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Dvacáté století zásadním způsobem změnilo podobu evropské civilizace. Jeden 

z typických znaků tohoto období představovaly proměny elit, změny právního řádu, 

politických systémů a zásahy do soukromého vlastnictví. Rodová šlechta, která ztratila 

své výlučné postavení již roku 1848 a ve druhé polovině 19. století byla postupně 

vytlačována ze svých ekonomických a politických pozic, přišla v nových 

republikánských režimech o další část své prestiže a ještě významnější byly změny 

v rovině panovnických dynastií, které po zániku monarchií ve střední a východní 

Evropě mnohdy nepřišly jen o své výsadní postavení, ale také o všechen majetek. 

To byl i případ rodu Habsburků v Československu, kde bylo jejich jmění v rámci 

vyrovnávání s minulostí konfiskováno. Jedním ze základních programů nově vzniklé 

republiky totiž byla pozemková reforma, jejíž realizace měla dokončit národní a sociální 

revoluci, vést k nápravě nejkřiklavějších sociálních rozdílů na venkově a přispět 

k přeměně nové republiky ve stát středních vrstev. Přestože podle původních představ 

nikdy nebyla dokončena, významně proměnila majetkovou držbu a přispěla i 

k významnému posílení té části politického spektra, které reformu z velké části 

realizovalo (agrární strana). V zájmu účtování s minulostí se ale nový režim dopustil 

také řady „přehmatů“ či dokonce protiprávních kroků a jeden z nich se týkal rodu 

Hohenbergů – potomků následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a Žofie Chotkové, 

kteří sice pokrevně mezi Habsburky náleželi, de facto i de iure ale tvořili zcela jinou 

rodinu zcela bez nároků na trůny habsburské monarchie. 

Touto problematikou se sice již zabývalo více autorů (známé jsou zejména práce Jana 

Galandauera či Jiřího Pernese), studie B. Tiché je ale v některých ohledech zcela 

inovativní. Především se zabývá Hohenbergy v Československu, tedy tématem, jenž  

stál dosud mimo pozornost většiny badatelů. Důkladným rozborem dostupných 



pramenů a zákonných norem pak vsazuje proces zabavení jejich majetku po roce 1918 

do soudobého právního ale i politického kontextu.  

Diplomová práce je založena na důkladném studiu archivních pramenů (zde bych 

v seznamu zdrojů uvítal rozvedení zkratky KPR na Kancelář prezidenta republiky) a 

jejich důsledné analýze. Je rozdělena (kromě úvodu a závěru) do šesti kapitol, ze 

kterých dvě první (Historie Konopiště a Hohenbergové) mají charakter historického 

úvodu. Třetí kapitola se pak věnuje slavným uměleckým sbírkám uloženým na zámku. 

Jádrem celé studie jsou kapitoly čtyři až šest zabývající se právními záležitostmi 

konfiskace majetku Hohenbergů (kap. čtyři: Mírová smlouva ze Saint-Germain ve vztahu 

k velkostatku Konopiště), vytvořením příslušného zákonného předpisu (kap. pět: Zákon 

o převzetí statků bývalé panovnické rodiny) až po soudní spor (kap. šest: Rozhodnutí 

o nároku Maxmiliána Hohenberga na Konopiště).  

Po obsahové stránce je práce zpracována mimořádně pečlivě. Autorka s velkou 

důkladností zmapovala celý proces zabavení majetku Hohenbergů v Československu a 

rozebrala důvody, proč byli Hohenbergové postaveni na roveň rodu Habsburků. 

V závěru své studie B. Tichá pak stručně mapuje další vývoj celé causy, zejména snahu 

Sophie kněžny z Hohenbergu o navrácení rodového jmění po roce 2006.  

Po obsahové i věcné stránce je práci těžko, těžko co vytknout. Autorka se snaží využívat 

dostupné literatury a pramenů a členění i samotný obsah svědčí o jejich hlubokých 

znalostech. Úroveň diplomové práce je podle mého názoru vynikající a předložená studie 

zcela splňuje požadavky kladené na diplomové práce v příslušném oboru.  
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