

Reakce československého tisku na soudní rozhodnutí 

Po usnesení soudu o příslušnosti Maxe Hohenberga k bývalé panovnické rodině, vydalo 

Ministerstvo vnitra zprávu o výsledku procesu. Text byl rozeslán Československé tiskové 

kanceláři v Praze a do redakcí denních tisků, „aby snad nesprávnými referáty sepsanými 

ţurnalisty samými nebyla veřejnost jednostranně informována.―
271

 

Proces s potomky Františka Ferdinanda byl pro československé politiky uzavřenou 

kapitolou, kterou bylo třeba jen po formální stránce ukončit. Nejednalo se o ţádnou 

netrpělivě očekávanou zprávu, či dokonce senzaci, coţ dokazuje také způsob, jakým 

veřejnost o soudním líčení informoval český tisk. Lidové noviny zprávu vydaly v sobotu, 

2. července. Stručný článek se nachází na šesté straně mezi informacemi o počasí a 

inzercí.
272

 V deníku Národní listy by stejně jako v předchozím případě čtenář článek 

nenašel na předních stranách novin, ale v jejich druhé polovině, přesněji mezi studenstkým 

a turistickým věštníkem.
273

 Následující den po soudním přelíčení informoval veřejnost také 

list Československá republika, který na rozdíl od svých konkurentů článek umístil na třetí 

stranu, a to mezi zprávy z domácí politiky.
274

 Ve všech případech se redaktoři zdrţeli 

subjektivních komentářů a respektovali znění zprávy Ministerstva vnitra.  

Vyjádření Josefa Pekaře 

Politická nálada mezi českoslovesnkými občany se samozřejmě stavěla proti všemu, co 

bylo spojeno s Habsburky, ale i katolickou vírou. Po několika staletích pocitu 

nespravedlnosti a podřadnosti se československá společnost chtěla pomstít a demonstrovat 
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svou vytouţenou samostatnost. Není proto divu, ţe výsledek procesu s Hohenbergy byl 

všeobecně schvalován. Situaci komplikovaly také publikace, které svým pejorativním 

jazykem a často i smyšlenými příběhy útočily na bývalou panovnickou rodinu.  

Během prvních let existence samostatné republiky se objevilo spoustu údajně zaručených 

svědectví osob, které se měly pohybovat v blízkosti bývalého následníka trůnu. Ve svých 

fiktivních pamětech tak podávali veřejnosti zprávy o tom, jaká údajně byla opravdová 

povaha Františka Ferdinanda či jak se choval ke svému personálu. Někteří se dokonce 

odváţili tvrdit, ţe znali arcivévodovy politické plány. Autoři byli přesvědčeni, ţe František 

Ferdinand neměl ţádné úmysly, které by vedly k zrovnoprávnění Čechů v monarchii. Tyto 

zkreslené informace však nikdy nebyly podloţeny a naopak byly vyvráceny svědectvím 

mnoha jiných osob ve sluţbách Františka Ferdinanda.
275

  

Jedním z nejznámějších autorů hanlivých textu byl Vilém Němec. Podtitul jeho knihy 

dokonce explicitně uvádí, ţe se jedná o nelichotivý portrét náslendíka trůnu. Z textu je 

Němcova nenávist k Františku Ferdinandovi evidentní. „Působit bolest, vidět spoustu krve 

a mstít se všem za cokoliv – to byly nejsilnější pudy tohoto člověka.―
276

 Vedle 

nejrůznějších pamětí ze ţivota bývalé panovnické rodiny vyšly také dva texty reagující na 

proces s Hohenbergy po roce 1918. V roce 1924 vydal politik a novinář Jan Herben článek, 

ve kterém obhajuje postoj československých politiků k potomkům Františka Ferdinanda. 

Druhým autorem je bývalý benešovský starosta JUDr. František Veselý. Vedle mnoha 

zesměšňujících okamţiků a smyšlených pamětí o chování majitelů Konopiště také tvrdil, 

ţe renunciační listina byl jen lstivý plán Františka Ferdinanda, jak se oţenit s Ţofií 

Chotkovou. Tuto smlouvu měl údajně zrušit ihned po nastoupení do čela monarchie. 

„Ostatně víme, ţe na Konopišti v úkrytě duší byla schována naděje, ţe papeţ jednou 

zprostí Františka Ferdinanda závazků, které pro něho vyplynuly z přísahy vykonané 28. 

června 1900, a ţe oddaností k církvi katolické a sluţbami jí prokazovanými chtěl si 

František Ferdinand a jeho manţelka Ţofie Hohenbergová tohoto zproštění zaslouţit.―
277
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K problematice vyvlastnění Konopiště se vyjádřil také historik Josef Pekař. Jeho 

stanovisko bylo ovšem opačné neţ předchozí texty a za své názory byl často mnoha svými 

současníky kritizován. Ve své knize sestavené z několika článků kritizoval přístup 

Československé republiky k zákonům upravující majetkové poměry na území nově 

vzniklého státu. Opakovaně vyzýval stát ke změně zákona o pozemkové reformě z roku 

1919, ale i k některým změnám zákona č. 354/1921 Sb., jehoţ ustanovení zbavuje 

potomky Františka Ferdinanda d’Este nároku na zděděný majetek po jejich otci. Tvrdí, ţe 

zmíněný zákon je postaven na právním omylu, protoţe Hohenbergové nikdy nebyli 

zařazeni mezi členy bývalé panovnické rodiny.  

Základním bodem Pekařovy kritiky byl dodatek zákona iniciovaný Theodorem Bartoškem. 

Historik ho označil za křivdu na potomcích Františka Ferdinanda d’Este. Zdůraznil, ţe se 

Hohenbergové ničeho nedopustili a stát nemá právo je trestat za jejich původ. Dodal, ţe se 

z Hohenbergů stali dědicové jiţ po atentátu na jejich rodiče v Sarajevu v červnu 1914, tedy 

ještě před vypuknutím války, po které vznikla Československá republika. Max a Arnošt 

Hohenbergovi se tak dědici Konopiště a Chlumu stali ještě v době Rakouska-Uherska a na 

jimi zděděné majetky by se tak mělo nahlíţet podle zákonů platných v období monarchie.   

Pekař se domnívá, ţe při přijímání zákona se zmíněným usnesením bylo hlavním cílem 

zákonodárců majetek urychleně zabavit, přičemţ ale nedomýšleli konsekvence, které 

s sebou zákon nesl. „Toto snesení je politickou neopatrností, neboť ono v důsledcích svých 

hájí myšlenku, ţe dědicem trůnu po smrti Františka Josefa měl státi se nikoliv arcikníţe 

Karel, nýbrţ »arcikníţe« Max z Hohenbergu (…).
278

 Zákonodárci tak podle Pekaře 

nevědomky ukázali, ţe jediný legitimní následník trůnu pro Čechy byl právě Max: „prý je 

tu pretendent bliţší a oprávněnější, v Čechách a z matky českého původu zrozený, 

v Čechách vyrostlý a česky mluvící, totiţ »arcikníţe« Max, zvaný z Hohenbergu.―
279

 

Podle historika je celá problematika vyvlastnění Konopiště a Chlumu „nepochopitelnou 

pošetilostí―
280

, protoţe zákonodárci nedomysleli další důsledek, který pro stát z vyvlastnění 

těchto nemovitostí plynul, a sice platba za tyto objekty do reparací. Tím stát více zadluţili 
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a vystavěli vyššímu riziku. „Československá republika z vlastní vůle a iniciativy dává obě 

panství darem velmocenským věřitelům našim.―
281

 Autor textu se snaţil pochopit důvod, 

proč Československá republika usiluje o vyvlastnění Konopiště a Chlumu bez náhrady. 

„Chce snad republika trestati otce v dětech jeho? Úmysl takový snášel by se ovšem špatně 

se zásadami humanity, práva, slušnosti nebo noblessy. Ale byl-li tu vskutku úmysl takový, 

proč Národní shromáţdění nevyřklo, ţe statky Hohenberské jsou statky nikoli císařského 

domu, nýbrţ statky soukromé a ţe tedy na nich bude postupováno podle zákonů o 

pozemkové reformě?―
282

  

Při studiu vývoje zmíněného zákona se osudným pro Hohenbergy nestal výrok ústavního či 

právního výboru v počátcích tvorby zákona, ale okamţik v konečné fázi, těsně před 

přijetím celého zákona, kterého vyuţil Theodor Bartošek. Jeho dodatek Pekař označuje za 

„souhrn dojmů, představ, hněvů a nechutí, jeţ patrně poskytly základnu pro usnesení tak 

náhlé a překvapující.―
283

 Za moţnou příčinu označil historik nepopularitu Františka 

Ferdinanda d’Este českými obyvateli. V době přijetí usnesení totiţ ve společnosti panovala 

domněnka, ţe je arcivévoda jedním z hlavních představitelů války. „Trestání původce 

války tak hrozné zdálo se činem mravným, přes to, ţe tato válka dala nám svobodu.―
284

 

Svou řeč 5. srpna 1921 navíc Bartošek doplnil tím, ţe právě Konopiště bylo místem, kde se 

měla válka údajně domluvit, čímţ si pravděpodobně získal potřebnou většinu pro přijetí 

zákona s jeho dodatkem.  

Tato domněnka však nebyla nikdy nikým potrvzena, proto se jedná o pomluvu. Pekař 

naopak upozornil, ţe František Ferdinand měl k Čechám velice kladný vztah – jeho 

potomci uměli česky, zdrţoval se přímo uprostřed Čech, dokonce se netajil tím, ţe „chtěl 

odstranit neštěstí dualismu a dáti se korunovat i v Čechách králem a zaloţit Rakousko jako 

silný stát na základě autonomistickém.―
285

 Podle Pekaře tedy nebyly úmysly Františka 

Ferdinanda takové, aby byl stát oprávněn odebrat majetek jeho dědiců a „aby jim nedovolil 
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(jim, jejichţ strýcem a poručníkem je bývalý český poslanec), aby si ze zámku, jenţ byl 

jejich dědictvím, vzaly na památku po rodičích nejmenší drobnost, jedinou fotografii…―
286

 

V závěru textu označuje za viníka Theodora Bartoška, respektive jeho hnutí Volná 

myšlenka, která se podle Pekaře snaţí svými činy smazat povinnosti českého národa 

k právu a ohroţuje své dobré jméno v celém světě.  

6.5 Stanovisko Reparační komise v Paříži 

Otázka zabavení majetků Hohenbergů neměla jen vnitrostátní rozměr, ale rezonovala také 

na mezinárodní úrovni. Rakouské velvyslanectví v Praze samo iniciovalo různé kroky, 

které by vedly k právní nebo finanční pomoci potomkům Františka Ferdinanda a objevení 

jakékoliv moţnosti k navrácení Konopiště. Diplomaté například kontaktovali reparační 

komisi v Paříţi, aby se k problematice vyjádřila. Jakékoliv stanovisko významného 

mezinárodního orgánu vyvracející správný postup československé vlády by totiţ mohlo 

poukázat na údajné nesrovnalosti a znovu tak otevřít případ. Komise v Paříţi ale reagovala 

pasivně. Dne 13. dubna 1921, tedy před přijetím zákona č. 354/1921 Sb., vydali její 

zástupci prohlášení, ve kterém upozornili, ţe výklad článku 208 mírové smlouvy a zaujetí 

stanoviska nepatří mezi kompetence reparační komise. Podle komise je způsob výkladu 

mezinárodní smlouvy určen smluvním stranám a další postupy závisí na vzájemné dohodě. 

„Smlouvou mezinárodní je vázán toliko stát. Platnosti vnitrostátní nabývá teprve 

příslušným zákonem nebo nařízením.―
287

  

Jedním z dalších kroků bylo prohlášení Rakouského velvyslanectví v Praze z 14. února 

1922, dle kterého potomci Františka Ferdinanda nepatří mezi členy bývalé panovnické 

rodiny. Rakouští diplomaté se pokusili zajistit finanční náhradu pro Hohenbergy tak, ţe 

napadli znění zákona č. 354/1921 Sb. Zákon totiţ výslovně neuvádí, ţe převedení majetku 

bude provedeno bez finanční náhrady. Zástupci potomků Františka Ferdinanda tak 

poţadovali finační náhradu za zabrání Konopiště a Chlumu bez ohledu na to, jaký obnos 

bude Československá republika Rakousku platit do základu válečných reparací. 

Ministerstvo zemědělství se ve své zprávě z 26. dubna 1922 proti tomu ohradilo a 
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upozornilo na znění mírové smlouvy, podle které bude hodnota vyvlastněných statků 

odečtena od dluţné částky Rakouska na válečných reparacích.
288

   

Proces s Hohenbergy měl pro vládu jeden cíl, a to získat Konopiště. Po ukončení řízení a 

získání vlastnického práva na zámek Konopiště ovšem došlo k tomu, za co 

československou vládu jiţ dříve kritizoval Josef Pekař. Hodnota zámku, ale i celého 

velkostatku byla natolik vysoká, ţe se objevily pochybnosti o schopnostech zaplacení 

hodnoty velkostatku do fondu válečných reparací. Vyjednávání alternativním způsobem 

incioval zástupce československého velvyslance v Paříţi, Ivan Krno. Podle něj lze ještě 

před samotným vyčíslením hodnoty statků reparační komisí vést vyjednávání, během 

kterých by mohla být sjednána výhodnější cena. Podmínkou pro to by samozřejmě byl 

souhlas reparační komise a vzdání se rakouské vlády nároku na hodnotu obou velkostaků. 

„Pro nás se naskytuje tedy otázka, zda z hlediska čistě materielního, oba statky by nebyly 

získatelné laciněji přímým jednáním s dědici neţ po vycenění reparační komisí.―
289

 

Dne 11. ledna 1923 vydal ministr zemědělství zprávu, ve které odmítl postup navrhovaný 

velvyslancem, tedy ţe by mělo dojít k vyplacení Hohenbergů mimo reparační náhrady. 

Podle Ministerstva je nutné vybrat jeden způsob vyjednávání. Z textu je patrná obava 

z profitování Hohenbergů ze situace. „Mínění, ţe by snad přímým jednáním se zástupci 

Hohenbergů bylo docíleno levnějšího nabytí dotyčných statků a majetku, nelze předem za 

nynějího stavu věci dle náhledu Ministerstva zemědělství dokázati, poněvadţ nelze 

přirozeně předem věděti, s jakými poţadavky oceňovacími zástupcové rodiny Hohenbergů 

proti Republice Československé by vystoupili.―
290

 Se stanoviskem Ministerstva 

zemědělství souhlasila i další Ministerstva kompetentní v tomto případu, tedy Ministerstvo 

financí, zahraničních věcí, spravedlnosti a vnitra.
291

  

Osudy potomků Františka Ferdinanda stále rezonovaly mezi vztahy Rakouska a 

Československa. Dne 20. listopadu 1928 se v Lánech konal hon na vysokou zvěř, během 

kterého proběhl rozhovor mezi přednostou Kanceláře Prezidenta republiky, Přemyslem 
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Šámalem, a rakouským velvyslancem Ferdinandem Markem. Velvyslanec informoval 

Šámala, ţe se potomkům Františka Ferdinanda po finanční stránce nevede dobře. Vyuţil 

tedy neformální příleţitosti k projevení prosby o pomoc Hohenbergům. „Rakouská 

spolková republika vzdala se nároku na to práva jejich uplatňovat, přece však by ráda 

viděla, kdyţ by ne jako cenu za zabrané statky Konopiště a Chlumec, nýbrţ z dobré vůle 

dostali od našeho státu nějaký obnos. Snad by stačilo 5 milionů.―
292

  Ve stejný den byl o 

vyjádření poţádán ministr zahraničních věcí, Edvard Beneš, který „by v zásadě proti věci 

ničeho neměl, nemohl prý však dosud učinit z důvodů vnitropolitických.―
293

 Velvyslanec 

Marek poţádal také prezidenta republiky o vyjádření. „Při obědě ministr Marek tutéţ věc 

uvedl na přetřes, kdyţ pan president zasedl ke stolu, při čemţ pan president projevil 

s urovnáním věcí souhlas.―
294

 K finančnímu vyrovnání nebo alespoň částečné kompenzaci 

však přes souhlas nejvyšších představitelů státu nikdy nedošlo.
295

 

6.6 Snaha o navrácení Konopiště ve 30. letech 

Přestoţe se z Konopiště stal po roce 1921 běţný prohlídkový objekt spravovaný NPÚ, 

Hohenbergové nepřestali usilovat o jeho navrácení do soukromého vlastnictví. Dne 

26. listopadu 1937 informoval pracovník Kanceláře prezidenta republiky, Josef Schieszl 

svého nadřízeného o návštěvě advokáta dr. Brunclíka, praţského zástupce Hohenbergů. 

Vídeňský zástupce synů Františka Ferdinanda se na Brunclíka obrátil se ţádostí o 

zastupování jeho klientů v procesu navrácení Konopiště nebo uzavření jakéhokoliv 

finančního narovnání v této problematice.
296

  

Dle dopisu se dr. Brunclík sešel s Ernstem Hohenbergem, kterému vysvětlil, ţe „proces 

proti státu u nás se musí v kaţdém případě potkat s neúspěchem, neboť naše soudy jsou 

vázány zákonem, třebas tento zákon je v rozporu s mírovými smlouvami. V tomto směru 

byl by kaţdý krok úplně zbytečný.―
297

 Přesto byl Ernst Hohenberg odhodlán poţádat 
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Rakousko o podání ţaloby u národního smírčího soudu v Haagu. Dále dodal, ţe jsou 

připraveni na postupování v této záleţitosti dle pravidel pozemkové reformy. Brunclík 

Hohenbergovo stanovisko vysvětluje: „Oni nechtějí nic jiného, neţ aby se s nimi zacházelo 

tak, jako s kaţdým jiným. V tom prý právě vidí křivdu, ţe s nimi bylo nakládáno 

bezdůvodně hůře, ţe jim bylo vzato všechno.―
298

  Pro zpochybnění celé kauzy ještě dr. 

Brunclík dodal poznámku o podpisu osudného zákona č. 354/1921 Sb. Podle něj totiţ 

„tenkrát pan president Masaryk dlouho váhal, neţ se rozhodl zákon podepsat, protoţe 

patrně viděl, ţe je v rozporu s mírovou smlouvou a ţe je nespravedlivý.―
299

 Nakonec dr. 

Brunclík prohlásil, ţe si je jistý, ţe dr. Rašín při schvalování zákona měl o jeho správnosti 

pochybnosti. „Ví ostatně sám bezpečně, ţe dr. Rašín prohlásil, ţe jen s velkým 

přemáháním zvedl tenkrát ruku pro zákon.―
300

  

Naléhání dr. Brunclíka však pokračovalo dále. V únoru 1938 zaslal dr. Schieszlovi 

korespondenci mezi Vévodou z Portlandu a britským ministrem zahraniční, lordem 

Curzonem, z roku 1919. Dle dopisů se vévoda zastal mladých Hohenbergů a ţádal u 

ministra o jakokouliv pomoc. Po schůzce s prezidentem Masarykem byla naděje na 

alespoň nějaké odškodnění. Prezident totiţ ministra upozornil, ţe zámek byl zabaven 

z důvodu ochrany před místními obyvateli. „V okamţiku, kdy toto nebezpečí pomine, vrátí 

se dům včetně celého vybavení a povolených 500 hektarů do vlastnictví dětí. Zbytek 

majetku pak vláda od dětí odkoupí.―
301

  

Schieszl ale platnost tohoto prohlášení zpochybnil, neboť bylo deklarováno v době, kdy 

zákonodárci nevěděli, jaké bude stanovisko. „Jsou-li to vůbec jeho slova, pocházejí z doby, 

neţ byla otázka Konopiště definitivně rozhodnuta.― Celá zpráva pak byla předloţena 

presidentu Benešovi, který prohlásil, ţe záleţitost jiţ byla mezinárodně vyřízena a není 

důvod se s ní nyní zabývat.―
302
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Tímto dopisem byla uzavřena poslední snaha rakouských diplomatů o navrácení Konopiště 

potomkům Františka Ferdinanda. S přicházející vlnou nacismu byly problémy ve 

vlastnictví Konopiště aţ druhořadé. Nacistické Německo si podmanilo většinu evropských 

států, mezi nimi i Rakousko a Československo. Změna politického reţimu se samozřejmě 

projevila také na vlastnictví velkostatku  Konopiště. Dne 29. července 1939 bylo do 

zemských desek zapsáno vlastnické právo pro das Bodenamt-Entsädigungsfond. V okolí 

Benešova bylo vybudováno velké cvičiště jednotek SS a z Konopiště se stalo útočiště pro 

vrchní velitelství.
303
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Závěr 

K obnovení vlastnického práva Československé republiky de facto došlo okamţitě 8. 

května 1946, poválečný shon a zmatek však způsobil, ţe v zemských deskách byla tato 

změna vyznačena aţ rocka půl od ukončení války, 27. listopadu 1946.
304

 Po státním 

převratu v roce 1948 nastaly pro Československo čtyři desetiletí komunistického reţimu, 

kde nebyl prostor pro soukromé vlastnictví takového rozsahu. Situace se zlepšila po 

sametovém roce 1989, kdy velká část majetku byla privatizována.  

Situace vyuţila i vnučka Maxe Hohenberga, Sophie kněţna z Hohenbergu.
305

 Dne 

28. listopadu 2006 podala prostřednictvím právního zástupce JUDr. Jaroslava Broţe 

určovací ţalobu k Okresnímu soudu v Benešově.
306

 Ţaloba byla podána proti dvěma 

subjektům, a to proti České republice, respektive Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, a proti Národnímu památkovému ústavu. Cílem ţalující bylo určit jako 

vlastníka konopišťského mobiliáře jejího dědečka, Maxmiliána z Hohenbergu. Ţaloba byla 

10. února 2009 zamítnuta, protoţe v soupisu poţadovaného majeku byl také mobiliář, 

který Maxmilián Hohenberg jiţ vlastnil.
307

  

Proti rozhodnutí Okresního soudu se Ţofie Hohenbergová odvolala ke Krajskému soudu 

v Praze. Jeho rozhodnutí ze dne 14. října 2009 potvrdilo stanovisko soudu prvního stupně.  

„Odvolací soud měl za to, ţe soud prvního stupně učinil správná skutková zjištění a věc 

posoudil správně i po právní stránce.―
308

 Podle odvolacího soudu byl v roce 1921 majetek 

převzat dle platných zákonů, takţe není důvod vyvracet správnost postupu tehdejších 

orgánů úřední moci. 

Dvě zamítavá stanoviska ovšem kněţnu neodradila od hledání cestě ke spravedlnosti. Její 

právní zástupce podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten 22. června 2010 dovolání odmítl 
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jako nepřípustné. Stejně rozhodl i Ústavní soud o rok později, 29. března 2011. Poslední 

šancí Ţofie z Hohenbergu na navrácení bývalého majetku je odvolání k Evropskému soudu 

pro lidská práva ve Štrasburku, které dle dostupných údajů zatím nebylo podáno.  

Téměř sto let tedy potomci Františka Ferdinanda a Ţofie z Hohenbergu vedou boj se 

státem o navrácení Konopiště. Současná dědička nároků ovšem ujistila českou veřejnost, 

ţe v případě jejího vítězství by zámek rozhodně neuzavřela. Konopiště by nadále zůstalo 

jedním z nejnavštěvovanějších zámků v České republice. „Jsem přesvědčena o tom, ţe 

takový klenot jako je zámek Konopiště můţe právě v soukromém vlastnictví návštěvníkům 

umoţnit daleko podrobnější náhled a lepší vcítění se do jeho historie. Mým úmyslem zcela 

jistě není uzavřít zámek Konopiště pro veřejnost, nýbrţ jej i nadále provozovat tak jako jej 

nyní provozuje stát, který je jeho vlastníkem. Mým úmyslem je napravit bezpráví a přispět 

tak k usmíření s vlastními dějinami. V tomto ohledu věřím české justici a doufám, ţe mé 

argumenty budou vyslyšeny.―
309

 

Šance kněţny z Hohenbergu na navrácení velkostatku jsou vzhledem k závěrům českých 

soudů minimální. Kdyby se tak ovšem stalo, nelze předvídat, jaké dopady by převedení 

majetku do soukromého vlastnictví mělo na jednotlivé subjekty – stát, ale i samotnou 

kněţnu.  

Paradoxně ale lze nastínit, jak by se situace s Hohenbergy vyvíjela, pokud by nebyli 

označeni za členy bývalé panovnické rodiny. Po vyhlášení Československé republiky se 

totiţ stát potýkal problémem vlastnictví půdy. Na téměř třetinu všech pozemků, lesů a polí 

totiţ měla vlastnická práva nenáviděná šlechta. O důleţitosti převedení majetku svědčí i 

projev poslance Františka Modráčka v Poslanecké sněmovně Národního shromáţdění, 

který zákon označil za dokument, „kterým uzavíráme dějiny dosavadního vývoje 

pozemkového vlastnictví a otvíráme novou epochu vlastnických poměrů na venkově 

(…)―
310

, ale také následný aplaus přítomných poslanců zaznamenaný na stenografu.
311
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Cílem československých zákonodárců tak bylo vytvořit zákon, na jehoţ základě by byla 

bývalé šlechtě odebrána půda. Došlo by k rozparcelování pozemků a následnému pronájmu 

místním obyvatelům. Jednalo se o zákon č. 215 Sb. z. a n. z 16. dubna 1919 o zabrání 

velkého majetku pozemkového. Dle ustanovení tohoto zákona byl zabrán majetek na 

území Československé republiky, který byl v drţení jedné osoby a jeho rozloha byla větší 

neţ 150 ha zemědělské půdy
312

 nebo 250 ha půdy celkem.
313

 

Velkostatek Konopiště měl v roce 1919 rozlohu 5398,48 ha
314

, v případě postupování dle 

pozemkové reformy by tak Hohenbergové museli státu postoupit veškeré lesy, pole, či 

vodní plochy, které byly součástí velkostatku. Pozemková reforma se zaměřila pouze na 

zemědělsky vyuţitelnou půdu a nevztahovala se na stavby. Zámek včetně bohatých sbírek 

by tedy zůstal v drţení Hohenbergů.  

Způsob, jakým se stát zachoval k potomkům Františka Ferdinanda d’Este, však neměl 

negativní dopad jen na zmíněné děti, které byly nuceny opustit domov bez jakékoliv 

finanční náhrady, ale i na obyvatele vesnic sousedících s velkostatkem. V případě 

postupování dle zákona o pozemkové reformě by místní obyvatelé měli nárok na parcelaci 

pozemků a pronájem půdy. Skupina rolníků a malorolníků ze sousedních Václavic tedy 

sama v roce 1925 iniciovala změnu a poţádala Ministerstvo zemědělství, aby provedlo 

parcelaci konopišťských polí a lesů „a aby byly dány těm uchazečům, kteří jsouce 

oprávněni, o příděl ten, dle spotřeby k uhájení existence.―
315

 

 

                                                 
312 Jedná se o louky, zahrady, vinice či chmelnice. (Zákon č. 215/1919 Sb., o zabrání velkého majetku 

pozemkového, § 2) 
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