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Abstrakt   

Diplomová práce „Chotkové a Žofie Chotková“ pojednává o vývoji starobylé české 

šlechtické rodiny od prvního historického záznamu po poslední členy rodu, kteří zemřeli v 70. 

letech 20. století. Ústřední postavou práce je pak nejznámější žena rodiny žijící v letech 

1868-1914, Žofie Chotková. Práce přibližuje hraběnčin život svobodné šlechtičny působící 

jako dvorní dáma v Bratislavě, kde se v 90. letech 19. století seznámila s arcivévodou 

Františkem Ferdinandem d´Este a po velkých obtížích se za něho 1. července 1900 provdala.  

Závěr práce pak popisuje příběh čtrnácti let štěstí morganatických manželů prožitých na 

Konopišti ve středních Čechách a osud potomků Žofie, Maxmiliána a Arnošta 

Hohenbergových.  

Klí čová slova 

Chotkové, Žofie Chotková, František Ferdinand d´Este, Hohenbergové 

Abstract 

The diploma thesis “The Chotek Family and Sophie Chotek” deals with the development of 

a traditional Czech noble family from the first historical record to the last members of the 

family who died in 70´s of 20th century. Central person of the thesis is Sophie Chotek, the best 

known woman of the family, who lived from 1868 to 1914. We can read about her life of a 

single young noblewoman during her service in Bratislava, where she was as a maid-of-

honour and where she met her future husband archduke Francis Ferdinand d´Este. They got 

married on 1st July 1900. 

The last part of the thesis speaks about fourteen years of marriage. The greater part of this 

happy time they spent in the Konopiště Castle in Central Bohemia. Sophie and Francis 

Ferdinand also had three children Sophie, Maxmilian and Ernst of Hohenberg, whose life 

stories are included, too. 

Keywords 

Family Chotek, Sophie Chotek, Francis Ferdinand d´Este, Family Hohenberg 
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Úvod 

 

Diplomová práce, Chotkové a Žofie Chotková, vznikla na základě mého zájmu o osobnost a 

životní osud české hraběnky Žofie Chotkové, která mě upoutala během jedné jediné návštěvy 

zámku Konopiště. Byl to právě její obraz pořízený v létě roku 1900 maďarským malířem 

Koppayem1, dnes vystavený v zámecké knihovně, který se vryl do mé dětské vzpomínky a 

stál u zrodu inspirace k této práci. 

Velkým motivem pro vznik práce byla i absence jakékoliv literatury o hraběnce a to jak 

v Čechách, tak i v zahraničí. Literatura, o které se budu zmiňovat ještě dále, je zcela jasně 

zaměřena na osobnost následníka trůnu, Žofiina manžela, ovšem o ní samotné neexistuje ani 

jeden jediný článek. Tento fakt mi přišel nepatřičný vzhledem k její významné úloze 

v osudech dynastie Habsburků a samotné monarchie. 

Práce se zpočátku měla zabývat pouze osobností a osudem hraběnky Žofie Chotkové, 

pozdější vévodkyně z Hohenbergu. Ovšem vzhledem k tomu, že snad každého člověka, 

zvláště šlechtičnu 2. poloviny 19. století, formuje jeho původ a rodina, rozhodla jsem se 

doplnit stěžejní bod zájmu, tedy hraběnčin život, o historii rodu Chotků se zvláštním důrazem 

na jejího dědečka, význačného úředníka a pokrokového člověka, hraběte Karla Chotka. Závěr 

práce jsem potom věnovala potomkům Žofie Chotkové a Františka Ferdinanda d´Este. Osud 

Žofie, Maxmiliána a Arnošta Hohenbergových tvoří jakýsi epilog za čtrnácti lety štěstí na 

Konopišti. 

Byl to již zmiňovaný zámek Konopiště, který se stal zdrojem základní informace o hraběnce. 

Objekt, který po čtrnáct let sloužil jako domov a útočiště rodiny Františka Ferdinanda d´Este, 

byl zestátněn během 20. let 20. století2 a jeho vybavení se dochovalo v původním stavu až do 

dnešních dnů. Zejména pak je třeba ocenit expozici nazvanou Soukromé pokoje Františka 

Ferdinanda, které nejsou ničím jiným, než apartmánem obývaným rodinou před sarajevskou 

                                                           
 
1 Joszi Arpad Koppay  (1859 - 1927) byl portrétista maďarského původu, který počátkem 20. století portrétoval 
řadu význačných osobností Habsburské dynastie. 
2 Zámek byl zestátněn v roce 1921.  
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tragédií. Tato prohlídková trasa byla instalována dle dochovaných fotografií interiéru 

z počátku 20. století a autenticky dokumentuje rodinný život na Konopišti.3  

Byla to právě existence soukromého bytu a exponátů v něm vystavených, které jsem na 

počátku shledávala jako nejvýznačnější zdroj. Ovšem opak se ukázal pravdou. Expozice 

soukromého apartmá se stala nepoužitelnou při vytváření této práce, neboť se jedná převážně 

o rodinné fotografie či předměty z vybavení bytu. V depozitářích zámku jsem pak objevila 

několik rodinných alb s fotografiemi, jejichž autorkou je podle diplomové práce studentky 

Akademie múzických umění Gabriely Kontry4, Žofie Chotková. Fotografický materiál přinesl 

důkaz, že podobně jako byli někteří další členové rodiny Chotků vášnivými fotografy, i ona se 

o tento moderní vynález čile zajímala. Což ovšem publikoval již Pavel Scheufler a Vladimír 

Birgus v roce 1999.5  

Jako cenný bych mohla označit pouze hraběnčin soukromý deník, taktéž uložený na zámku 

Konopiště, v němž první zápis byl datován rokem 1878, kdy bylo Žofii deset let. Záznamy 

byly ukončeny během pobytu v Bratislavě na podzim roku 1889. Po zpracování tohoto 

doposud nepublikovaného pramene jsem zjistila, že hraběnka Chotková si psala deník, 

podobně jako její vrstevnice pro svoji vlastní potřebu. Nebyl určen pro čtení v širším 

rodinném kruhu ani k pozdějšímu publikování. Důležitých informací v jeho obsahu není příliš 

a můžeme konstatovat, že se jedná spíše o sumarizaci prožitých událostí, které není možné 

dále využít. Ovšem jako velmi zajímavé shledávám fakt, že hraběnka volila během psaní 

celkem mezi třemi jazyky. Zpočátku psala německy a francouzsky, přičemž v závěru deníku 

je možné nalézt i několik anglicky psaných vět.  

Řadu důležitých informací ovšem obsahují fondy Státního oblastního archivu v Praze. 

Poněkud problematický je Rodinný archiv Chotků, který není dosud kompletně uspořádán a 

orientace v něm je velmi problematická. Další zkoumané fondy byly Velkostatek Konopiště, 

Ústřední ředitelství hohenberských statků, Sekretariát Františka Ferdinanda d´Este. 

Posledním zkoumaným fondem je Pozůstalost Karla Švestky.6 V němž jsem konečně nalezla 

podmětné materiály, jako dvoje vzpomínky na život na Konopišti během let 1900-1914. 

V prvé řadě se jednalo o vzpomínky Emanuela Raka, který sloužil na zámku od roku 1910 až 

                                                           
 
3 Tzv. 3. zámecký okruh byl otevřen pro veřejnost až v roce 1994. 
4 KONTRA, G.: Fotografky v Českých zemích 1839-1918, diplomová práce, Praha 2005 
5 SCHEUFLER, P., BURGUS, V.: Fotografie v Českých zemích 1839-1999, Praha 1999 
6 Karel Švestka (1899-1976) byl člen národních demokratů a benešovský knihovník. Zároveň jako historik, 
amatér ve své pozůstalosti zanechal řadu sesbíraných vzpomínek z Benešovska. 
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do 1. světové války. Jeho vzpomínky jsou v depozitáři uloženy pod názvem Z mého života a 

jedná se o lidovým, často až lehce naivním tónem, vzpomínané události pohledem obyčejného 

sluhy. Ovšem právě díky nim máme potvrzenu například skutečnost, že zámecká paní 

používala v řeči téměř pořád německý jazyk, přestože byla původem českou hraběnkou. 

Druhé zásadní vzpomínky zanechal Rudolf Mikula, který nepatřil mezi sloužící následníka 

trůnu, ale působil jako komorník Františkova hofmistra barona von Rumerskircha.7 Jeho 

paměti nazvané Vzpomínky z mého života. 16 let v okolí Jeho císařské a královské Výsosti, 

nejjasnějšího pana arcivévody - následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este jsou 

objektivním zhodnocením situace, která na Konopišti panovala. 

Velmi důležité informace se nacházejí i na zámku Artstetten v Rakousku. Zde je instalována 

rozsáhlá výstava, jež zabírá velkou část sídla a představuje životní příběh rakousko-uherského 

následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, a co je podstatné, i příběh jeho manželky Žofie 

Chotkové. Zámek, jenž se v červenci 1914 stal místem posledního odpočinku Františka 

Ferdinanda a jeho ženy, je dodnes v rukou následníkových potomků.  

Cennými poradci a průvodci při hledání materiálu byli vedoucí mé diplomové práce doc. Jan 

Županič a také velký znalec problematiky Františka Ferdinanda d´Este v Čechách RNDr. Jiří 

Chramosta. 

Po prozkoumání pramenného materiálu jsem zkoumala literaturu a dobový tisk. Pro 

zpracování úvodních pasáží práce jsem využila práci Josefa Ledra8 sepsanou koncem 

19. století na objednávku rodiny Chotků o genealogii rodu a nejnovější publikaci z pera Ivo 

Cermana, která vyšla v nakladatelství Lidové noviny v rámci edice šlechtických rodů roku 

2008. 

 Nejcennějším českým zdrojem pro zpracovávání vlastního života hraběnky Žofie Chotkové, 

je práce Jana Galandauera, který vydal několik článků a monografií s tématem následníka 

trůnu a jeho potomků. Jako nejkomplexnějších bych zvolila monografii z roku 2000, která 

vyšla pod názvem František Ferdinand d´Este v nakladatelství Paseka. Stejným tématem se 

zabývají další historikové, jmenujme například Jiřího Pernese9, ovšem žádný z nich 

nedosahuje vysokého Galandauerova formátu. 

                                                           
 
7 VELEK, L.: Ve službách vysokého pána, Sborník vl. prací z Podblanicka 38/1998, str. 223 
8 LEDR, J.: Hrabata Chotkové z Chotkova a Vojnína- Studie rodopisná, Kutná Hora, 1884 
9 PERNES, J.: O trůn a lásku. Dramatický život a tragická smrt Františka Ferdinanda d´Este, Brána, Praha 2007 
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Literaturu publikovanou v zahraničí je možné rozdělit do méně odborných prací, kterým 

vévodí překlad Beate Hammondové, který vydal v češtině Ikar roku 2004 pod názvem 

Největší milostný příběh. Knihu, která mi posloužila v řadě detailů jako velmi cenný zdroj, je 

nutné brát s opatrností, neboť autorka se dopustila řady nepřesností až chyb, kterým vévodí 

přebal knihy, kde namísto hraběnky Žofie Chotkové, o které kniha vypráví, můžeme vidět 

podobiznu její sestřenice z rodiny Kinských.10 

Poslední použitou knihou byla kniha Viribus Unitis s podtitulem Císař a jeho dvůr, nový 

pohled na Františka Josefa, který sepsala Martina Winkelhoferová a v Čechách ho vydal Ikar 

počátkem roku 2011. Tato novinka mi umožnila zásadní konfrontaci nového výzkumu 

s dosud publikovanou literaturou a to v oblasti dvorního ceremoniálu a zejména otázky jeho 

uplatnění během pohřbu následníka trůnu a jeho ženy. 

Opomenout nelze ani mnohokrát citovanou knihu Eriky Besteinreinerové: Franz Ferdinand 

und Sophie von Hohenberg, kterou vydalo nakladatelství Piper v Mnichově roku 2004. Stejně 

důležitou pro mě byla i monografie François-Ferdinand d'Autriche od francouzského 

historika Jean-Louis Thiériota vydaná renomovaným nakladatelstvím Fallois roku 2005. Obě 

dvě výše zmiňované knihy mi poskytly velké množství informací v Čechách dosud 

nepublikovaných. Například díky spolupráci Besteinreinerové s potomky Maxmiliána 

Hohenberga je dnes možné rekonstruovat osud rodiny ve 2. polovině 20. století. 

Během práce jsem používala i dobový tisk, zejména pak vydání Lidových novin z let 1900 a 

1914, které jsou čtenáři přístupné například v Národní knihovně. 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
 
10 viz obrazová příloha č. 44 
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1. Chotkové 

Historie rodiny  

 

Původ rodu Chotků z Chotkova je dodnes opředen řadou mýtů a nejasností, proto se velmi 

složitě odpovídá na dotaz, odkud Chotkové, příslušníci nižší šlechty pocházejí. Podle Josefa 

Ledra, který původně působil jako řídící školy na panství Chotků v Nových Dvorech a který 

se pokusil vytvořit ucelenou historii rodu, jsou první doložené zmínky o osobě nesoucí toto 

jméno z roku 1181, kdy je vladyka Chotek uváděn jako jeden ze svědků obdarování plaského 

kláštera a jeho opata, jistým Čéčem, vladykou z Železnice.11 Následně se dějiny rodu ocitají 

v temnu a souvislou řadu předků můžeme doložit až od konce 14. století, kdy z pramenů 

vystupuje jistý Otto Chotek, jehož manželkou byla Anna Šťáhlavská z Doupova.12 O tomto 

páru víme, že příslušel k linii Chotků z Chotkova. Existovala totiž ještě jedna linie, která se 

zvala podle svého sídla jako Chotkové z Vojnína. Kdy došlo k rozdělení rodiny na dvě různé 

větve, případně, zda se tak skutečně stalo a nešlo o pouhou shodu jmen dvou zcela rozdílných 

rodů, dnes není možné rekonstruovat. Druhá linie, tedy Chotkové z Vojnína, je v dějinách 

zastoupena jedním z nejvýznamnějších úředníků krále Ferdinanda I. a to Petrem Chotkem 

z Vojnína (1492-1571)13, královským prokurátorem (1543-1562)14, který prokázal věrnost 

králi i v těžké době během let vzpoury 1546/1547. Linie Chotků z Vojnína královy možné 

přízně nebyla schopna plně využít, neboť zmiňovaný Petr Chotek z Vojnína zemřel bez 

mužského dědice roku 1571 a veškerý jeho majetek15 přešel na jedinou dceru, Johannu 

provdanou za Jindřicha Bořanského. 

Během stejné vzpoury proti královskému majestátu, kdy panovníkovi zachoval svoji věrnost 

Petr Chotek, jeho pravděpodobný příbuzný z větve Chotků z Chotkova, jistý Václav, se přidal 

                                                           
 
11 LEDR, J.: Hrabata Chotkové, Kutná Hora, 1884, str. 5 
12 tamtéž, str. 13 
13 tamtéž, str. 8,12 
14 tamtéž, str. 8 
15 Roku 1551 zakoupil např. ves Zlíchov u Prahy. 
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k odboji a následně po jeho potlačení přišel i o část majetku, který se rozkládal na Plzeňsku a 

Rakovnicku.16 Jednoho z jeho synů – Zikmunda, znají prameny jako bojovníka proti Turkům. 

Války v Uhrách, věčné nepřátelství s Turkem, malé nadšení Čechů do boje ve vzdáleném 

koutě monarchie a současný stav morálky mladých šlechticů ho vedl k sepsání Zprávy a 

naučení stran věci vojenské, ve které se nad výše zmíněnou problematikou zamýšlel v 57 

článcích sepsaných v Touškově nad Mží roku 1593.17 

Z dalších význačných členů je třeba zmínit bratry Jiřího a Karla Chotky z Chotkova, kteří se 

aktivně zapojili do českého stavovského povstání proti králi v roce 1618-1620. Vzhledem 

k tomu, že povstání se Ferdinandovi II. podařilo potlačit, ani oni nedošli panovnické milosti a 

většina majetku jim byla zkonfiskována. Od této chvíle je možné pozorovat postupný úpadek 

rodu. První z bratří, Jiří Chotek, zemřel údajně ještě za časů vzpoury, a tak se do složité 

situace konfiskačních nesnází dostala vdova po něm, Rozina z Renšperku a z Držkovic. 

Zkonfiskováno bylo vše, včetně tvrze Žihle, podle níž se Jiří z Chotkova také psal.18 Druhý 

z bratrů, Karel Chotek se porážky na Bílé hoře i doby místodržícího Karla z Lichtenštejna 

dožil. Přišel o dvě třetiny majetku. Veškeré statky zabrané odbojnými stavy v čase vzpoury a 

jím odkoupené musel vrátit zpět klášterům. Jednalo se například o vsi Dobřice a Radovesice. 

Ale v Karlově případě je možné mluvit o velkém štěstí, které ho potkalo. Za manželku měl 

Alžbětu Charvátovou, jejíž jediný bratr zemřel, a proto se ona stala dědičkou statku Bělušice, 

tehdy v okrese Litoměřickém, který posloužil jako základ pro obnovu rodinného majetku 

obětí pobělohorských konfiskací.19  

Karlův vnuk Václav Antonín Chotek (1674-1754)20 se vzhledem ke svému velmi dobrému 

vzdělání a mocným přátelům21, rozhodl obnovit slávu a majetek rodu za každou cenu. Oženil 

se s Marií Terezií ze Scheidlern22, jež pocházela z rodu Scheidlern, povýšeného za zásluhy ve 

prospěch Habsburků na rytíře v roce 165423, a která s sebou do manželství přinesla ves 

zvanou Veltrusy, kde rodina později vystaví své velkolepé barokní sídlo zasazené 

v malebném parku. Právě Václav Antonín díky svým ambicím dosáhl prvního vzestupu rodu. 

                                                           
 
16 LEDR, J.: Hrabata Chotkové, Kutná Hora, 1884, str. 16 
17 DVORSKÝ: Sněmy české (1592-1594), 1895, str. 415-441 
18 BÍLEK, T.: Dějiny konfiskací, Praha 1882, str. 208-209 
19 tamtéž, str. 209-210 
20 LEDR, J.: Hrabata Chotkové, Kutná Hora, 1884, str. 32, 38 
21 Mezi jeho přátele můžeme počítat i vojevůdce Evžena Savojského. 
22 LEDR, J.: Hrabata Chotkové, Kutná Hora, 1884, str. 32 
23 ŽUPANIČ, FIALA: Praha 1648, Praha 2001, str. 42 
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Nejprve úspěšně uplatnil nárok na přídomek z Vojnína – 170224, následně získal český 

hraběcí titul – 172325 a později ještě i říšský hraběcí titul – 1745.26 

Václav Antonín, od roku 1723 hrabě Chotek, zplodil se svojí ženou pět potomků, z čehož 

dvě byly dcery. Jak Marie Anna, tak i mladší Terezie zasvětily svůj život službě Bohu. První 

jmenovaná se stala řádovou sestrou a pod jménem sestra Augustina působila v klášteře 

Voršilek v Metách27, kde později převzala i úlohu matky představené.28 Druhá jmenovaná 

vstoupil jako sestra Terezie do řádu sv. Jiří na Pražském hradě.29  

Synové oproti tomu dostali vynikající výchovu včetně tzv. kavalírské cesty po Evropě, kdy 

poznali země jako Nizozemí, Francii či Itálii. Nejstarší syn Václav, několik let studoval na 

prestižní Pařížské Královské akademii30, kde se připravoval na budoucnost, o které rozhodl 

opět otec. Není přesně jasné, co Václav Antonín se svým nejstarším synem zamýšlel, ale 

v Paříži se jeho vzdělání zaměřovalo především na matematiku a geometrii. V tomto případě 

by bylo možné pouze spekulovat o vlivu přátelství hraběte Chotka a prince Evžena 

Savojského a eventuelního kariérního postupu nejstaršího Václavova syna. Po ukončení 

studia v Paříži vstoupil Václav do armádních služeb a podílel se na fortifikaci pevností v jižní 

Itálii, kde také roku 1725 ve věku dvaceti dvou let zemřel.31  

Oba Václavovi bratři, i přes absenci prestižního vzdělání z Paříže, se postupně prosadili jako 

vynikající úředníci věrně prokazující služby Marii Terezii. Mladší Rudolf, který nechal 

vybudovat známý park ve Veltrusech, byl zodpovědný za císařské finance v úřadu nejvyššího 

prezidenta komory finanční a několik let byl i samotným kancléřem Marie Terezie, která si 

jeho služeb velmi cenila. Rudolfa Chotka je možné ocenit i jako propagátora modernizace 

průmyslu, který podporoval nové trendy, přicházejí zejména z Anglie a zasloužil se o 

zviditelnění Vídeňského porcelánu.32 Z jeho manželství s Aloisií, rozenou hraběnkou 

Kinskou, se narodila pouze jediná dcera – Marie Brigitta.33 Zřídil tedy s císařovniným 

                                                           
 
24 LEDR, J.: Hrabata Chotkové, Kutná Hora, 1884, str. 34 
25 tamtéž, str. 34 
26 tamtéž, str. 35  
27 Francie 
28 CERMAN, I.: Chotkové, Praha 2008, str. 65 
29 tamtéž, str. 66 
30 tamtéž, str. 68 
31 LEDR, J.: Hrabata Chotkové, Kutná Hora, 1884, str. 37 
32 tamtéž, str. 40 
33 tamtéž, str. 42 
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svolením roku 1770 fideikomis zahrnující panství Veltrusy, které se skládalo z 2064,28 ha.34 

Ten po Rudolfově smrti přešel na potomky staršího bratra.  

Věrným pomocníkem v úřadě a celoživotním rádcem byl Rudolfovi bratr Jan Karel, který za 

svůj život vystřídal řadu státních úřadů, mimo jiné i post místodržícího v Čechách. Z jeho 

působení musíme zmínit například podíl na správě pražské Invalidovny pro zraněné vojáky a 

veterány, kterou po vzoru slavnější Invalidovny pařížské nechal stavět hrabě Strozzi a 

následně jím založená nadace.35 Jelikož finanční prostředky nepostačily na zbudování 

velkolepého plánu, dostavěno bylo pouhé torzo, které od roku 1750 spravovala Komise pro 

invalidy a v jejímž čele od roku následujícího stál právě Jan Karel Chotek.36 Dnes bychom 

tuto památku nalezli v pražském Karlíně a neslouží již invalidům, nýbrž jako sídlo 

Vojenského archivu. Jan Karel, hrabě Chotek se zasloužil i o rozšíření majetku svého rodu. 

Roku 1764 zakoupil panství Nové Dvory37, jehož původními majiteli byla hrabata Věžníkové 

z Věžník.38  

Pokračovatelem rodu, který se stal jak dědicem Novodvorského panství po otci Janu 

Karlovi, tak zároveň i fideikomisu obsahujícího panství Veltrusy po strýci Rudolfovi, byl 

hrabě Jan Nepomuk Rudolf Chotek (1748-1824).39 Tomuto filantropovi a učenci 

nepostačovalo prosté sídlo v Nových Dvorech, a tak vznikl na svoji dobu monumentální 

projekt zámku Kačina, jež nalezl své místo nedaleko. Empírová stavba dodnes vévodí krajině 

a ukazuje cit pro krásu Jana Nepomuka, který budovu nechal zasadit do rozsáhlého parku, 

taktéž nově založeného. I tento člen rodu pokračoval v úřednické kariéře Chotků, která byla 

započata několik generací před ním. Jeho úřední činnost byla asi nejvíce spojována 

s modernizací města Prahy, která ovšem proslavila až jeho syna Karla, který byl přirovnáván 

k slavnému císaři Karlovi. V době, kdy byl Jan Nepomuk Rudolf nejvyšším purkrabím a 

prezidentem českého gubernia, došlo například k otevření původně královské obory, dnes 

parku Stromovka pro veřejnost.40 Za své zásluhy pro monarchii získal roku 1808 dokonce 

ocenění nejvyšší – řád Zlatého rouna.41 Tento starobylý řád, založený burgundským vévodou 

                                                           
 
34 TITTEL, I.: Schematismus, Praha 1881, str. 32-33 
35 KOCOUREK, J.: Praha, Praha 2006, str. 102 
36 LEDR, J.: Hrabata Chotkové, Kutná Hora, 1884, str. 46 
37 LEDR, J.: Hrabata Chotkové, Kutná Hora, 1884, str. 47 
38 ŽUPANIČ, FIALA: Praha 1648, Praha 2001, str. 53 
39 NOVÁK, P.: Kačina, 2007, str. 21 
40 LISÁ, E.: Karel hrabě Chotek, diplomová práce, Praha 1946, str. 49 
41 LEDR, J.: Hrabata Chotkové, Kutná Hora, 1884, str. 55 
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Janem Dobrým roku 1430, přešel po vymření burgundského domu na Habsburky a udělován 

byl za vynikající zásluhy ve jménu habsburského domu.42 

Janu Nepomukovi Rudolfovi a Sidonii Clary-Aldringen43 se narodilo celkem osm synů a 

dvě dcery. Většina z nich se nedožila dospělosti a otce samotného přežili pouze dva synové. 

Patřil mezi ně pozdější olomoucký arcibiskup Ferdinand Maria (1781-1836)44 a jeho mladší 

bratr Karel (1783-1868)45, který založil panství Velké Březno.  

I přesto se ještě rod stihl rozdělit na další linie. Mluvíme tak o Chotkách na Nových 

Dvorech, resp. Kačině. V tomto případě se jedná o potomky nejstaršího z bratrů Jana 

Nepomuka – syna Jindřicha a vnuka Rudolfa. Majetek této novodvorské větve se roku 1911, 

po smrti Emericha Chotka, rozdělil mezi jeho synovce Quida Thun-Hohensteina, který 

spravoval panství Kačina46 a bratra Arnošta, který po odchodu z armády dožil na 

Veltrusech.47  

Quido Thun-Hohenstein se pohyboval převážně v zahraničí a o správu Nových Dvorů se 

příliš nezajímal. V roce 1932 byl na panství uvalen konkurz a po druhé světové válce pak 

bylo znárodněno.48 Z překrásného empírového zámku Kačina se stalo Muzeum českého 

venkova, kterým je dodnes a zámecký park byl dlouhá léta zanedbáván.  

Po smrti Arnošta zdědili Veltrusy jeho příbuzní z velkobřezenské linie rodiny. Jednalo se o 

hraběte Karla Chotka (1887-1970), který o veškerý majetek přišel po roce 1945 vzhledem 

k jeho politickým názorům v časech 2. světové války a vstupu do NSDAP.49 Novým 

majitelem obou panství, tedy Veltrus a Velkého Března, stala Československá republika. 

 

 

                                                           
 
42 LOBKOWICZ, F.: Encyklopedie řádů a vyznamenání, Praha 1995, str. 123 
43 MAREK, M.: Chotek 2, poslední akt. 17. 6. 2008, [citováno 2011-04-09], dostupné z 
<http://genealogy.euweb.cz/bohemia/chotek2.html> 
44 MAREK, M.: Chotek 2, poslední akt. 17. 6. 2008, [citováno 2011-04-09], dostupné z 
<http://genealogy.euweb.cz/bohemia/chotek2.html> 
45 VONDRA, R.: Karel hrabě Chotek, HO 5,6/2007, str. 120-132 
46 Zámek Kačina – Historie, publikováno 2010, [citováno 2011-04-08], dostupné z                       
<http://www.kacina.cz/historie> 
47 Zámek Veltrusy – Historie zámku, publikováno 2007, poslední aktualizace 09. 04. 2011,  
[citováno2011-04-09], dostupné z <http://www.zamek-veltrusy.cz/historie-zamku/> 
48 NOVÁK, P.: Kačina, 2007, str. 28 
49 NOVÁK, P.: Kačina, 2007, str. 28 
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Karel Chotek 

 

Poslední význačnou linií rodu byli potomci Karla Chotka (1783-1868)50, který zakoupil 

panství Velké Březno a nechal zde vystavět zámek připomínající spíše honosnější vilu. On 

sám se narodil jako nevýznamný, v pořadí sedmý syn již zmiňovaného stavitele Kačiny, Jana 

Nepomuka Chotka. Díky svému dlouholetému působení v úřadě nejvyššího purkrabí 

Království českého je ovšem považován za nejvýznačnějšího člena rodu. Z manželství s Marií 

Berchtoldovou se mu narodilo šest synů, ale pouze dva překročili práh dětství a měli vlastní 

rodinu. Prvorozený syn a zároveň dědic Velkého Března byl Antonín Chotek a jsou to právě 

jeho potomci, konkrétně vnuk Karel, kteří o poslední rodovou državu přijdou díky členství 

v NSDAP. O několik let mladší Antonínův bratr Bohuslav se proslavil jako úspěšný diplomat 

a otec budoucí nerovnorodé manželky následníka rakousko-uherského trůnu Žofie.  

Zakladatel velkobřezenské linie rodu byl natolik významnou osobností 19. století, že si nyní 

dovolím malé pozastavení nad jeho osudem i dílem. Jako sedmý syn Jana Nepomuka Rudolfa 

a jeho ženy Sidonie Clary-Aldringen následoval příkladu svých předků a vydal se na dráhu 

státního úředníka. Ve své podstatě neměl ani jinou možnost, dědictví bylo předem určeno 

nejstaršímu synovi. Pokud nebudeme počítat důležité diplomatické působení jeho syna, byla 

úřednická kariéra Karla Chotka onou poslední kapitolou v příběhu Chotků, jakožto úřednické 

šlechty. Karel byl posledním členem rodu, který se pohyboval skutečně ve vysoké politice. 

Kariéru započal na Zemském guberniu v Praze, ale významné funkce ho očekávaly až za 

hranicemi Čech. V letech 1816-1818 působil jako guvernér v Istrii.51 Následoval podobný 

post v Tyrolsku v letech 1819-182452  a nakonec nejvýznačnější funkce – v roce 1826 byl 

jmenován nejvyšším purkrabím Království českého a prezidentem zemského gubernia.53 

Z funkce tohoto úřadu se jal modernizovat Čechy a zejména Prahu. Roman Vondra ve svém 

článku přibližuje, proč byl hrabě Chotek pro svoji dobu natolik významný.  „V době vrcholné 

fáze národního obrození byl Chotek, jakožto člověk národnostně smířlivý a nezaujatý, pro 
                                                           
 
50 VONDRA, R.: Karel hrabě Chotek, HO 5,6/2007, str. 120   
51 tamtéž, str. 121 
52 tamtéž, str. 121 
53 tamtéž, str. 123 
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řízení správy v Čechách ideální osobností, neboť měl plné pochopení pro kulturní a jazykové 

požadavky představitelů českého národního hnutí.“54 V rámci svého působení při vylepšování 

hlavního města se rozhodl využívat na práce chudinu, čímž ušetřil za sociální dávky a zároveň 

obyvatelstvo motivoval k práci, kterou jim dal. Přesně tak, jak to kdysi dávno dělal Otec 

vlasti, císař Karel IV., se kterým je Karel Chotek srovnáván v diplomové práci Evy Lisé.  

Mezi význačné činy nejvyššího purkrabího jmenujme: rozšíření silniční sítě na území Čech na 

963 kilometrů, přičemž pro Prahu nejvýznamnější byla nově zbudovaná Chotkova ulice, která 

se stala novou spojnicí Klárova a Hradčan. Nejvyšší purkrabí nechal nově dláždit ulice 

v Praze i v jiných městech, docházelo k zavádění kanalizace vedené v kovových trubkách, 

nově byly budovány kašny s pitnou vodou, pouliční plynové osvětlení či zakládání sadů a 

parků.55 K podpoře průmyslu a zároveň lepší dostupnosti pravého a levého břehu Vltavy 

v Praze, nechal v letech 1839-1941 Vojtěcha Lannu a jeho společnost postavit „Pražský 

řetězový most císaře Františka“.56 V rámci sociální podpory obyvatelstva se zasloužil o 

rozšíření Všeobecné nemocnice v Praze, zakládání donucovacích pracoven a dobrovolných 

pracoven pro chudé, dále pak dětské opatrovny57 či ústavy pro slepé58, hluchoněmé, vdovy a 

sirotky apod.  

Karel Chotek byl i velkým podporovatelem pokroku a modernizace průmyslu. Během svého 

působení v Praze uspořádal několik průmyslových výstav, jmenujme například první v roce 

1828, kterou následovala pro velký úspěch další v roce 1829.59 

Poslední projekt, který měl vyjádřit oddanost Čech monarchii a zaručit tak přízeň 

panovníka, vedl ve svém důsledku k pádu nejvyššího purkrabího. Jednalo se o projekt 

památníku60 zemřelému císaři Františkovi I.61 Rozpory62, které debata a následná stavba 

pomníku pro milovaného císaře a přítele nejvyššího purkrabího způsobila, hraběte Chotka 

demotivovaly k další činnosti a na základě stavy projevené nedůvěry v otázce finančního 

pokrytí akce, podal demisi. Konec slavného působení ve službách monarchie ukončí 
                                                           
 
54 VONDRA, R.: Karel hrabě Chotek, HO 5,6/2007, str. 124 
55 Například v Praze zbudována na hradebním ochozu Voksgarten – dnes Chotkovy sady. 
56 VONDRA, R.: Karel hrabě Chotek, HO 5,6/2007, str. 125  
57 Předchůdce dnešních školek – sloužily pro hlídání dětí pracujících matek. Poplatek za jejich využívání byl 
dobrovolný a umožnily tak lepší ekonomické zaopatření matek samoživitelek. 
58 Klárův ústav byl otevřen zásluhou hraběte Chotka 4. října 1832 na dnešním Klárově v Praze, tedy před stanicí 
Malostranská. Místo získalo název právě podle ústavu zde sídlícího. 
59 VONDRA, R.: Karel hrabě Chotek, HO 5,6/2007, str. 126  
60 Stojí dnes na nábřeží mezi Národním divadlem a Karlovým mostem. 
61 Zemřel 2. března 1835. 
62 České stavy nebyly spokojené s finanční zprávou doprovázející stavbu nábřeží a pomníku – částka se jim 
zdála příliš vysoká. 
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penzionování v červenci 1843.63 Roman Vondra charakterizuje vnímání Karla Chotka 

v monarchii následovně: „Chotek byl pro vídeňskou oligarchii vskutku příliš rychlým, 

výkonným a moderním. Přestože byl Chotek politikem umírněným a v řadě aspektů dokonce 

konzervativním, pro vídeňskou Státní radu to byl nebezpečný radikál, člověk, který podle 

jejího názoru představoval takovou politiku, kterou by se předbřeznové Rakousko řídit 

nemělo.“ 64 Kníže Metternich ho měl charakterizovat jako „kolo, které příliš rychle běží.“65 

Po smrti Karla Chotka se již v rodině nenarodil žádný významný úředník sloužící císaři a své 

zemi až do posledních sil. Ale přeci jen zde byl člověk, člen dynastie, který změnil dějiny 

monarchie – v březnu 1868 narozená vnučka Karla Chotka – Žofie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
63 VONDRA, R.: Karel hrabě Chotek, HO 5,6/2007, str. 131 
64 VONDRA, R.: Karel hrabě Chotek, HO 5,6/2007, str. 122 
65 tamtéž, str. 122  
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2. Žofie Chotková 

Bohuslav Chotek a Vilemína Kinská 

 

Dne 1. března 1868 porodila Vilemína Kinská, provdaná hraběnka Chotková, své páté dítě. 

Po čtyřech porodech v Berlíně, kdy dala život dědici Wolfgangovi a jeho třem sestrám, se 

pátý potomek, opět se jednalo o dceru, narodil ve Stuttgartu. Onoho prvního březnového dne 

spatřila světlo světa malá Žofie, která byla o šest dní později, 7. března 1868, za přítomnosti 

své kmotry, hraběnky Emílie Kinské66, pokřtěna na Sophii, Marii, Josefínu, Albínu 

Chotkovou z Chotkova a Vojnína.67 

Její otec, hrabě Bohuslav Chotek, se narodil 3. července 1829 v Praze, jakožto šestý syn 

tehdejšího nejvyššího purkrabího království českého – hraběte Karla Chotka a jeho manželky 

hraběnky Berchtoldové.68 O směřování mladšího syna českého purkrabího se rozhodlo 

později, ale vzhledem k tomu, že majetek Karla Chotka byl nevelký, musel syn nalézt 

uplatnění buď v armádě, nebo ve státní službě. A tak, stejně jako řada jeho předchůdců, přijal 

v dospělosti úlohu státního úředníka a diplomata. „Na popud Karla Chotka byl druhorozený 

syn Bohuslav po neplaceném praktiku u svobodného pána z Wesenbergu na rakouském 

vyslanectví v Drážďanech 20. listopadu 1848 ve věku 19 let přijat jako neplacený atašé do 

diplomatických služeb.“69 Rakouská spisovatelka Beate Hammondová uvádí Bohuslava 

Chotka jako druhorozeného syna. Rozpor její verze s rodokmenem sestaveným Jaroslavem 

Thunem či dalšími rodokmeny je dán faktem, že Bohuslav se skutečně narodil jako šestý v 

pořadí, což uvádím výše, ovšem čtyři ze šesti potomků Karla Chotka zemřeli v dětském či 

mladickém věku. Zbyl tedy on a nejstarší Antonín narozený v březnu 1822 v Innsbrucku.70  

                                                           
 
66 Fragment matriky narozených uložený v Muzeu Františka Ferdinanda d´Este, Zámek Artstetten, Rakousko. 
67 MAREK, M.: Chotek 2, poslední akt. 17. 6. 2008, [citováno 2011-04-09], dostupné z 
<http://genealogy.euweb.cz/bohemia/chotek2.html> 
68 THUN und HOHENSTEIN, J.: Beiträge zu unserer Familiengeschichte, Těšín 1925, příloha rodokmen 
69 HAMMONDOVÁ, B.: Největší milostný příběh, Praha 2004, str. 17 
70 MAREK, M.: Chotek 2, poslední akt. 17. 6. 2008, [citováno 2011-04-09], dostupné z 
<http://genealogy.euweb.cz/bohemia/chotek2.html> 
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Hrabě Bohuslav Chotek navázal tedy na tradici svého rodu a stal se diplomatem v císařských 

službách. Během své kariéry působil ve Stuttgartu (do března 1853), Londýně (1853-1859) a 

Berlíně (1860-1866).71 Nejvíce spokojen byl pravděpodobně v posledně jmenovaném. Hlavní 

město Pruského království, Berlín, byl moderně vyhlížejícím sídlem s čilým společenským 

životem. Nesporně kladně byla přijímána i vzdálenost mezi Berlínem a severočeským sídlem 

rodiny - zámkem Velké Březno. Na návštěvu resp. delší pobyty do Berlína za synem jezdil i 

bývalý český purkrabí na penzi, hrabě Karel Chotek.  

Město rodina opustila až na základě nebezpečí vyhlášení prusko-rakouské války, která 

skutečně v roce 1866 vypukla a svůj vrchol nalezla v bitvě u Sadové, nedaleko Hradce 

Králové. Rodina Chotkova se přesunula do bezpečí severočeského panství na Velkém Březně, 

které zakoupil Bohuslavův otec Karel a nechal zde postavit zámek, jako své sídlo a útočiště 

na penzi. Dále pak pobývali v Praze a Gmundu. V roli stálého diplomata se Bohuslav Chotek 

do Berlína nikdy nevrátil.  

Císař František Josef I., který v daném roce přišel o území na severu Apeninského 

poloostrova72 a ztratil vliv na sjednocování budoucího Německého císařství73, nezapomněl na 

svého věrného diplomata ani v tyto těžké chvíle. Hrabě Chotek byl přeložen do Stuttgartu, 

kde zastával pozici velvyslance přibližně jeden rok.74 Další diplomatická mise hraběte Chotka 

měla své působiště v letech 1870-1871 v Petrohradu.75 Tu ovšem ukončila politická činnost, 

která ho přivedla zpět domů, do Čech. Tehdy se otevřela možnost dalšího kariérního postupu, 

neboť hrabě sloužící v císařských službách se stal spojovacím článkem mezi Vídní a českou 

šlechtou v otázce českého vyrovnání. Čistě hypotetickou se stává otázka, co by se stalo a jak 

by pokračovala kariéra Bohuslava Chotka, kdyby vláda hraběte Hohenwarta nepadla a 

fundamentální články z roku 1871 nebyly zamítnuty. Je velmi pravděpodobné, že podzimní 

místodržící hrabě Chotek by svoji funkci zastával podstatně delší dobu. Možná se mohl 

přiblížit i obrazu svého otce, kterého ještě v druhé polovině 19. století Pražané znali a 

považovali za velmi úspěšného správce země a zejména jejich města.  

                                                           
 
71 CERMAN, I.: Chotkové, Praha 2008, str. 509-510 
72 Důsledkem války se Sardinským královstvím v roce 1866 přišlo Rakousko o Benátsko. 
73 Prohraná bitva u Sadové určí hlavní roli v procesu sjednocení Německa, kterou získá pruský panovník a jeho 
kancléř Otto von Bismarck. 
74 CERMAN, I.: Chotkové, Praha 2008, str. 512 
75 Muzeum Františka Ferdinanda d´Este, Zámek Artstetten, Rakousko  
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Dalším z působišť Bohuslava Chotka byl Madrid (1871), kam se rodina přestěhovala po 

Pražském intermezzu. Přestože se jednalo o a krásné a slunečné město, které jistě snese 

srovnání i s výstavným Petrohradem, necítila se rodina ve Španělsku příliš spokojeně. Velkou 

roli hrály i finance, které rodině citelně chyběly. Jak zmiňuje většina autorů popisujících 

diplomatickou kariéru hraběte Chotka, platilo i pro něho a jeho rodinu pravidlo, že jsou 

reprezentanty státu a tedy vše musí být na nejvyšší úrovni. Finanční prostředky poskytované 

státem se řadí do kategorie nedostatečné a často nepokrývaly ani vlastní náklady na 

reprezentační účely. Plat diplomata byl spíše formální kolonkou ve finančním účetnictví 

dvora a o nákladech rodiny, která v zahraničí většinou pobývala s ním, se správci více 

nezmiňují. Stávalo se a byl to i případ rodiny Chotkových, že diplomat používal ke krytí 

svých výdajů též vlastní prostředky. Jelikož Žofiin otec nebyl prvorozeným synem, je logické, 

že jeho finanční situace byla nezáviděníhodná. Navíc jako jediný finanční zdroj z dědictví po 

Karlu Chotkovi je uváděno panství Čivice ve východních Čechách76, které svojí rozlohou 

914,84 ha77 nepatřilo k největším. Veškerá půda pak byla propachtována a ve vlastní režii 

hrabě Chotek vůbec nepodnikal. Ještě na podzim roku 1871 finanční obtíže a nákladnost 

diplomatického postu v Madridu, kam se rodina přestěhovala počátkem roku, vedly hraběte k 

podání žádosti o přeložení. Císař žádosti po několika měsících vyhověl a rodina Chotkova se 

mohla přesunout na sever. 

Domovem se jim stal od roku 1872 Brusel78, přičemž léta strávená zde, byla celou rodinou 

považována za jedny z nejkrásnějších. Srovnání by bylo možné pouze s pobytem v Berlíně, 

ovšem Brusel, jakožto hlavní město neutrální Belgie, byl navíc místem, kde v žádném případě 

nehrozila válka. V krátké době se podařilo zdatnému hraběcímu páru navázat velmi dobré 

vztahy s královskou rodinou. Řada historiků zabývajících se tímto obdobím používá dokonce 

termín přátelství pro charakteristiku vztahu hraběnky Chotkové a belgické královny Marie 

Henrietty, což dokresluje i pojmenování jedné z dcer, narozené 9. července 1880 v Kostelci 

nad Orlicí.79 Situaci v Bruselu přibližuje Erika Bestenreinerová následovně: „Eine Menge von 

Repräsentationspflichten fühllte viele Abende aus, wobei die charmante Gräfin Wilhelmine 

ihrem Gatten eine große Hilfe war. Bald waren die Choteks in Brüssel allgemein beliebt. Die 

Gräfin erfreute sich sogar der Freundschaft von Königin Marie Henriette, einer 

                                                           
 
76 THIÉRIOT, J.-L.: François Ferdinand d´Autriche, Paris 2005, str. 106 
77 TITTEL, I.: Schematismus, Praha 1881, str. 33 
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österreichischen Erzherzogin.“80 Během diplomatické mise v tomto městě připadla na 

Bohuslava Chotka velmi delikátní úloha v podobě organizace tajného a zcela nezávazného 

setkání belgické princezny a rakousko-uherského korunního prince. Následník trůnu Rudolf 

se poohlížel po nevěstě, resp. musel se oženit, a když odmítl většinu evropských princezen, 

okruh kandidátek se zmenšil a pozornost Vídně se soustředila i na menší dvůr v Belgii. Velmi 

nevděčná úloha, kdy kariéra hraběte Chotka opět visela na vlásku a on sám neměl nejmenší 

možnost ovlivnit další vývoj. Osud mu ovšem přál a korunní princ Rudolf se s belgickou 

princeznou Štěpánkou nakonec oženil. Zkušený diplomat přesto nezískal za náročný úkol nic 

víc, než několik ocenění ze strany císaře Františka Josefa I. a belgického krále Leopolda II. 

Sňatková politika mezi Habsburky a zbytkem Evropy byla velmi zajímavou, avšak zároveň i 

delikátní záležitostí. V roce 1879, kdy hrabě Chotek obdržel rozkaz ke zmapování situace na 

bruselském dvoře, neuplynulo více než 12 let od smrti mexického císaře Maxmiliána, 

mladšího bratra císaře Františka Josefa I., manžela původně belgické princezny Charlotty. 

Příbuzenský vztah mezi těmito dvory napoprvé nedopadl nejlépe. Maxmilián Habsburský 

získal prostřednictvím francouzského císaře Napoleona III. mexickou korunu, ale toto 

dobrodružství nedopadlo pro rakouského arcivévodu nejlépe. Smrt nalezl před popravčí četou 

19. července 186781, tedy po třech letech vlády v Mexiku. Jeho manželka ještě v době 

občanské války odjela zpět do Evropy a hledala spojence pro manžela. Poté co ji zastihla 

zpráva o Ferdinandově smrti, se již nikdy nechovala jako dříve a současníci mluví o jejím 

duševním zešílení.  

Ale asi nikoho nenapadlo, že i druhé manželství habsburského arcivévody a belgické 

princezny, skončí opět tragicky. Sňatek Štěpánky Belgické a korunního prince Rudolfa se 

uskutečnil 10. května 1881.82 Manželství bylo poznamenáno rozdílnými povahami partnerů i 

častými nevěrami korunního prince, jejichž následkem byla Štěpánka nakažena kapavkou a 

nemohla dát manželovi dědice trůnu. Koncem ledna 1889 manželství skončilo. Korunní princ 

nejprve zastřelil svoji mladou milenku baronesu Mary Vetserovou a o pár okamžiků později 

namířil pistoli i proti sobě. Tragické události z 30. ledna 188983, jež se odehrály na loveckém 

zámečku Mayerling, znamenaly pro korunní princeznu konec nadějí na lepší život v 

manželství i možnost stát se císařovnou a královnou milionů obyvatel Rakousko-Uherska.  
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Posledním diplomatickým působištěm rodiny Bohuslava Chotka se staly Drážďany. Jelikož 

18. ledna 187184 bylo v Zrcadlové síni ve Versailles vyhlášeno Německé císařství a hlavním 

městem se díky ústřední úloze pruského krále stal Berlín, byly Drážďany spíše působištěm 

pro věrného diplomata před penzí, od kterého nebývala očekávána přílišná činorodost. Přesto 

i zde měl Bohuslav Chotek svůj velký úkol. Jal se úlohy zprostředkovatele sňatku na nejvyšší 

úrovni. Tentokrát se ženil arcivévoda Otto, císařův synovec. Jeho vyvolenou se 2. října 1886 

stala saská princezna Marie Josefa.85   

V témže roce, 5. března 188686 ztratil Bohuslav Chotek svoji celoživotní družku. Vilemína 

Kinská zemřela na Velkém Březně a podle autora Chotkovské monografie Ivo Cermana 

odchází Bohuslav Chotek ze státní služby o několik měsíců později.87 Toto tvrzení ovšem 

není pravdivé, hrabě Chotek musel ještě nějaký čas v Drážďanech či jinde pracovat. Bylo 

nutné živit neprovdané dcery. Správný rok odchodu do penze je až rok 1896, kdy je 

zasloužilý diplomat jako velmi nemocný muž odvolán a následně dožívá na klinice v Horní 

Lužici.88 Přesto snad neodcházel zlomen a doufal v lepší budoucnost svých dětí. Bohuslav 

Chotek zemřel 11. října 1896 ve Zhořelci, na soukromé klinice.89  

Rodina Chotkova neměla příliš peněz na rozhazování, přesto Bohuslav s Vilemínou 

investovali do výchovy svých dětí a zejména pak dcerám zajistili vzdělání na nejvyšší úrovni. 

Předpokládalo se, že takováto investice se bohatě vyplatí. Je možné a snad i pravděpodobné, 

že hrabě Chotek svá diplomatická působení považoval za velmi dobrý zdroj pro vzdělávání 

vlastních potomků. Kde jinde se mladá šlechtična lépe naučí chování ve společnosti, dvorské 

etiketě, případně cizí jazyk? Tak jak zamýšlel hrabě Chotek, se i stalo. „Elle a appris ce que 

doit savoir une femme du monde: musique, danse, langues étrangères, tact, sens de 

l´hospitalité, empire de soi, maîtrise des usages. Elle a connu les rigueurs de la vie des 

enfants de diplomate: déménagements constants, amis que l´on quitte aussitôt après les avoir 

connus, rigueur de l´étiquette, respect des corvées. Cette éducation l´a sans doute servie.“90  
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Mladé hraběnky budou v budoucnu považovány za vynikající společnice mající široký 

všeobecný rozhled. O jejich jazykové výbavě třeba zmínit pouze to, že byla rozsáhlá. 

Sourozenci mezi sebou nejčastěji hovořili německy, což byl i jejich mateřský jazyk. Většina z 

nich ovládala perfektně i francouzštinu, neboť se jednalo o evropský diplomatický jazyk.  

Žofie hovořila plynně německy a francouzsky. V druhém zmiňovaném jazyce si dokonce jako 

menší zapisovala deník. Její úroveň znalosti angličtiny není možné z dochovaných pramenů 

konkretizovat, ale alespoň základy znala. Během pozdějšího působení v Čechách používala 

výjimečně i češtinu. 

Matkou malé Žofie byla Vilemína, rozená hraběnka Kinská. Její rodina se stejně jako 

Chotkové řadí mezi tradiční starou českou šlechtu datovanou již ve 13. století. Během staletí 

se rod rozvětvil na řadu linií jako chlumecká či choceňská, ovšem naše hraběnka Vilemína 

pocházela z linie kostelecké. Narodila se 19. července 1838 v Kostelci nad Orlicí91 a s 

Bohuslavem Chotkem se seznámila již v době počátku jeho diplomatické kariéry. Sňatek 

dámy řádu Hvězdového kříže92 a rakouského diplomata se uskutečnil 30. října 1859 v rodném 

sídle nevěsty93 a od této chvíle stála Vilemína věrně po boku svého manžela až do své smrti.  

Manželství Bohuslava Chotka s o devět let mladší Vilemínou není historiky příliš 

komentováno, ale lze se domnívat, že se jednalo o svazek harmonický, založený na 

vzájemném respektu a snad i lásce. Vzhledem k počtu potomků mohu směle konstatovat, že 

vztah byl provázen boží přízní. Alespoň tedy co se dětí týká. O velmi neuspokojivé finanční 

situaci rodiny jsem se již zmiňovala. Vilemína provázela svého chotě po celou dobu pobytu v 

zahraničí a z tohoto důvodu se také řada potomků narodila mimo území Čech.  

Prvorozený Wolfgang se narodil během pobytu v Berlíně 15. srpna 1860. Byl prvním a také 

posledním synem v tomto manželství. Stejně jako většina jeho předků i on se v dospělosti stal 

úředníkem ve službách státu, ale nikdy nedosáhl prestižního postu jako jeho význační 

předkové v 18. a 19. století. Druhorozenou se stala 10. prosince 1861 v Berlíně dcera Sidonie 

– Zdenka, která od roku 1884 zastávala post dvorní dámy u korunní princezny Štěpánky.94 V 

Berlíně se narodila i Marie Pia (11. července 1863), provdaná kněžna Thun-Hohensteinová. 

Manželství uzavřela 6. června 1887 s mladším bratrem budoucího českého místodržícího 
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Františka Thuna a pozdějším majorátním dědicem děčínské větve Thun-Hohensteinů 

Jaroslavem.95 Někteří historikové přisuzují Rischel, jak se doma říkalo Marii Pie, představení 

Františka Ferdinanda s Žofií Chotkovou. Tato teorie má své opodstatnění zejména díky 

přátelství obou bratrů Thunů a rakouského arcivévody. Doložena jsou historicky i jejich 

setkání za účelem diskuze otázek politických či, což platilo častěji, lovecká záliba, která byla 

většině aristokracie společná. Po Marii Pie, následovala dcera Karolina, zvaná Kara, která se 

též narodila během diplomatické mise v Berlíně. Svět spatřila několik měsíců před 

vypuknutím prusko-rakouské války, dne 19. listopadu 1865. Karolině patří mezi sestrami 

primát v nejdříve uzavřeném sňatku. Za hraběte Leopolda Nostitz-Rienecka se vdala v 

necelých 21 letech dne 2. října 1886.96 Zajímavostí může být skutečnost, že hrabě Nostitz-

Rieneck se necelé dva roky po smrti Kary (zemřela v listopadu 1919) podruhé oženil a jeho 

druhou paní není nikdo jiný než nejmladší Karolinina sestra Jindřiška. 

O 1. březnu 1868 již bylo psáno jako o dni, kdy svět poprvé spatřila Žofie. Ivo Cerman 

poukazuje na důležitost narození další vnučky pro Karla Chotka, tehdy již 85letého starce, 

který se vydal na poměrně velkou vzdálenost, aby vnučku spatřil. „V dubnu se Karel Chotek 

nevrátil na Velké Březno, ale odjel za synem do Stuttgartu. Bohuslavu Chotkovi se totiž v 

březnu narodila dcera.“97 O několik měsíců později, 28. prosince 1968, bývalý nejvyšší 

český purkrabí ve Vídni zemřel.98 Žofie se stala pátým dítkem manželů, přičemž po ní přišly 

na svět ještě čtyři dcery.  

Na jaře 1871 je uváděna jako další potomek – dcera Terezie, které nepřežila prvních několik 

měsíců života a ještě téhož roku zemřela. O dva roky později se v Brusela narodila Oktávie, 

provdaná 1. října 1898 v Praze za hraběte Joachima von Schönburg-Glauchau-Waldenburg. 

Téměř přesně rok po narození Oktávie odjela Vilemína Chotková na letní dovolenou k 

příbuzným do Kostelce nad Orlicí a zde se jí 12. května 1874 narodila Marie Antonie. Dcera 

provdaná 27. září 1893 ve Velkém Březně za Karla Adama, hraběte von Wuthenau-

Hohenturm.99 Z okruhu sourozenců hraběnky Žofie Chotkové to byly právě sestry Oktávie a 

Marie Antonie, které podporovaly vztah starší sestry a následníka rakousko-uherského trůnu. 
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Poslední z dcer Marie Henrietta - Jindřiška, bude v budoucnu hrát velkou roli i v našem 

příběhu. Pojmenována byla po belgické královně a stejně jako její starší sestra i ona se 

narodila během letního pobytu u příbuzných v Kostelci nad Orlicí (9. července 1880).100 Po 

odchodu z otcovy domácnosti se údajně uchýlila do Ústavu šlechtičen v Rožmberském paláci 

na Pražském hradě.101 Nejmladší se sester byla také v nejtěsnějším kontaktu s rodinou, právě 

proto se snad stala v roce 1914 spolu se švagrem Jaroslav Thunem opatrovnicí dětí Františka 

Ferdinanda a Žofie. A jak bylo zmíněno výše, po smrti své sestry Kary se provdala za 

Leopolda Nostitz-Rienecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
100 MAREK, M.: Chotek 2, poslední akt. 17. 6. 2008, [citováno 2011-04-09], dostupné z 
<http://genealogy.euweb.cz/bohemia/chotek2.html> 
101 Ústav šlechtičen byl založen Marií Terezií v 50. letech 18. století pro zchudlé či osiřelé šlechtičny, který měl 
být jejich zázemím dočasně tj. do doby sňatku nebo na celý život. Až do doby 1. Československé republiky se 
nacházel v přestavěném Rožmberském paláci na Pražském hradě, následně byl zrušen. 
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Prešpurk – Bratislava 

 

Celkem osm dětí, z toho sedm dcer tvořilo potomstvo hraběte Bohuslava Chotka a jeho 

manželky Vilemíny. V kontextu doby, tedy 2. polovina 19. století, se naskýtá otázka, co se 

stalo se šlechtickou dcerou, která neměla věno, či její věno nedosahovalo obecně uznávané 

výše. Možností bylo několik, ovšem je třeba si uvědomit, že se stále pohybujeme v době před 

emancipací žen. Toto ostatně potvrzuje citát z pera francouzského historika Jean-Louis 

Thiériota, který uvádí možnosti dvacetileté Žofie takto: „Il faut donc imperativement etablir 

Sophie. Travailler étant totalement exclu, deux solutions s´offraient à elle comme à toutes les 

jeunes filles, désargentées de haute naissance: les Ordres, avec en ligne de mire, au prix du 

renoncement au siècle, les fonctions d´abbesse dans un couvent de la noblesse ou la cour, en 

qualité de Hofdame, de dame d´honneur d´une archiduchesse, en espérant qu´un 

hypothétique prince charmant viendrait un jour la tirer de cette sujéction.“102 Stejného 

názoru je i rakouská historička Erika Bestenreinerová: „Sollte sich kein geeigneter Bewerber 

finden, hatte sie also nur die Auswahl zwischen einem Nonnenkloster, einem adeligen 

Damenstift oder eben einer Stellung als Hofdame.“103 

Složitá finanční situace hraběte Chotka a jeho neprovdaných dcer, sdílejících s ním 

společnou domácnost, v roce 1888 se mezi ně řadila Žofie, Marie Antonie, Oktávie a 

nejmladší Jindřiška, motivovala císaře Františka Josefa I. k pomoci. Monarcha se bezpochyby 

běžně nestaral o každého úředníka státu a jeho majetkové poměry, ale rodina Bohuslava 

Chotka měla tu výhodu, že věrně a po dlouhá léta sloužila monarchii. Žofie Chotková se na 

základě císařského rozkazu, vydaného Františkem Josefem I. 9. srpna 1888104, přestěhovala 

do Prešpurku, konkrétně do Grassalkovičova paláce, navrženého Janem Fischerem z Erlachu. 

V roce 1888 se jednalo o sídlo arcivévody Bedřicha a jeho manželky arcivévodkyně Isabely, 

pro dvacetiletou Žofii pak představoval nový domov.  

                                                           
 
102 THIÉRIOT, J.-L.: François Ferdinand d´Autriche, Paris 2005, str. 107 
103 BESTENREINER, E.: Franz Ferdinand und Sophie von Hohenberg, München 2004, str. 44 
104 Muzeum Františka Ferdinanda d´Este, Zámek Artstetten, Rakousko 
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Arcivévoda Bedřich pocházel z nejvyššího domu a díky adopci bezdětným arcivévodou 

Albrechtem se stal univerzálním dědicem jeho majetku a těšínským vévodou.105 Jean – Louis 

Thiériot komentuje dědictví po Albrechtovi těmito slovy: „Héritier de l´archiduc Albert 

dépourvu de descendance, l´archiduc Friedrich possédait une fortune colossale, des terres à 

n´en plus finir, des collections exceptionnelles et des palais magnifiques, comme l´Albertina 

de Vienne. Le château de Pressbourg était le joyau de ce patrimoine.“106 Panství arcivévody 

Bedřicha se rozkládalo na řadě míst rakousko-uherské monarchie a tak Žofie měla možnost 

často cestovat.  

Arcivévodkyně Isabela, narozená 27. února 1856 v Dülmenu, pocházela z německého 

mediatizovaného rodu Croÿ-Dülmen a do habsburské rodiny se přivdala v roce 1878, kdy si 

tehdy dvaadvacetiletý Bedřich prosadil sňatek s princeznou pocházející z nevládnoucího, 

nýbrž pouze mediatizovaného rodu.107  

Život v Bratislavě se řídil pak zcela podle arcivévodkyně Isabely. Její manžel byl patrně 

vynikající správce majetku, snad i dobrý lovec, ale domácnost a chod rodiny řídila jeho paní. 

Byla to Isabela, která kontrolovala účty, najímala služebnictvo a starala se o běžný chod 

domácnosti. Toto vše obstarala i se svým početným potomstvem. Během let, kdy trval jejich 

svazek manželský, porodila Bedřichovi osm dcer a nakonec jako deváté dítě konečně syna – 

dědice. 

Žofie strávila ve společnosti této energické dámy neuvěřitelných jedenáct let. Náplň práce 

byla pestrá, zejména když Isabela odjížděla na menší výlet pouze na dva až tři dny a 

ponechala svoji komornou doma. Pak Žofie zastávala i tuto pozici. Mezi běžné úkoly dvorní 

dámy patřilo následující: „Aufgabe einer Hofdame war es, vor allem Gesellschafterin und 

unaufdringliche Begleiterin ihrer Herrin zu sein. Sie hatte bei Bedarf ein interessantes Thema 

zu finden, wenn das Gespräch stockte oder drohte, langweilig zu werden. Sie war eine Art 

zweites Gedächtnis, damit kein Termin oder kein Gedenktag vergessen wurde, und sie hatte 

nach Rücksprache mit ihrer Herrin Einladungen anzunehmen oder, wenn es dieser nicht 

paßte, sie höflich abzulehnen.“108 Zato jí příslušel byt v paláci, strava a měsíční plat. Jak ale 

všichni tímto tématem se zabývající historikové potvrzují, měsíční honorář nebyl nikdy 

                                                           
 
105 PEČÍRKA a kol.:Evropa v proměnách staletí, Praha 2001, str. 661 
106 THIÉRIOT, J.-L.: François Ferdinand d´Autriche, Paris 2005, str. 111 
107 HAMANNOVÁ, B.: Habsburkové, Praha 1996, str. 167 
108 BESTENREINER, E.: Franz Ferdinand und Sophie von Hohenberg, München 2004, str. 46 
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natolik vysoký, aby jednoho dne Žofie naspořila dostatek prostředků a sama opustila službu. 

Je totiž nutné k nákladům připočítat výdaje za oblečení, které vzhledem k jejímu postavení 

dosahovaly také dosti vysokých částek. A samozřejmě i občasné soukromé cesty, při nichž 

mladá hraběnka navštěvovala nemocného otce, ať ještě v Drážďanech nebo později ve 

Zhořelci, případně některou ze sester ve Vídni, Děčíně, Drážďanech či jinde. 

Život dvorní dámy neprovází ovšem pouze negativa. Ba naopak, velmi často můžeme nalézt 

i pozitivní zkušenost s tímto zaměstnáním. Záleželo ovšem, tak jako záleží vždy, na lidech, 

kteří se setkali. A jak již bylo zmíněno, arcivévodkyně Isabela nebyla příliš benevolentní a 

laskavá paní domu. Ovšem i přesto jistě existovaly světlé stránky Žofiiny služby v Bratislavě. 

Bezesporu se mezi ně počítá čas, kdy v paláci pobýval na návštěvě další člen Habsburské 

rodiny – arcivévoda František Ferdinand d´Este.109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 
109 František Ferdinand d´Este byl synovcem císaře Františka Josefa I. a roku 1896, kdy mu zemřel otec, Karel 
Ludvík, se stal i následníkem rakousko-uherského trůnu. 
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František Ferdinand d´Este 

 

Císařův mladší bratr Karel Ludvík neměl ve výběru svých partnerek příliš šťastnou ruku. 

Prvně se oženil ve 22 letech se sestřenicí Markétou Saskou, která mu nedala žádného 

potomka a zemřela po dvou letech manželství, v pouhých osmnácti letech na tyfus. Druhé 

manželství uzavřel vesměs z donucení vlastní matky, arcivévodkyně Žofie, až o čtyři roky 

později – roku 1862, s odůvodněním nutnosti zachování a pokračování rodu.110 

Přisouzena mu byla Marii Annunciatu111 princezna Bourbon-Parmská. Sebevědomá a 

ctižádostivá dcera svého otce. Tak by se dala charakterizovat dcera svrženého krále Obojí 

Sicílie - Ferdinanda II., zvaného Re Bomba.112 Marie Annunciata porodila svému muži za 

nedlouhého manželství celkem čtyři potomky. Prvním z nich se stal v sedm hodin a patnáct 

minut dne 18. prosince 1863113 arcivévoda František Ferdinand. Narodil se ve Štýrském 

Hradci, jako jeden z řady arcivévodů a tehdy by jistě ani jeho cílevědomou a ambiciózní 

matku nenapadlo, že se stane následníkem rakousko-uherského trůnu.  

Z manželství Marie Annunciaty a Karla Ludvíka přišel na svět ještě arcivévoda Otto, o 

kterém jsem se již zmiňovala v souvislosti s manželskou aliancí mezi rakouskými Habsburky 

a saským dvorem. Sňatek diplomaticky organizoval Bohuslav Chotek. Opět, stejně jako v 

řadě dalších domluvených rovnorodých manželstvích, i zde se neustále objevuje manželská 

nevěra a další eskapády v podobě nočních dobrodružství mladého arcivévody, který nakonec 

za svůj bouřlivý život zaplatil vysokou daň. Nakazí se syfilidou, a protože se začal léčit až 

v pokročilém stádiu, nemoci podlehl. Obklopen manželkou a nevlastní matkou zemřel 

1. listopadu 1906 ve Vídni.114 

Třetím synem Karla Ludvíka se stal Ferdinand Karel, který se postavil proti rodině a oženil 

se zcela mimo svoji společenskou třídu, navíc tajně. Po odhalení manželského svazku mezi 

                                                           
 
110 HAMMANOVÁ, B.: Habsburkové, Praha 1996, str. 212-214 
111 Jan Galandauer užívá formátu Marie Annunciata, ale u další historiků např. J.-L. Thiériota se setkáváme 
s formou Marie Annunziata. 
112 Království Obojí Sicílie bylo Garibaldiho přívrženci obsazeno, král vyhnán a území připojeno k Italskému 
království 1860-1861. 
113 THIÉRIOT, J.-L.: François Ferdinand d´Autriche, Paris 2005, str. 21 
114 HAMANNOVÁ, B.: Habsburkové, Praha 1996, str. 351 
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ním a dcerou profesora vídeňské techniky Bertou Czuberovou v roce 1911, byl vyloučen z 

rodiny a do budoucna mohl užívat pouze občanské jméno Ferdinand Burg.115 Poslední dítě 

Marie Annunciaty, dcera Markéta Žofie, se narodila v roce 1870, tedy jen několik měsíců 

před smrtí matky.  

Bourbonské princezně dělalo chladné středoevropské klima problém celou dobu jejího 

manželství. K častým nachlazením se v zimě 1870 připojily plicní obtíže a u Marie 

Annunciaty, vyčerpané navíc nedávným těhotenstvím, propukla tuberkulóza v plné síle. To co 

se léta skrývalo pod povrchem, se stalo smrtelným. Mladá matka podlehla dne 4. května 1871 

tuberkulóze, v té době stále neléčitelné nemoci.116 

Karel Ludvík se ani tentokrát nevzdal naděje na šťastné a zejména dlouhé manželství a dva 

roky po smrti Marie Annunciaty se oženil s podstatně mladší, tehdy osmnáctiletou Marií 

Terezií. Rozdíl byl patrný na první pohled, mladá princezna sotva překročila věk dnešní 

dospělosti a on, vdovec na prahu čtyřicátých let. Opět hledal princeznu z královské krve a i v 

tomto případě úspěšně. Marie Terezie, dcera bývalého portugalského krále Miguela I.117, byla 

velmi mladá na roli nevlastní matky, ale zhostila se jí na výbornou. Nejenom že Karlovi 

Ludvíkovi dala dvě další dcery, Marii Annunciatu a Alžbětu, milovala a pečovala i o nevlastní 

děti.118 Pokud máme možnost nahlédnout do rodinné korespondence mezi ní a arcivévodou 

Františkem Ferdinandem, vždy nalezneme velmi milé a laskavé oslovení typu Drahá 

maminko. Alespoň takto nepatrně dával nevlastní syn najevo svoji lásku k dámě, která ho 

vychovala a byla mu jednou velkou životní oporou.  

Stejné sympatie se zrodily i ve vztahu s arcivévodou Ottou a Ferdinandem. Nebyl to nikdo 

jiný než Marie Terezie, kdo se staral do poslední chvíle o svého nemocného syna Ottu a 

ošetřoval ho na smrtelném loži. A stejná dáma žádala prominutí a pochopení pro svého 

dalšího syna Ferdinanda, který se tajně oženil s měšťankou a císař ho chtěl bez milosti zbavit 

všeho. V tomto případě Marie Terezie dosáhla pouze vyplácení menší peněžní renty. Ale i 

toto byl úspěch, když vezmeme v úvahu, že se arcivévoda Ferdinand postavil proti jasné vůli 

hlavy rodu a rodinnému statusu, který říká: „Žádný princ a žádná princezna našeho 

                                                           
 
115 HAMANNOVÁ, B.: Habsburkové, Praha 1996, str. 110-111 
116 GALANDAUER, J.: František Ferdinand, Praha 2000, str. 18 
117 Miguel I. vládl Portugalsku v letech 1828 – 1834, poté co uchvátil trůn bratrovi Petrovi IV., který ho v roce 
1834 sesadil a donutil odejít do exilu, kde užíval titul vévoda z Braganzy a kde se mu narodila roku 1855 i dcera 
Marie Terezie. 
118 HAMANNOVÁ, B.: Habsburkové, Praha 1996, str. 315 
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císařského domu nesmí uzavřít sňatek bez dovolení příslušného náčelníka rodiny. Případný 

sňatek uzavřený bez tohoto svolení je třeba považovat za neplatný a nezakládá pro příslušné 

osoby a jejich děti žádná práva na následnictví, apanáže, vdovský důchod či věno nebo 

stavovské přednosti, tituly a znaky členů našeho domu a ani případné další právní nároky 

vyplývající z manželského svazku.“119 

Poklidné dětství Františka Ferdinanda, přerušené úmrtím matky se ubíralo dále pod 

taktovkou otce i mladé nevlastní matky. Rodina žila na zámku Wartholz v Dolních Rakousech 

a přes zimu ve Vídni. Pro Františka Ferdinanda byl vypracován tvrdý a pevně stanovený plán 

vzdělávání, které probíhalo doma za přítomnosti soukromých učitelů. Studijní osnovy pro 

další arcivévody, případně korunního prince vypadaly podobně a sestávaly se 

z: „...náboženství, němčiny, psaní, počtů, zeměpisu, dějin, latiny, francouzštiny, angličtiny, 

maďarštiny, češtiny, dále šerm, jízda na koni, tanec, gymnastika, plavání.“120 Je otázkou, jak 

efektivní domácí výuka v našem případě byla, pokud se tento plán dodržoval skutečně od 

šesti hodin ráno do osmi hodin večer, jak se zamýšlí Jan Galandauer ve svém životopisném 

díle o Františkovi Ferdinandovi.121 Co je ale zcela evidentní, František Ferdinand i přes 

dlouholeté intenzivní studium neměl příliš talent na cizí jazyky.  

První ze série významných, až osudových událostí v životě našeho arcivévody se odehrála 

20. listopadu 1875, kdy zemřel poslední modenský vévoda František V., v té době již žijící v 

exilu ve Vídni.122 I tento původem modenský vévoda byl zasažen procesem sjednocení Itálie a 

v roce 1859 se musel vzdát nároků v Modeně a odejít ze země. Nový domov nalezl v 

Rakousku, odkud pocházeli jeho předkové. Příbuzenství mezi modenským rodem Este a 

rakouskými Habsburky se počítá od časů Marie Terezie, která v rámci své sňatkové politiky 

oženila syna Ferdinanda za Marii Beatrix d´Este. Tímto sňatkem vznikla v Itálii terciogenitura 

Habsburk-Este, která smrtí Františka V. roku 1875 vymírá.  

Pokračovatelem rodu se podle závěti modenského vévody stal František Ferdinand a to v 

necelých dvanácti letech. Proč byl vybrán nejstarší potomek Karla Ludvíka a nikoliv jiný 

arcivévoda? František V. se rozhodl odkázat trůn osobě blízké rakouskému císaři, ale zároveň 

daný arcivévoda nemohl být následníkem trůnu. To proto, aby mohl s plným nasazením 

                                                           
 
119 GALANDAUER, J.: František Ferdinand, Praha 2000, str. 75 
120 tamtéž, str. 19 
121 tamtéž, str. 20 
122 HAMANNOVÁ, B.: Habsburkové, Praha 1996, str. 133 
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bojovat za obnovení modenského vévodství s vládou rodu Este. V roce 1875 byl František 

Ferdinand malý arcivévoda, syn mladšího bratra císaře, který v budoucnu neměl předurčen 

žádný zvláštní úkol, čímž přesně splňoval podmínky testamentu Františka V. Navíc se věřilo, 

že vzhledem ke svému mládí, bude schopen v době nástupu vlády plynně hovořit italsky. 

František V. v něm viděl svého pokračovatele a snad proto umíral s nadějí, že jeho boj není 

ztracen. „Die Erbschaft bestand außer aus einigen Millionen Gulden Bargeld aus 

Grundbesitz in Italien sowie Palästen in Modena, Rom, Venedig und Wien, der Villa Este in 

Tivoli und der wertvollen Estensischen Kunstsammlung, die die Familie Este in 

Jahrhunderten zusammengetragen hatte.“123  Kromě vlastního dědictví, které obsahovalo i 

panství Chlum u Třeboně v jižních Čechách, získal František Ferdinand predikát d´Este. Jan 

Galandauer uvádí, že zděděný majetek se odhadoval na přibližně 8 milionů zlatých, které v 

budoucnu daly arcivévodovi praktickou finanční nezávislost na rodině.  

František Ferdinand se stejně jako ostatní Habsburkové stal členem rakousko-uherské 

armády již v době svých studií. „Dne 23. dubna 1878 císař jmenoval svého synovce 

poručíkem 32. pěšího pluku.“124 Je zjevné, že v tuto dobu se malý arcivévoda nadále vzdělává 

a první skutečné působiště v armádě nalezl až o několik let později v městečku Enns, které se 

nachází na Dunaji, asi 200 km západně od Vídně. Během své kariéry vojáka, poznal 

arcivévoda řadu míst monarchie. Několik let působil i na území Čech, nejprve v Praze (1888-

1890) a později v Českých Budějovicích (duben 1894 - jaro1895).125Armádu miloval celý 

svůj život, oceňoval disciplínu a pořádek, který mu byl vlastní. Snad nejbližší se mu v 

průběhu let stalo námořnictvo, které měl v plánu modernizovat. Přestože armáda byla celý 

Františkův život, nikdy nechtěl příliš bojovat. Uměl ocenit připravenost země na eventuelní 

vojenské nebezpečí, ale preferoval mír a pokračování klidného vývoje s možností dalšího 

pokroku na poli vědy i techniky.  

V lednu roku 1889 však postihla nejvyšší rodinu tragédie, kterých bylo v historii dynastie 

mnoho, ale tato ovlivnila i budoucnost hraběnky Žofie Chotkové. Na loveckém zámečku 

Mayerling, jihozápadně od hlavního města se setkal korunní princ Rudolf se svojí půvabnou 

sedmnáctiletou milenkou baronesou Mary Vetserovou.126 Onoho osudného 30. ledna zastřelil 

Rudolf nejprve ji a následně sebe. Smrt jediného syna císaře Františka Josefa I. 

                                                           
 
123 BESTENREINER, E.: Franz Ferdinand und Sophie von Hohenberg, München 2004, str. 29 
124 GALANDAUER, J.: František Ferdinand, Praha 2000, str. 25 
125 tamtéž, str. 28, 60 
126 THIÉRIOT, J.-L.: François Ferdinand d´Autriche, Paris 2005, str. 50 
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předznamenala osud nejstaršího synovce. František Ferdinand d´Este však ještě nemohl být 

jmenován oficiálním následníkem trůnu, neboť v pořadí následníků figuroval arcivévoda 

Karel Ludvík. S Františkovým otcem, jakožto o tři roky mladším bratrem císaře, nepočítal 

nikdo, ale v řadě následníků legitimně vystupoval. Karel Ludvík sám dal najevo, že o trůn 

usilovat nehodlá a roli zástupce panovníka milerád přenechá svému synovi.  

František Ferdinand tedy dále sloužil v armádě. Od dubna 1890 bylo jeho novým působištěm 

území Uher, přesněji posádka ve městě Šoproň. Právě tato nepříjemná a velmi problematická 

část arcivévodovy kariéry, kdy se téměř denně setkával s přímým odporem vůči své autoritě, 

porušováním rozkazů jako např. užívání jiného než německého jazyka jako služebního jazyka 

císařské armády, vedly ke snaze změnit životní osud.  

František Ferdinand si prosadil cestu kolem světa. Pravdou je, že sám by císařova povolení 

pravděpodobně nedosáhl, ale nápomocna mu byla císařovna Alžběta i nevlastní matka Marie 

Terezie. Na podzim 1892 obdržel svolení císaře Františka Josefa I. a již 15. prosince vyplula 

loď Císařovna Alžběta z terstského přístavu na cestu kolem světa i s arcivévodou na palubě. 

Početná skupina v čele s Františkem Ferdinandem zamířila nejprve na východ, do Asie, 

následně do Austrálie a nakonec Severní Ameriky. Rakouský arcivévoda vystupoval po část 

cesty inkognito jako hrabě Hohenberg, část cesty měla oficiální charakter (např. návštěva 

Japonska). Pokud máme desetiměsíční putování shrnout, pravděpodobně jako nejvíce 

zajímavé se jeví Indie a Čína, kde mohl následník trůnu hojně lovit. Dodnes je možné na jeho 

sídlech, zejména na Konopišti, nalézt trofeje tygrů, slonů, antilop apod. Jako velké zklamání 

hodnotí arcivévoda v deníku své putování po Spojených státech amerických.127 Demokratické 

zřízení zmiňme jako jeden z největších problémů, se kterým se František nemohl 

identifikovat. Další kritizovanou věcí se stala hudba a skoro žádné možnosti lovu. Poslední 

negativum František Ferdinand pocítil zejména během návštěvy Yellowstonského národního 

parku128, kdy mu byl znemožněn vstup se zbraní v ruce. I z tohoto místa ovšem chtěl získat 

suvenýr, a proto mu nezbylo nic jiného, než ubohou veverku ukamenovat.129 

                                                           
 
127 Následník trůnu si během cesty kolem světa vedl cestovní deník, který byl později vydán tiskem pod titulem 
Tagebuch meiner Reise um die Erde 1892-1893. 
128 Založený byl roku 1872. 
129 GALANDAUER, J.: František Ferdinand, Praha 2000, str. 58 
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Po návratu domů, do Vídně přijel 18. října 1893, se opět vrátil ke své posádce, ale už to 

nebylo v Šoproni, nýbrž v Čechách. Císařským rozkazem z 28. dubna 1894130 byl arcivévoda 

František Ferdinand přeložen k českobudějovické posádce. Jižní Čechy, které umožňovaly 

snadné cestování do Vídně, Bratislavy i na Konopiště, které následník trůnu zakoupil roku 

1887, byly ideálním místem. Idylu vojenské kariéry Františka Ferdinanda ukončila až další 

rána osudu. 

Arcivévoda se na jaře 1895 cítil nemocen a vyhledal proto lékaře, kteří ke zděšení celé 

rodiny konstatovali jako diagnózu tuberkulózu. Stejně jako matka i on onemocněl v 

nejlepších letech svého života, bylo mu pouhých třicet jedna let, neměl ještě ani rodinu a lék 

stále neexistoval. Lékaři doporučovali obvykle pobyt na jihu v oblasti Středozemního moře a 

klid. Nic více ani nemohli. Obě základní podmínky sice František Ferdinand zpočátku poctivě 

plnil, ale chtít po velmi činorodém mladém muži, dosud zvyklém velet, aby každý den, 

několik měsíců za sebou pouze odpočíval, bylo nad lidské síly. Ve vzpomínkách doktora 

Eisenmengera nalezneme odkazy, že jediný způsob, jak docílit uklidnění pacienta, byl dopis 

od nevlastní matky. Marie Terezie ho nikdy nezradila, proto bezmezně naslouchal jejím 

radám a doporučením. Další dopisy, které měly za následek zlepšení nálady nemocného 

arcivévody, přicházely z Bratislavy.  

Řada příbuzných i přátel ho opustila, jen málo věrných zůstalo. Mezi nimi byl i Jaroslav 

Thun. A právě z Thunova deníku z roku 1895 je citováno v monografii pojednávající o jeho 

bratrovi Františkovi. Můžeme se dočíst o soukromých myšlenkách jednoho 

z nejvýznačnějších českých šlechticů. „K mému nikoliv malému zděšení jsem se dozvěděl z 

dopisu, který poslala Anna, že stav arcivévody Franze je vážný: má plivat krev – to je strašné 

pro syna matky, která zemřela na plicní nemoc... Kéž nám Bůh zachová tohoto pána. Kdyby 

nám ho měl vzít, člověk by se musel skoro bát, že Bůh si přeje zánik Rakouska, neboť s 

arcivévodou Franzem, mužem ušlechtilých činů, spojuji svoje poslední naděje na pořádek a 

právo!“131 

 Během tří let, kdy většina Františkových blízkých ztratila víru v uzdravení a stále častěji se 

obracela k mladšímu bratrovi - arcivévodovi Ottovi, cestoval následník trůnu se svým 

lékařem po Středomoří. Mezi místy pobytu jmenujme Tyroly, Dalmatské pobřeží, Egypt, 

                                                           
 
130 GALANDAUER, J.: František Ferdinand, Praha 2000, str. 60 
131 GALANDAUER, J.: František kníže Thun, Praha 2007, str. 103 
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Monako, Alžírsko, Baleáry či španělskou Barcelonu.132 K postupnému uzdravování snad 

pomohla i pouť do Svaté země, kterou roku 1896 vykonal Františkův otec, arcivévoda Karel 

Ludvík. On sám silně věřící katolík se z náboženské cesty zpět nevrátil, neboť cestou z 

Palestiny zemřel na tyfus, kterým se měl nakazit vypitím špinavé vody z posvátné řeky 

Jordán.  

Následník trůnu měl proč bojovat a dost možná i proto se nakonec z tuberkulózy vyléčil. V 

únoru 1898 byl prohlášen za naprosto zdravého muže a mohl se vrátit zpět k armádě a svému 

předchozímu životu.133  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
132 GALANDAUER, J.: František kníže Thun, Praha 2007, str. 63-74 
133 HAMMONDOVÁ, B.: Největší milostný příběh, Praha 2004, str. 90 
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Utajená romance 

 

Seznámení následníka trůnu a hraběnky Chotkové je obestřeno řadou tajemství. Dodnes není 

možné přesně říci, kdy prvně se tito dva lidé potkali. Osvětlení vzniku utajené romance mohla 

přinést nejstarší dcera Žofie, ale nikdy tak neučinila. Pravděpodobně sama netušila o 

předmanželském vztahu svých rodičů mnoho. Při otázce na manželství rodičů a rodinný život 

byla velmi sdílná, i když nostalgická, ale otázku seznámení nechala nezodpovězenou. Stejně 

tak o prvních společných okamžicích budoucích manželů nikdy nepromluvil věrný komorník 

František Janáček, který ovšem bezesporu všechny podrobnosti znal.  

A tak můžeme pouze zopakovat příběh o setkání na plese pražského místodržitelství, který 

pořádal český místodržící, hrabě František Thun-Hohenstein na podzim 1894 ve svém paláci 

na Malé Straně. Podle Winderova líčení, které přejímá například i Erika Bestenreinerová, 

hraběnka Žofie Chotková, oblečena do prostých bílých šatů s malým křížkem na krku, zaujala 

následníka trůnu natolik, že s ní strávil několik tanců a téměř celý večer.134 Na historce, která 

se dodnes objevuje v literatuře, ale pravděpodobně není ani zrnko pravdy. Podle Jean-Louis 

Thiériota se v roce 1894 žádný ples pořádaný Františkem Thunem neuskutečnil. „D´abord 

parce qu´il n´y eut pas cette année-là de bal officiel chez le comte Thun.“135 Také historik 

rakouského původu a autor výstavy o Františku Ferdinandovi na zámku Artstetten, 

Arco-Zinnenberg, se domnívá, že se budoucí manželé museli znát dříve. „Tatsächlich ist der 

Ort ihres Kennenlernens nicht feststellbar, jedoch der Zeitpunkt, da der Fluß der Briefe erst 

ab April 1894 beginnt. Gekannt hat er sie aber schon früher, wohl auch etwas für sie 

empfunden. In einem Brief des Jahres 1895 schreibt er, „...habe vergessen, Ihnen noch drei 

Kleinigkeiten zu übergeben, die ich Ihnen von meiner Reise rund um die Welt mitgebracht 

habe.“ Er meint damit die Weltreise, die er vom 15.12.1892 bis 18.10.1893 machte.“136 

Víme, že František Ferdinand se od roku 1875 počítal mezi české velkostatkáře, díky 

dědictví po Františkovi V., kdy se stal majitelem zámku Chlum u Třeboně v jižních Čechách. 
                                                           
 
134 BESTENREINER, E.: Franz Ferdinand und Sophie von Hohenberg, München 2004, str. 36 
135 THIÉRIOT, J.-L.: François Ferdinand d´Autriche, Paris 2005, str. 102 
136 ARCO–ZINNEBERG, U.: Thron oder Liebe, Artstetten 1990, str. 14  
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Následně v roce 1887 zakoupil další sídlo, tentokrát nedaleko Prahy, panství Konopiště. První 

významnější kontakty s českou šlechtou získal zejména během svého působení u pražské 

posádky v období říjen 1888 až duben 1889.137 Řada českých aristokratů měla podobné 

politické smýšlení, zastávala konzervativní pozici s pochopením nutnosti zavádění moderních 

prvků do správy a celkovou restrukturalizaci státu. Pokud bychom měli jmenovat přátele 

mladého arcivévody, v první řadě musíme zmínit bratry Františka a Jaroslava Thunovi, 

hraběte Rudolfa Chotka z Kačiny, knížete Karla Schwarzenberga z Orlíku a průhonického 

Arnošta Emanuela Sylva-Tarouccu.138 S těmito aristokraty se pravidelně setkával u 

příležitosti lovů v Čechách, na plesech v Praze nebo Vídni, případně během dalších událostí. 

A bylo to právě přátelství s rodinou Thunů z Děčína, jež nám poskytuje námět k úvaze, zda se 

František Ferdinand nesetkal s hraběnkou Žofií právě díky nim. Již v jedné z prvních kapitol, 

o rodičích Žofie Chotkové, byl popsán sňatek Jaroslava Thuna a Marie Pii Chotkové. Starší 

Žofiina sestra se provdala za mladšího z bratrů Thunů v Praze v červnu 1887 a hned od 

následujícího roku můžeme datovat korespondenci mezi ní a Františkem Ferdinandem, který 

ji mimochodem shledával za velmi půvabnou.139   

Žofie se jako dvorní dáma arcivévodkyně Isabely účastnila veškerých rodinných setkání 

Habsburků, včetně setkání ve Vídni, kam svoji paní, případně i s dcerami doprovázela. Proto 

není divu, že znala všechny členy rakouského arcidomu. Od vidění znala jistě i arcivévodu 

Františka Ferdinanda. V Bratislavě Žofie sloužila od srpna 1888, a proto považuji za krajně 

nepravděpodobné, aby až po šesti letech, navíc na pražském místodržitelství, došlo k zcela 

náhodnému prvnímu setkání tohoto páru. To by skutečně musela být neuvěřitelná románová 

shoda okolností.  

Také fotografie ze zimních měsíců roku 1893, pořízená během lovu na Halbthurnu, jednom 

ze sídel arcivévody Bedřicha, který byl manželem Žofiiny chlebodárkyně, arcivévodkyně 

Isabely, zachycuje Františka Ferdinanda v blízkosti Žofie.140 Podle Jean-Louise Thiériota se 

podobná událost, myšleno společná účast na lovu pořádaném Bedřichem, stala již v roce 

1892. A badatelka Hammondová ve své knize Největší milostný příběh, i přes řadu 

nepřesností, obě fotografie publikuje.141 Je zřejmé, že pokud se jednalo o lov holubů, jak píše 

                                                           
 
137 GALANDAUER, J.: František Ferdinand, Praha 2000, str. 29, 38 
138 BESTENREINER, E.: Franz Ferdinand und Sophie von Hohenberg, München 2004, str. 36 a 
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139 GALANDAUER, J.: František Ferdinand d´Este, Praha 2000, str. 78 
140 BESTENREINER, E.: Franz Ferdinand und Sophie von Hohenberg, München 2004, str. 38 
141 HAMMONDOVÁ, B.: Největší milostný příběh, Praha 2004, str. 55 a 97 
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francouzský badatel142, muselo jít o dobu před cestou kolem světa, tedy léto/podzim 1892, 

neboť sezóna lovu holubů začíná v srpnu. Následníkova cesta kolem světa skončila 18. října 

1893, kdy byla lovecká sezóna holubů dávno pryč, a tudíž druhá fotografie, zachycující pár 

společně, je z jiného lovu, pravděpodobně opět pořádaného Bedřichem. Samozřejmě, i přes 

tuto polemiku, ani jedna tato fotografie nedokazuje nic více, než že se znali.  

Dopis datovaný v srpnu 1894 přinesl v korespondenci mezi budoucími manžely změnu 

oslovení, z čehož historik Jean-Louis Thiériot vyvozuje možnost počátku romantického 

vztahu. „Leur relation date de 1894. À cette date, le ton des lettres change. Le « gelibste 

Sophie », « Sophie bienaimée », remplace le très protocolaire « verehrteste Gräfin », « Très 

honorée comtesse ».“143 Osobně se domnívám, že alespoň částečnou pravdu má. Ale je třeba 

si uvědomit, že koncem 19. století stále platí velmi přísná pravidla pro vzájemné styky mezi 

ženou a mužem, které se vztahovaly i na korespondenci. Jenom to, že si Žofie a František 

Ferdinand pravidelně psali, znamená, že vztah nebyl povrchní. Změna oslovení na Milovaná 

Žofie ještě ovšem nemusí znamenat, že se jedná o pár. Ale je nanejvýš pravděpodobné, že by 

si rakouský arcivévoda sám od sebe nedovolil změnit oslovení formální na takto snad až 

velmi soukromé. S největší pravděpodobností ani Žofie by se nenechala kompromitovat, 

pokud by necítila něco podobného. 

František Ferdinand často během svého ročního působení na jihu Čech opouštěl posádku v 

Českých Budějovicích, aby zajížděl do Bratislavy, kde trávil vždy odpoledne až několik dní 

ve společnosti zdejší paní a její rodiny. Hráli tenisové zápasy, chodili plavat nebo, v případě 

špatného počasí, přišla na řadu i hudba. František Ferdinand hrál na violu. Tehdy si 

pravděpodobně Isabela začala dělat naděje na post matky budoucí císařovny. Co ji k tomu 

vedlo? Arcivévoda Bedřich měl se svojí manželkou řadu potomků, z nichž nejstarší dcera 

Marie Kristina, narozená 1879144, byla ve věku na vdávání. Isabela se naivně domnívala, že 

arcivévoda přijíždí do Bratislavy za společností prvorozené dcery. Nakonec se Marie Kristina 

provdala za knížete Salm-Salma v roce 1902.145 

Životy všech změnilo léto 1895, když bylo u následníka trůnu diagnostikováno rozsáhlé 

poškození plic v důsledku tuberkulózy. Následovalo tříleté léčebné martyrium, které František 
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Ferdinand přežil zejména díky podpoře svých nejbližších. V době, kdy ho řada přátel i členů 

rodiny považovala za na smrt nemocného člověka, mu energii dodávaly dopisy od půvabné 

české hraběnky. Dopisy, zasílané z Bratislavy, měly podle lékaře doktora Eisenmengera velmi 

pozitivní vliv na arcivévodovu náladu a chuť se léčit. „Manches Mal, wenn ich schon ganz 

kleinlaut war und es schien, daß der Erzherzog nicht mehr zu halten sei, kam ein plötzlicher 

Umschwung und er wurde wieder ein musterhafter Patient.“146  V červnu 1896, v době, kdy 

léčba Františka Ferdinanda probíhala na zámku Konopiště, ho navštívila arcivévodkyně 

Isabela a její dvorní dáma. Stalo se tak cestou na léčebný pobyt ve Františkových Lázních, 

kdy Isabela chtěla následníka trůnu nejen podpořit v léčbě, ale zejména vyjádřit osobně 

soustrast nad smrtí Františkova otce Karla Ludvíka. Žofie tak strávila oficiálně první noc na 

Konopišti.  

Jak není jisté, kdy a kde se pár seznámil, ani kdy se z přátelství stává láska, můžeme s 

jistotou říci, že většina jejich setkání od roku 1893 se odehrávala v Bratislavě. Sídlo 

arcivévody Bedřicha bylo vesměs novým domovem hraběnky Chotkové. Nemuselo se jí zde 

příliš líbit, nemusela být spokojená se službou u arcivévodkyně Isabely, ale fakticky neměla 

kam jít. Bohuslav Chotek po ukončení kariéry diplomata dožil ve Zhořelci, kde jako nemocný 

muž zemřel v říjnu 1896. Od tohoto okamžiku byla Žofie sirotkem. Pro svůj věk dvaceti osmi 

let měl již pouze minimální šance na dobrý sňatek, navíc nebyla považována ani za příliš 

krásnou, jelikož pro svoji vysokou a štíhlou postavou neodpovídala ideálu krásy své doby.  

Stres nashromážděný službou dvorní dámy, nemoc otce a starost o zbylé, nezaopatřené 

sourozence, k tomu všemu nemoc jediného muže, který by ji mohl vysvobodit z Bratislavy. 

Žofie onemocněla a celý podzim 1896 strávila ve Švýcarsku s Žofií Kinskou na ozdravné 

kúře. I na její štíhlou postavu byla váha během nemoci – pouhých 54 kg, velmi málo. Během 

zdravotní dovolené ji nahradila ve službě mladší sestra Oktávie.147  

Po celou dobu tajného vztahu František Ferdinand využíval svého věrného komorníka 

Františka Janáčka, jakožto soukromého posla.148 I přesto byly dopisy zdánlivě maskovány a 

do Bratislavy přicházela psaní odesílaná hrabětem Hohenbergem a následníkovi trůnu psala 
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(nepublikováno) 
148 WEISSENSTEINER, F.: Franz Ferdinand, München 1999, str. 118 



- 41 - 
 
 

Sophie Zamoyská.149 Mlčení po zbytek života. Tak by se dal charakterizovat postoj 

komorníka, později občana Františka Janáčka, který ani po smrti manželů, ani po vzniku 

Československa a dokonce ani po roce 1921, neporušil svoji věrnost arcivévodovi. Ukázka 

vlastnosti, kterou bychom asi dnes stěží hledali, má svá negativa. Navždy zůstaneme ochuzeni 

o nejzajímavější detaily vztahu. 

Setkání v Bratislavě bývala častá, ale nebyla pravděpodobně jediná. Hraběnka s největší 

pravděpodobností využívala i cest za svými příbuznými, jakožto příležitost k setkání 

s milovaným Františkem Ferdinandem. Jako nepotvrzená spekulace zůstane navždy pověst o 

dámě vystupující z vlaku na železniční stanici Bystřice, tedy zastávku před Benešovem a 

cestující v zahaleném kočáru na Konopiště. 

 Řada historiků má problém vysvětlit, zda Isabela tušila o vztahu Františka Ferdinanda a své 

dvorní dámy. Podle informací, které jsou k dispozici, věděla, že arcivévoda považuje 

hraběnku přinejmenším za sympatickou. Dobové zvyky a politika arcidomu mluvili však 

jasně. Povoleno bylo vše. Každý románek měl své zdravotní vysvětlení, každé nemanželské 

dítko bylo možné odškodnit.150 Ale sňatek mimo okruh nejvyšší byl nemyslitelný. Toto vše 

hrálo ve prospěch Marie Kristiny, nejstarší dcera arcivévodkyně Isabely a Bedřicha, která 

bývala spojována s častými návštěvami následníka trůnu v Bratislavě.  

Není tedy pravděpodobné, že další z romantických historek, která mluví o tenisovém zápase 

v Bratislavě a zapomenutých kapesních hodinkách v šatně, by se někdy odehrála tak, jak 

romanopisci líčí. Tenis hrával arcivévoda v Bratislavě pravidelně, máme k dispozici několik 

fotografií, kde je zachycen ve sportovním s raketou a nedaleko něho stojí jeho tenisová 

partnerka - první dvorní dáma. František Ferdinand měl po jednom takovémto zápase 

zapomenout v šatně na lavičce hodinky. Jednalo se o kapesní hodinky, které měly i malý 

medailon pro případnou podobenku. A tehdy údajně věrný Isabelin sloužící donesl 

zapomenutý předmět své paní, která ho plná naděje otevřela a nalezla fotografii hraběnky 

Chotkové.151 Podle některých verzí příběhu musela Žofie ještě téhož dne opustit Bratislavu a 

do Isabeliných služeb se již nikdy nevrátila. Což ovšem můžeme vyvrátit, jelikož odchod 

                                                           
 
149 Sophie Zamoyská byla přítelkyní hraběnky Chotkové a také dvorní dáma u arcivévodkyně Marie Josefy. 
150 Např. ze vztahu Františka Ferdinanda d´Este a Židovky Marie Hahnové se 29. srpna 1889 narodil v Praze syn 
Kurt Ferdinand. Jako odškodné získala Marie Hahnová celkem 25 000 zlatých a její syn, těžce zraněný za Velké 
války získal navíc z pozůstalosti následníka trůnu 50 000 korun. 
151 GALANDAUER, J.:František Ferdinand d´Este, Paseka 2000, str. 81-82 
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Žofie byl plánovaný, pravděpodobně tak, aby příliš rozruchu okolo obyčejné dvorní dámy 

nezapříčinilo skandál, který by mohl poškodit nejvíce Marii Kristinu.  

Zda si následník trůnu zapomněl hodinky s medailonem, již dnes nezjistíme, ale pravdou je, 

že se vztah mezi arcivévodským párem v Bratislavě a následníkem trůnu po roce 1899 

změnil. Návštěvy z jedné či druhé strany se téměř neuskutečňovaly a výměna dříve tak 

objemné korespondence se zastavila. Zcela jistým důvodem je prozrazení vztahu a odchod 

Žofie ze služby v Bratislavě na jaře roku 1899.  

Pravým místem roztržky mezi arcivévodkyní Isabelou a Žofií ovšem nebyla Bratislava, ale 

Opatie. Sem zavedla služba dvorní dámu koncem ledna 1899, kdy doprovázela nejmladší z 

dcer Bedřicha a Isabely, arcivévodkyni Alici, na ozdravný pobyt. Spory mezi paní domu a její 

dvorní dámou by se zdaleka tolik nevyhrotily, kdyby během návštěvy následníka trůnu v 

Opatii, nepřijela na tajnou kontrolu sama Isabela. Tehdy mělo padnout několik velmi 

ošklivých slov na adresu Žofie, které se měl František Ferdinand zastat následovně: „Sophie 

ist meine Braut.“152  

I v tomto příběhu je přesné načasování otázkou pravdivosti. Opatijský pobyt se uskutečnil od 

25. ledna 1899 do počátku dubna. S ozdravnou kúrou arcivévodkyně Alice na jihu se ovšem 

překrýval termín maškarního plesu města Vídeň, kde se Žofie představila oficiálně po boku 

Františka Ferdinanda.153 Společnice následníka trůnu neunikla pozornosti ostatních hostů, ale 

nikdo ji neznal, proto se zcela jistě většina přítomných domnívala, že ji vidí poprvé a 

naposledy. 

Isabela byla bezesporu velmi dobře informována o dění kolem dcery, a je proto zcela 

logické, že odjela do Opatie na krátkou kontrolu. Další sled událostí není přesně doložen, ale 

domnívám se, že právě účast na plesu, opětovná přítomnost Františka Ferdinanda d´Este 

v blízkosti Žofie a jeho sdělení pravdy o skutečném vztahu mezi ním a českou hraběnkou 

byly dostatečným motivem k hádce. 

Dne 15. března 1899 byl následník trůnu předvolán k císaři za účelem vysvětlení delikátní 

situace v podobě plánovaného sňatku s hraběnkou a dvorní dámou v jedné osobě.154 Některé 

zdroje uvádějí, že o schůzku s císařem žádal sám František Ferdinand, neboť nechtěl déle 
                                                           
 
152 BESTENREINER, E.: Franz Ferdinand und Sophie von Hohenberg, München 2004, str. 70 
153 THIÉRIOT, J.-L.: François Ferdinand d´Autriche, Paris 2005, str. 119 
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oddalovat zveřejnění vztahu a potažmo i rozhodnutí starého mocnáře. Z této doby pochází 

také dopis následníka trůnu adresovaný milované Žofii, částečně citovaný Thiériotem: „Il me 

laissa parler seul (...) lui dire que je n´épouserais jamais quelqu´un d´autre, que j´ai réflechi 

deux ans avant franchir le pas (...). Il se gratta la tête (...) puis me dit qu´il pensait la chose 

presque impossible. Mais presque, c´est déjà fameux.“ 155  Další část dopisu Františka 

Ferdinanda z 15. března pro hraběnku zaslaný do Abbazie, tedy dnešní Opatie, nalézáme v 

Muzeu Františka Ferdinanda na zámku Artstetten: „.., dass ich Dich seit drei Jahren lieb, 36 

Jahre alt bin, dass ich nie mehr jemanden anderen heiraten werde.“156  

Následujícího měsíce odjela hraběnka Chotková z Bratislavy navždy. Nejprve oficiálně na 

dovolenou 23. dubna 1899157 a následně požádala o uvolnění ze služby s osobních důvodů. 

Žádosti bylo bez nejmenších komplikací vyhověno a Žofie byla dne 7. května 1899 

propuštěna ze služeb arcivévodkyně Isabely.158  

Cesta zpět neexistovala. Pokud by v tuto chvíli František Ferdinand d´Este upustil od 

plánovaného sňatku s Žofií, nezbyla by jí jiná volba, než vstoupit do kláštera. Hraběnčina 

pověst byla těžce poškozena. Pochybnosti, zda milovaný Franz dodrží slovo, jistě existovaly, 

ale nebylo jiné možnosti než věřit. Propuštěná dvorní dáma nalezla útočiště u svých sester a 

dalších příbuzných.  

Od první audience u císaře v březnu 1899 až do jarních měsíců roku následujícího, kdy 

František Ferdinand získal konečně svolení ke sňatku, panovala nejistota. Situace se jevila 

natolik vážná, že během listopadové audience u císaře pohrozil následník trůnu svojí abdikací. 

Tento poslední krok pomohl změnit smýšlení císaře a již po setkání v Gődőllő se začalo 

jednat o možnostech, jak právně umožnit sňatek budoucího císaře s hraběnkou. 

Žofie mezitím cestovala od jednoho příbuzného k druhému. Prvním místem, kde pobývala 

po opuštění služby v Bratislavě, byla Vídeň. U princezny Štěpánky sloužila starší sestra 

Zdenka, která jí poskytla první azyl. Štěpánka Belgická jistě nic nenamítala. Sama doufala, že 

sňatek hraběnky a následníka trůnu bude císařem schválen, čímž by se otevřela cesta i pro ni. 

Vdova po korunním princi Rudolfovi prožívala asi nejšťastnější období svého života, vztah 

s uherským hrabětem Elemérem Lónyayem. A podobně jako následník trůnu ani ona nechtěla 
                                                           
 
155 THIÉRIOT, J.-L.: François Ferdinand d´Autriche, Paris 2005, str. 122  
156 Muzeum Františka Ferdinanda d´Este, Zámek Artstetten, Rakousko 
157 HAMMONDOVÁ, B.: Největší milostný příběh, Praha 2004, str. 96 
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zakusit rovnorodé, seč citově prázdné manželství, které v jejím případě napoprvé nedopadlo 

dobře. V případě, že by snaha Františka Ferdinanda vyšla naprázdno, s největší 

pravděpodobností ani ona by nedostala svolení k novému manželství.  

Další v řadě byla sestra Oktávie Schönburgová, s níž Žofie pobývala v saském 

Wechselburgu. V červenci se její stopa přesunula do Čech, kdy vesměs celé léto strávila u 

Kinských v Kostelci nad Orlicí. Nebylo to poprvé. Panství rodu Kinských sloužilo v minulosti 

velmi často jako místo letního pobytu hraběnky Vilemíny, Žofiiny matky, která byla rozená 

Kinská.   

Koncem září se hraběnka opět objevila u sestry Oktávie ve Wechselburgu, přičemž 11. října 

1899 odjela na návštěvu sestřenice Vilemíny, provdané hraběnky Donnersmarckové, do 

Romolkwitzu, který se nacházel na území Pruského Slezska, dnes v Polsku. 

Byla to ovšem sestra Antonie, provdaná za Karla Adama z Wuthenau-Hohenturm, která 

poskytovala útočiště nejdéle a to od konce října 1899 do června roku 1900. Mezitím Žofie 

krátce navštívila další příbuzné, ať už švagra hraběte Nostitz-Rienecka v Chebu či Karla 

Chotka na Velkém Březně, ovšem převážnou část času strávila u Antonie v Sasku. Konečně, 

29. června 1900 si svoji budoucí manželku František Ferdinand odvezl z Drážďan a společně 

odcestovali do Čech.159 
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Morganatický sňatek  

 

Po první schůzce u císaře v březnu 1899 se situace jevila částečně nadějně, ale nic nebylo 

vyhráno. Jakmile arcivévoda opustil Hofburg, nechal František Josef I. informovat všechny 

členy rodu o tomto nešťastném rozhodnutí a nařídil jim, aby se snažili následníka trůnu 

přesvědčit k odvolání celé záležitosti. Zapojila se celá rodiny, císař neváhal a do celé akce 

angažoval i dlouholetého přítele a učitele Františka Ferdinanda dr. Gotfieda Maschalla. Ten 

stál před nezávidění hodným rozhodnutím. Jednoho císaře musel zradit, buď podpoří 

současného panovníka Františka Josefa I., nebo panovníka budoucího. Rozhodl se 

upřednostnit loajalitu starému mocnáři. Marschallova role v celé záležitosti byla malá, avšak 

významná. Sešel se s hraběnkou Chotkovou a snažil se ji v duchu její silné náboženské víry 

přesvědčit, že svým jednáním postupuje proti boží vůli. Žofie možná na krátký okamžik 

uvěřila, že sňatkem se opravdu vystavuje možné boží nepřízni, ale dr. Marschall ve své roli 

pokračoval dále a to již bylo příliš. Údajně měl Žofii navrhnout vstup do kláštera.160 To již 

hraběnka Chotková prozřela a pochopila, že se stala obětí manipulační hry, v zákulisí řízené 

císařem. Když se o celé situaci dozvěděl arcivévoda, napsal svému příteli Beckovi: „Sagen 

Sie diesem Trottel von Marschall alle Grobheiten, die im Lexikon stehen.“161  

Zároveň byl vyvíjen tlak i na sourozence hraběnky, z nichž někteří životně závislí na 

císařově dobré vůli, jako starší bratr Wolfgang, který pracoval na krajském hejtmanství a 

nejmladší Jindřiška, která žila v Ústavu šlechtičen na Hradčanech, museli velmi zvažovat, zda 

vytrvají v podpoře sestry. 

František Ferdinand využil čas k hledání podpory. V některých případech přátelé zradili, 

v jiných přesně naopak. Řada přátel, v ojedinělých případech i členové rodiny, následníka 

trůnu v jeho snaze legalizovat vztah s hraběnkou Chotkovou podporovala. Pro dokreslení 

situace uvádím vzpomínku lékaře a přítele, doktora Viktora Eisenmengera: „Im Frühjahr 

1899 wurde ich vom Erzherzog zu einem Nachtmahl bei Sacher eingeladen. (...) Ich blieb 
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aber allein mit ihm, er wollte mit mir über sein Heiratsprojekt sprechen. (...) «Ich habe 

endlich eine Frau gefunden, die ich liebe und die zu mir paßt, und nun macht man mir wegen 

einer solchen Kleinigkeit in ihrem Stammbaum die unerhörtesten Schwierigkeiten. Darüber 

aber werde ich schon noch wegkommen.»(...) Das, was er von mir wissen wollte und was ihm 

große Sorgen und Skrupel machte, war seine Krankheit, ob und welche Gefahr durch 

Erblichkeit oder Infektion für seine Frau und zukünftige Kinder bestehe.“162 

Bylo evidentní, že se následník trůnu nevzdá a ani nemíní opustit ženu, se kterou, jak pevně 

věřil, našel štěstí, i když podle řady jeho příbuzných i dosavadních přátel nebyla vhodnou 

manželkou budoucího císaře. Ve svém boji nezapomínal ani na slova své tety, císařovny 

Alžběty Bavorské: „Ne le fais pas, Franz, cherche un autre sang (...). La seule chose que je te 

conseille: N´épouse que celle que tu aimes. Et aucune de notre sang.“163 Otázkou zůstává, 

zda by císařovna trvala na svém doporučení, kdyby tušila, že žena jiné krve bude pouhá 

hraběnka. 

Císař František Josef I. po zvážení veškerých důsledků nerovného spojení svého synovce a 

české hraběnky nakonec se sňatkem souhlasil. Hlavním důvodem bylo nalezení právního 

řešení, jak spojit stavovsky nerovného muže a ženu, přičemž monarchie by zůstala zdánlivě v 

bezpečí. Velkou roli hrál i fakt, že možný eventuelní náhradní následník trůnu, tedy 

Františkův bratr Otto, byl všeobecně považován za velmi nezodpovědného. Jen těžko si mohl 

císař představit v pozici svého nástupce muže, který měl pověst prostopášného a záletného 

arcivévody, který využíval každé příležitosti k obveselení svému a svých přátel. Pravý opak 

zodpovědného a cílevědomého Františka Ferdinanda.  

Naštěstí v rakouském právu existovalo ustanovení o tzv. morganatickém manželství, jehož 

smyslem bylo odlišit běžné sňatky od sňatků manželů původem sobě nerovných. Toto byl i 

případ arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a hraběnky Žofie Chotkové. Další, velmi 

zásadní obtíž byla ve skutečnosti, že arcivévoda byl následníkem trůnu a bylo tedy 

evidentní164, že pokud boží prozřetelnost či osud nezmění chod dějin, stane se i rakouským 

císařem. Z tohoto důvodu byla nutná ještě tzv. renunciační přísaha následníka trůnu, ve které 

se v rodné němčině a nenáviděné maďarštině oficiálně vzdal postu císařovny a královny pro 

svoji budoucí ženu a následnictví trůnu pro své možné potomky. Ovšem, díky složitosti a 
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značné rozdílnosti rakousko-uherského právního systému, v Uhrách, kde nebyl termín 

morganatického manželství právně znám, by mohla Žofie být korunována a především, což 

byl velký problém pro budoucnost monarchie, děti následníka a hraběnky by měly právo na 

uherský trůn. Ve svém důsledku by toto morganatické manželství mohlo přinést zkázu 

Rakousko-Uherské monarchie a je tedy evidentní, proč se císař tak dlouho jeho vzniku bránil. 

O povolení sňatku informoval František Josef I. svého synovce až v odpoledních hodinách 

dne 25. června 1900, přičemž svatební obřad byl naplánován na první červencový den. 

Termín renunciace tudíž musel být stanoven na některý z následujících dnů. Bylo pravé 

poledne 28. června 1900165 a v sále císařského sídla Hofburgu se František Ferdinand za 

přítomnosti všech arcivévodů domu habsburského a dalších význačných osobností, mimo jiné 

i dvou svatebních svědků - hraběte Alberta Nostitze a Wolfganga Chotka166, zřekl trůnu pro 

své budoucí potomky z manželství vzešlé. Stejně tak byla pro Žofii zapovězena možnost 

korunovace na císařovnu a členství v domě nejvyšším. Jejich společní potomci neměli právo 

být zařazeni do habsburského rodokmene. Z čehož plynulo i ustanovení o dědičnosti majetku 

Františka Ferdinanda. Veškerý majetek spojený s nejvyšším domem, nemohli eventuelní 

budoucí potomci získat, platilo to i o tzv. estenském dědictví. Osobní majetek Františka 

Ferdinanda byl jeho osobním majetkem, a proto se na něj renunciační přísaha nevztahovala.  

Poté co odpřísáhl přečtený text, který je výše pouze shrnut, byl celý akt zakončen podpisem 

obou verzí renunciace, tedy německé a maďarské verze a přísahou na evangelium. Císař byl 

spokojen neb říše bude zachována. Klid nepotrvá dlouho a u příležitosti křtu prvorozeného 

syna následníka trůnu poznamená jeden z duchovních myšlenku, přesně podle kanonického 

práva, o neplatnosti takového přísahy pro ještě nenarozené děti.167 Renunciační akt nebyl 

žádným tajným setkáním, o jeho uskutečnění informoval dokonce tisk. V Českých zemích byl 

přijat kladně. Obyvatelstvo monarchie, zejména pak Českých zemí, bylo hrdé na následníka 

trůnu a budoucího císaře, který si dokázal prosadit sňatek s dámou nepocházející z nejvyšších 

vrstev, navíc když byla českého původu.  

Po letech tajné lásky, odloučení a sveřepého boje se mohla uskutečnit svatba. Podle Jana 

Galandauera, historika zabývajícího se osobností Františka Ferdinanda řadu let, se jednalo o 

                                                           
 
165 WEISSENSTEINER, F.: Franz Ferdinand, München 1999, str. 131 
166 BESTENREINER, E.: Franz Ferdinand und Sophie von Hohenberg, München 2004, str. 99 
167 tamtéž, str. 136 



- 48 - 
 
 

„Nejskromnější svatbu, jakou kdy který arcivévoda měl.“ 168 František Ferdinand po 

renunciační přísaze odjel do Saska, kde v Drážďanech vyzvedl svoji nastávající a společně se 

vydali přes Velké Březno do Zákup. Vídeň se vzhledem ke komplikacím, které sňatek 

přinášel a přísnosti dvorské etikety, nejevila jako vhodné místo pro spojení odbojného 

následníka a jeho vyvolené ženy ve svazek manželský. Mohlo by nás napadnout, proč tedy za 

místo svatebního obřadu nebylo vybráno následníkovo sídlo Konopiště či rodinné sídlo 

Chotků na Velkém Březně. Co vedlo k výběru Zákup? Odpověď nebude složitá. Zákupský 

zámek byl vdovským letním sídlem arcivévodkyně Marie Terezie, nevlastní matky Františka 

Ferdinanda. Oné dámy, která mu byla celoživotní oporou ve složitých zkouškách, jež ho 

provázely. Ať to byla nedávno úspěšně vyléčená nemoc nebo právě nyní morganatický 

sňatek. Marie Terezie společně s dcerami Marií Annunciatou a Alžbětou byly také jediné 

zástupkyně habsburské rodiny na svatbě. Františka Ferdinanda muselo jistě zarmoutit, že se 

jeho šťastného dne odmítli účastnit oba bratři, kteří se postavili do skupiny bojující proti 

nerovnému sňatku.  

Celkově můžeme potvrdit Galandauerova slova a říci, že se svatební obřad konal s 

minimálním počtem hostů. Hojně zastoupena byla rodina Chotkova. Účastnily se sestry 

Antonie, Marie Pia a Karolina s manžely, Zdeňka a Jindřiška jako svobodné a bratr 

Wolfgang. Snad nejoblíbenější ze sester Oktávie se svatebního veselý účastnit nemohla, 

neboť byla ve vysokém stupni těhotenství a již nemohla cestovat. Hlava rodiny Chotků, hrabě 

Karel Chotek byl přítomen také. Ze strany rodiny Kinských, tj. příbuzných z matčiny strany 

nevěsty byl přítomen kníže Alois Löwenstein s manželkou Marií Josefou, rozenou hraběnkou 

Kinskou. Jak již bylo řečeno, následníkovo štěstí sdílela pouze matka a dvě nevlastní 

sestry.169  

S největší pravděpodobností by se žádný další Habsburk svatebního veselí neúčastnil, ale 

kdyby náhodou některý blízký příbuzný měl do Zákup namířeno, zastavil ho dvorní smutek, 

který byl vyhlášen nejvyšším hofmistrem, knížetem Montenuovo na příkaz císaře 23. června. 

Smutek trvající dvanáct dnů, oznámený až několik dní po skonu kněžny Josefíny von 

Hohenzollern, se jen těsně kryl s datem ohlášeného nevítaného sňatku. Josefína zesnula již 19. 

června roku 1900.170 

                                                           
 
168 GALANDAUER, J.: František Ferdinand d´Este, Praha 2000, str. 88 
169 Národní listy z 1. 7. 1900, číslo 179, str. 2 
170 THIÉRIOT, J.-L.: François Ferdinand d´Autriche, Paris 2005, str. 146 
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Podle informace, kterou uveřejnil deník Národní listy, měli manželé přijet do Zákup 

posledního červnového odpoledne v 16:20, ale z vlaku vystoupil pár již kolem půl čtvrté.171 

Program, který sestavil hrabě Nostitz, ukazuje, že příjezd do Zákup byl plánován na 15:20. Je 

tedy patrné, že řada informací, které byly zveřejněny v tisku, pocházely z druhé či další ruky.  

Na nádraží byl následník se svojí snoubenkou přivítán místním obyvatelstvem v čele se 

starostou. Následně se oba dva přesunuli na zámek, kde se měl následující den odehrát 

svatební obřad. Plánovaný byl na dopoledne 1. července v zámecké kapli, kde také v 10:30 

započal. A podle přání následníka trůnu neměl trvat déle, než bylo nezbytně nutné. Již na 

11:45 byl naplánován slavnostní oběd. Podobně jako Vídeň byla zapovězené místo sňatku, tak 

také oddávající nepocházel z vysoce postaveného místa v církevní hierarchii. Stal se jím starý 

děkan Wilhelm Hikisch ze Zákup, kterému byli nápomocni Florian Lammel a Andreas 

Czak.172 

Žofie si na svůj velký den oblékla bílé atlasové šaty s dvouřadou šňůrou perel. Závoj jí sahal 

až k zemi a vlečka, jež přímo navazovala na čelenku, byla pokryta pomerančovými kvítky. 

Toto vše sladěno se svatební kyticí, která byla v podobě věnečku uvázána v Praze a tvořila ji 

myrta spolu s pomerančovými listy a květy.173 Kníže Alois Löwenstein měl onu čest zastoupit 

zesnulého Bohuslava Chotka a odvést Žofii k oltáři. Společně s nimi kráčela k oltáři i hlava 

rodiny, Karel Chotek z Velkého Března.174 Svatebními svědky byli nejvyšší hofmistr 

následníka trůnu hrabě Nostitz a kníže Alois Löwenstein. S informací od Beaty Hammondové 

polemizují informace z expozice zámku Artstetten, kde jsou pro oba novomanžele jmenováni 

dva svědkové. Za stranu ženicha to byli Alois Löwenstein spolu s Albertem Nostitzem a na 

straně nevěsty svědčili Wolfgang s Karlem Chotkem.175 

Svatební obřad proběhl zcela standardní cestou, kdy snoubenci souhlasili se vstupem do 

svazku manželského, vyměnili si prsteny a morganatický sňatek následníka trůnu byl 

prohlášen za zvuků císařské hymny za uzavřený.176 Svatební obřad byl krátký a s malým 

počtem hostů. K tomu hostina vyjadřující spíše střídmost a následný odjezd na Konopiště. 

Tak stručně můžeme shrnout uzavření manželského svazku následníka rakousko-uherského 

                                                           
 
171 Národní listy z 1. 7. 1900, číslo 179, str. 2 
172 SOVADINA, M.: Svatba Františka Ferdinanda d´Este v Zákupech, in Bezděz 9/2000, str. 440 
173 BESTENREINER, E.: Franz Ferdinand und Sophie von Hohenberg, München 2004, str. 110 
174 HAMMONDOVÁ, B.: Největší milostný příběh, Praha 2004, str. 131 
175 Muzeum Františka Ferdinanda d´Este, Zámek Artstetten, Rakousko 
176 WEISSENSTEINER, F.: Franz Ferdinand, München 1999, str. 137-138 
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trůnu. Nemůžeme ale zapomenout na povýšení, kterého se dostalo nevěstě. Císař si plně 

uvědomoval obtíže a nesnáze, které budou po uzavření manželství nastávat v důsledku 

rozdílnosti společenského postavení manželů. Dne 1. července 1900 zaslal ministra zahraničí 

jménem císaře do Zákup telegram, ve kterém bylo oznámeno povýšení Žofie Chotkové. 

Z hraběnky se stala kněžna z Hohenbergu. „Ich fühle mich in Gnaden bewogen, die 

morganatische Gattin Meines Herrn Neffen Erzherzogs Franz Ferdinand von Österreich-

Este, Sophie geborene Gräfin Chotek von Chotkowa und Wognin taxfrei in den erblichen 

Fürstenstand mit dem Namen Hohenberg und dem Prädikat fürstliche Gnaden zu 

erheben.“177  

Samozřejmě problémy nastaly, jelikož titul kněžny nebyl stále dost vysoko na to, aby Žofie 

mohla u dvora vystupovat jako rovnocenná manželka následníka trůnu.178 Ve Vídni, na onom 

nejvýše postaveném pódiu, kde dvorská etiketa a ceremoniál byli vším, hrála dvorská 

hierarchie nejvýznamnější úlohu ve hře.  

Ve dvě hodiny odpoledne odjeli manželé vlakem do Benešova a dále kočárem na 

následníkovo sídlo - na Konopiště179, kde strávili i líbánky. Konečně po letech tajností a boje 

za vlastní společnou budoucnost, mohli být nerušeně a oficiálně spolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 
177 BESTENREINER, E.: Franz Ferdinand und Sophie von Hohenberg, München 2004, str. 106 
178 Žofie nemohla např. sedět v divadle po boku svého manžela. On musel sedávat v císařské lóži, ona do ní 
neměla přístup. 
179 Muzeum Františka Ferdinanda d´Este, Zámek Artstetten, Rakousko 
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Šťastných 14 let 

 

Manželství začalo v Zákupech, ale vlastní líbánky a společný život se odehrával zcela jinde. 

František Ferdinand zakoupil ještě jako svobodný mládenec roku 1887 residenci v srdci Čech, 

nedaleko Prahy - zámek Konopiště.180 Ten nechal během svého staromládeneckého života i 

později v manželství rekonstruovat do dnešní podoby. Strana severní, západní a východní 

mají evokovat svým vnějším vzhledem středověkou pevnost, kterou Konopiště v době svého 

založení koncem 13. století, skutečně bylo. Jižní strana spolu s terasou a nad ní balkónkem má 

návštěvníkovi připomenou slunnou Itálii a zároveň nabídnout nezapomenutelný pohled do 

zahrad, o které František Ferdinand s láskou pečoval. Na vnější přestavbě zámku se podílel 

převážně Josef Mocker a vnitřní úpravy měl na starost František Schmoranz.181 Zámek byl 

také modernizován, aby vyhovoval nejnovějším trendům a zároveň sloužil jako pohodlné 

sídlo arcivévodovy rodiny.  Během roku 1895 byl v celém zámku rozveden vodovod, v roce 

následujícím došlo k instalaci hydraulického výtahu a nakonec v roce 1899 byla 

zkolaudována zámecká turbína a Konopiště tak patřilo mezi první elektrifikované zámky na 

našem území.182  

Někteří historikové mluví o dvou vášních Františka Ferdinanda - lovu a zahradničení. Nově 

zbudovaná Růžová zahrada, kde nechal mimo jiné postavit i skleníky, poskytovala zázemí k 

pěstování rozličných druhů květin a keřů, které si arcivévoda sám vybíral na různých aukcích 

či výstavách, případně je dostával darem od přátel namísto suvenýrů z cest. František 

Ferdinand si na svém panství velmi zakládal. Kromě Růžové zahrady nechal nově zvelebit a 

rozšířit zámecký park, který byl obohacen o rozličné druhy stromů. Celé své panství obehnal 

plotem a zakázal jakýkoliv průjezd. Nechtěl být rušen, a proto z původního podhradí nechal 

odstěhovat rušivé elementy, které představovaly veškeré hospodářské budovy jako lihovar, 

pivovar, cukrovar, sýpky, stodoly. Pivovar byl tímto způsobem nově zbudován ve městě 

                                                           
 
180 Založení kastelu je kladeno do konce 13. století rodem Benešoviců. Pro nás poslední význační majitelé jsou 
Vrtbové z Vrtby. Poslední z rodu Vrtbů z Vrtby, osamocený a bez potomků, odkázal výnosný majetek 
Lobkowitzům, ale velmi špatnou hospodářskou organizací došlo k velkému úpadku panství a v roce 1887 ho 
arcivévoda František Ferdinand d´Este odkoupil od Františka Lobkowitze za 2 500 000 zlatých. 
181 KUTNAR, J.: Aristokratická sídla období romantismu a historismu, Praha 2001, str. 157 
182 KUTNAR, J.: Aristokratická sídla období romantismu a historismu, Praha 2001, str. 157-158 
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Benešově a stojí zde dodnes.183 Je samozřejmé, že obyvatelé nepřijímali tato omezení s 

nadšením. Na Konopišti vznikl jakýsi stát ve státě.   

Sám František Ferdinand považoval od července roku 1900 zámek Konopiště za svůj 

domov. Před sňatkem s hraběnkou Chotkovou často cestoval, ale i tak se již jako svobodný 

mládenec velmi často zdržoval na svém středočeském panství. Po nejšťastnějším dni jeho 

života, tedy poté co se Žofie stala oficiálně Františkovou ženou, se rozhodl vybudovat si 

domov. A tím pro něho, jeho choť i budoucí potomky, nebylo nic menšího než Konopiště. To 

ostatně potvrzuje ve svém vyprávění i dospělá dcera Františka Ferdinanda Žofie Nostitz-

Rienecková: „Konopischt war für uns Kinder stets das Zuhause. Es war ganz einfach der Ort, 

wo wir alle unsere Habseligkeiten hatten.“184  

Bylo to sídlo ležící nedaleko Prahy, které se stalo skutečným domovem zapovězeného páru. 

Jak již bylo dokumentováno během vyprávění o sňatku Františka Ferdinanda a Žofie 

Chotkové, cesta k manželství byla trnitá. Od počátku manželství se pak Žofie Chotková, resp. 

kněžna z Hohenbergu, stala dámou, kterou většina členů nejvyšší rodiny nenáviděla. Jakmile 

se mladý pár ocitl v hlavním městě monarchie, okamžitě pocítili svůj rozdílný společenský 

původ. Ústrky ze strany arcivévodů, císaře či nejvyššího hofmistra nebylo vidět, ale bylo je 

cítit. Nikdo, až na výjimky, nedával otevřeně najevo svoji nenávist či opovržení.185 K tomu 

perfektně sloužil dvorský ceremoniál. Nic nebylo na císařském dvoře tak svaté, jako právě on. 

A právě díky situacím, kdy se návštěva dvorského divadla změnila ze zajímavé kulturní akce 

na trauma či dvorských plesů, při nichž se Žofii na tváři namísto úsměvu zrcadlily slzy, byly 

důvodem, proč rodina následníka trůnu do Vídně zajížděla co nejméně. Dle pravidel 

španělského protokolu, který byl přijat vídeňským dvorem a neprošel ani na přelomu století 

modernizací, se například v dvorském divadle nemohla kněžna Hohenbergová posadit po 

boku svého manžela do císařské lóže, a to ani v případě, že by ji k tomu on sám vybídl. Na 

druhou stranu bylo nepřijatelné, aby se následník posadil do lóže obyčejné, kde mohla sedět 

ona. A tak František Ferdinand přestal do divadla chodit a Žofie chodila sama či v doprovodu 

svých sester.186 

                                                           
 
183 KUTNAR, J.: Aristokratická sídla období romantismu a historismu, Praha 2001, str. 157 
184 BROOK-SHEPHERD, G.:Die Opfer von Sarajevo, Stuttgart 1988, str. 136 
185 Pověstnou výjimkou byla například arcivévodkyně Alžběta, dcera zemřelého korunního prince Rudolfa, která 
ztropila skandál, když ji Žofie oslovila. Paradoxem na této situaci zůstane, že Alžběta se sama v druhém 
manželství provdala nerovnorodě a to za „obyčejného“ poslance sociální demokracie a později začala jeho stranu 
sama podporovat, což jí vysloužilo titul „Rudá vévodkyně“. 
186 BESTENREINER, E.: Franz Ferdinand und Sophie von Hohenberg, München 2004, str. 129 
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Podobné to bylo s plesy, kde nebylo manželům povoleno přijet v jednom kočáru, vstoupit 

společně do sálu či vést společenskou konverzaci během tanečních přestávek. Pravidla pro 

nás nepředstavitelná, dnes bychom řekli potupující mladou manželku následníka trůnu. 

Ovšem současníci s nimi naprosto souhlasili. Jednalo se o systém prověřený staletími. 

Veškeré ústrky a naschvály ze strany dvora manžele nerozdělily. Naopak můžeme 

konstatovat, že soukromý život mladého páru jen vzkvétal. Proti útlaku bojovali, případně ho 

ignorovali. František Ferdinand, jakožto zástupce císaře, plánoval svoji zimní dovolenou na 

dobu, kdy ve Vídni vrcholila plesová sezóna. A pokud si chtěl zatančit? Mohl, stačilo zajet do 

Prahy, kde dvorský ceremoniál nikoho nesvazoval a kde byl mezi svými přáteli. Mezi českou 

šlechtou, velkostatkáři a často i příbuznými své ženy. 

Vztah císaře s Františkem Ferdinandem byl značně komplikovaný. Následník trůnu byl 

zvyklý prosadit většinou svoji vůli, aniž by se musel ohlížet na zákony rodiny. Díky 

estenskému dědictví byl finančně nezávislý a měsíční apanáž vyplácená členům rodu ho příliš 

netrápila. Ovšem pokud se jednalo o trůn, ani peníze nemohly pomoci, a proto trpělivě čekal 

na výrok starého mocnáře. Žofie Chotková měla nezávidění hodné postavení a nezměnilo ho 

ani povýšení na kněžnu, ani následný zisk titulu vévodkyně.187 Předpokládáme, že Žofie, 

jakožto zdroj potíží císaře a monarchie, nebyla vnímána Františkem Josefem I. příliš kladně a 

bohužel jí nemohl postavení zlepšit ani její manžel, se kterým měl císař neustálé spory 

ohledně řízení země.   

Císař v jednom ze svých dopisů ze září 1900 pro přítelkyni Kateřině Schrattovou zapsal 

následující řádky:: „V ½ 8 jsem odjel do města, kde jsem zůstal do ½ 5 a setkal se s několika 

lidmi, také synovec František mi na mé pozvání přivedl svou ženu. Šlo to docela dobře, byla 

přirozená, skromná, nevypadá už mladě. On je zřejmě opravdu velmi spokojený.“188 O štěstí 

následníka trůnu vypovídá řada dopisů, které adresoval zejména své milované nevlastní 

matce. Uveďme alespoň malou část jednoho z nich, datovaného nedlouho po svatebním 

obřadu v Zákupech. „Liebste Mama! (...) Wir sind Dir bis an unser Lebensende dankbar für 

alles, was Du für uns getan hast (...). Also kann ich Dir sagen, liebste Mama, unter vier 

Augen, daß Soph ein Schatz ist, daß ich unbeschreiblich glücklich bin! Sie sorgt so für mich, 

mir geht es famos, ich bin so gesund und viel weniger nervös. Ich fühle mich wie neugeboren. 

                                                           
 
187 Kněžnou byla jmenována dne 1. července 1900 a povýšení na vévodkyni se uskutečnilo v roce 1909. 
188 HAMANNOVÁ, B.: Moje milá, dobrá přítelkyně!, Praha 2002, str. 180 
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(...) Ich umarme Dich und die Schwester, küsse Dir die Hände und bin ewig Dein dankbarster 

Dich innigst liebender Sohn Franzi.“189  

František Ferdinand si Žofii vzal z lásky. O společné rodině se automaticky mluvilo již v 

renunciační přísaze, kde se arcivévoda vzdal nároků na majetek i na jméno a tituly, pro své 

eventuelní potomky. Není se proto čemu divit, když se rodina začala rozrůstat. Kněžna z 

Hohenbergu obdařila svého manžela prvním dítětem ve středu 24. června 1901 na Konopišti. 

Tehdy se narodila dcera, pojmenovaná po mamince jako Žofie.190 Její matce tehdy bylo třicet 

dva let.  

Po ní následoval dědic, syn Maxmilián, který se narodil v pondělí odpoledne 29. září 1902 

v nově přidělené residenci následníka, ve vídeňském Belvederu.191A nakonec rodinu 

obohatilo narození nejmladšího syna Arnošta dne 27. května 1904192, který svět spatřil prvně 

na Konopišti, stejně jako jeho sestřička. Historik Jan Galandauer uvádí chybně jako místo 

narození lovecký zámeček ve Štýrsku, ale Arnošt se narodil bezpochyby na Konopišti. Tento 

údaj používá například i Wladimir Aichelburg, bývalý ředitel Muzea Františka Ferdinanda na 

penzi v knize Erzherzog Franz Ferdinand und Artstetten.193 

Následník trůnu byl neskonale šťastný a svoji radost si nenechal pro sebe. Opět napsal 

nevlastní matce: „Gott sei Dank geht es allen sehr gut. Sophie wird dick und fett, Pinki (die 

Älteste) ist zum Fressen herzig, Max ist ein gescheiter, köstlicher Bib und Ernst ist so brav 

und wird eine beauté. (...) Das Allergescheiteste was ich je in meinem Leben gemacht habe 

war, daß ich meine Sophie geheiratet habe. Sie ist für mich alles, meine Frau, meine 

Ratgeberin, mein Doctor, mein Kamerad, mit einem Wort mein ganzes Glück. Jetzt nach vier 

Jahren lieben wir uns wie am ersten Tag unserer Ehe (...).“194 Arcivévoda očekával se svojí 

manželkou ještě čtvrté dítko, ale tento chlapeček se v listopadu 1908 narodil mrtvý.195 

V tomto roce Žofie oslavila své čtyřicáté narozeniny a po konzultaci s lékaři se manželé 

rozhodli další děti nemít, neboť těhotenství mohlo ohrozit život matky, což František 

Ferdinand v žádném případě nechtěl připustit. A tak rodinu tvořila manželská dvojice a jejich 

tři děti.  
                                                           
 
189 BESTENREINER, E.: Franz Ferdinand und Sophie von Hohenberg, München 2004, str. 117-118 
190 GALANDAUER, J.:František Ferdinand d´Este, Paseka 2000, str. 90 
191 tamtéž, str. 91 
192 BESTENREINER, E.: Franz Ferdinand und Sophie von Hohenberg, München 2004, str. 136 
193 AICHELBURG, W.:Erzherzog Franz Ferdinand und Artstetten, Wien 1986, str. 46 
194 BESTENREINER, E.: Franz Ferdinand und Sophie von Hohenberg, München 2004, str. 137 
195 tamtéž, str. 136 
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Malá, ale šťastná rodina trávila většinu času mimo Vídeň, nejčastěji na milovaném 

Konopišti, které bylo dost daleko od Vídně a dost blízko centru dění - Praze. Ovšem nikoliv 

pouze Konopiště poskytovalo tolik důležitý klid a soukromí následníkově rodině. Zásadním 

pramenem pro celoroční přesuny arcivévody spolu s rodinou, nám poskytuje vyprávění dcery 

Žofie, které je souhrnem, a proto v některých případech nepostihuje zásadní detaily. Jedním z 

nich je zimní období, tedy leden a únor, které označuje jako dva měsíce trávené ve Vídni s 

občasnými výlety na Konopiště. Ovšem my víme, že tuto dobu následník trůnu zvolil také 

jako dobu své dovolené, kterou velmi často trávila rodina ve švýcarských letoviscích, 

například ve Svatém Mořici. Následně se přesouvala rodina na jih, kde útočištěm býval 

zámek Miramare.  

Jak již bylo zmiňováno, následník trůnu měl dvě životní vášně. Jednou z nich bylo 

zahradničení a druhou, rozhodně známější se stala jeho lovecká záliba. Číslo, které provází 

Františkovu loveckou kariéru, je skutečně úctyhodné. Během svého života zastřelil přibližně 

277 000 kusů zvěře.196 Do této sumy je započítána zvěř velmi rozličná, od veverek a soviček, 

přes daňky a divoká prasata, po medvědy či zubry. Celoroční cestování rodiny tedy 

ovlivňoval i lovecko-myslivecký kalendář. Podzim trávil arcivévoda na svých loveckých 

sídlech Lölling či Blühnbach vhodných pro lov vysoké, zejména jelenů. Případně jezdil do 

Eckartsau. Pozdní podzim a zimu již trávil v Čechách, nejvíce doma na Konopišti, eventuelně 

se účastnil několikadenních loveckých událostí u přátel.197  

Rodina bezesporu cestovala hodně. Výdaje, které na cestování, pobyty v zahraničí či 

reprezentaci vydávala arcivévodova kancelář, se zdály až příliš vysoké. Výsledné částky by 

byly jistě vyšší nebýt kněžny z Hohenbergu, která se od prvého dne na Konopišti stala 

skutečnou domácí paní. Emanuel Rak198, jeden z mnoha sloužících, výjimečný díky sepsání 

pamětí, o ní přesto mluví kladně a ve svých vzpomínkách popisuje návrat od pluku k rodině, 

toho času na zámku Blühnbach, následovně: „Jak se blížíme, uvidím skupinu dětí 

arciknížecích, hrajících míčem. Sotva mne uviděly, běžely ke kočáru, uvítat a stejně mne 

přivítali páni. Vévodkyně pozorovala, že jsem zhubeněl a řekla mi to. (...) Dala příkaz kuchaři 

mi přilepšit a vůbec chovala se vůči mne blahosklonně.“ 199 

                                                           
 
196 Muzeum Františka Ferdinanda d´Este, Zámek Artstetten, Rakousko 
197 BROOK-SHEPHERD, Gordon: Die Opfer von Sarajevo, Stuttgart 1988, str. 134-136 
198 Emanuel Rak byl klasickým sluhou u arcivévody. 
199 RAK, Emanuel: Paměti mého života – Jak jsem se dostal na Konopiště, in SOA Praha, Pozůstalost Karla 
Švestky, Karton 32, str. 10 
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Původně hraběnka, nyní kněžna z Hohenbergu, pocházela z chudých poměrů, kdy každou 

minci bylo nutné dvakrát otočit a až poté s ní zaplatit. O kariéře diplomata, kterou měl Žofiin 

otec, bylo napsáno mnoho a není tedy potřeba zdůrazňovat, že poměry z jakých přišla na 

Konopiště, se značně lišily od reality, která vládla zde. Reality, kterou nelze nazvat pořádkem. 

Mladá domácí paní nastolila tvrdší poměry. Takové, aby arcivévoda neplatil zbytečně moc. A 

právě díky takovýmto opatřením nezískala zpočátku příliš popularity. Chtěla mnoho? Někdy 

patrně ano, ale většinou se její vysoké nároky netýkaly pouze práce služebnictva. Co lze 

kritizovat a co bylo i ze strany církve kritizováno, byly vysoké nároky na služebnictvo v 

podobě povinné účasti na mších, přijímání či zpovědích. Kněžna chtěla mnoho, ale byla 

schopná také mnoho dávat. Kolem roku 1909 byla například na zámku zřízena kantýna pro 

zámecké služebnictvo. Též Vánoce bývaly na Konopišti dobou, kdy služebnictvo mohlo 

očekávat nějaký peníz na přilepšenou. „Na zámku se připravovala slavnost Vánoc. Vévodkyně 

jezdila do Prahy a Benešova nakupovat dárky. Před Štědrým večerem postavili velkou jedli 

doprostřed jídelny, kol rozložili dárky se jménem každého obdarovaného. Pro ředitele, 

správce, doktory, až po ty nejmenší služebníky... Následník vstoupil do jídelny opatřen 

dlouhou tyčí, na konci opatřenou voskovým hořákem... Ježíšek se narodil, hofmajstr vyvolával 

jména, každý si bral dárky a děkoval vrchnosti. Mimo to pan následník každému dal zlatý 

dukát v ceně 20 zlatých a taky mně, se slovy, jak mně vždy oslovoval: Tu máš, pane Rak! A 

navíc ještě 50 doutníků kuba. Protože vévodkyně měla smysl pro praktické dárky, byly v 

balíčcích trika, spodky, rukavice, vše několikero. Po našem odchodu nastala nadílka panstva 

a ten večer poměli jsme se dobře. O půlnoci jsme se shromáždili na půlnoční mši, při níž 

zpíval sbor.“200 

 Tak, jako byla kněžna náročná na služebnictvo, měla vysoké nároky i na své děti. Potomci 

Františka Ferdinanda a Žofie neměli nikdy stanout v čele monarchie. Nikdy nikdo nepočítal, 

že by se malí Hohenbergové mohli stát nástupcem svého otce, a proto jejich výchova nesla 

znaky spíše měšťanské nežli arcivévodské. Neexistoval žádný vlastní dvůr malého Maxe či 

Arnošta. Pouze vlastní vychovatelé a učitelé, kteří doprovázeli rodinu během častých cest 

mimo Konopiště. Stávalo se totiž zcela výjimečně, aby potomci zapovězeného páru zůstali 

sami na jedné z rezidencí Františka Ferdinanda. Mezi takové případy lze zařadit zahraniční 

cestu do Velké Británie či osudnou cestu do Sarajeva. Rodina držela pohromadě. Děti později 

vzpomínaly na osobní a velmi citový přístup rodičů, kdy to byla nejčastěji právě Žofie, která 

                                                           
 
200 RAK, Emanuel: Paměti mého života – Jak jsem se dostal na Konopiště, in SOA Praha, Pozůstalost Karla 
Švestky, Karton 32, str. 14-15 
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ukládala své syny a dceru do postele a přála jim dobrou noc. Toto vše samozřejmě až po 

večerní modlitbě. Nikdy nebyly rovnorodé, ale jejich výchova byla ukázková a jejich chování 

výstavní. Obecně se o potomcích Františka Ferdinanda mluvilo jako o velmi dobře 

vychovaných šlechticích.  

Vychovatelem princů stejně jako zámeckým kaplanem byl až do konce roku 1911 P. Oskar 

Borsiczky, kterého od ledna následujícího roku nahradil na doporučení litoměřického biskupa 

kněz pocházející ze Slezska, ThDr. Otto Stanovský. Podobně jako další úředníci i on bydlel v 

úřednické budově pod zámkem201, i když musel mít dle dochovaných fotografií i pokoj vedle 

ložnice chlapců na zámku. Kromě výchovy princů, neboť výchovu princezny Žofie měla na 

starost francouzská vychovatelka, vyučoval děti následníka trůnu i českému jazyku. Jeho osud 

po roce 1921 se ubíral do Prahy, kde se stal kanovníkem u svatého Víta. Vzhledem ke svému 

zapojení do atentátu na říšského protektora R. Heydricha byl vězněn v koncentračním táboře a 

krátce po skončení války zemřel.202 

Francouzská vychovatelka Leontina de Vathaire přišla na Konopiště roku 1904 a pobývala 

zde až do konce 1. světové války. Roku 1920 se vrátila zpět do rodné Francie a její další osud 

není znám. Vychovatelčiným úkolem bylo zejména opatrování malé Žofie, dále pak výuka 

hry na klavír a výuka francouzštiny.203 Na výchově dětí se podílely i chůvy: Marie 

Schneiberková, Anna Schneiberková a Anna Ráčková.204 

Rodnou řečí dětí byla němčina, ale bezpochyby uměly i česky, francouzsky a latinsky. O 

dalších jazycích, např. angličtině nemáme žádné zprávy, ale během jejich pobytu na Konopišti 

není doložen žádný vyučující tohoto jazyka. S matkou se i přes její znalost francouzštiny 

dorozumívaly převážně německy. Ale je možné, že stejně jako kdysi dávno Žofie Chotková 

psala deník německo-francouzsky, platilo doma pravidlo minimální komunikace i v jiných 

jazycích.205 Následník trůnu stejně jako žena dbali o vysokou kvalitu vzdělání svých dětí, 

zejména proto, aby se jednou mohly v životě prosadit i bez původu z nejvyšší rodiny.  

                                                           
 
201 Beamtenhaus se nacházel nedaleko Konopišťského rybníka, jako jedna z mála budov přežila následníkovu 
přestavbu podzámčí. 
202 VELEK, Luboš: Ve službách vysokého pána I., in Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 38/1998, str. 
230-232 
203 Přednáška: 140. výročí narození Žofie Chotkové, přednesl Jiří Chramosta, Zámek Konopiště, 24. 4. 2008 
(nepublikováno) 
204 Přednáška: 140. výročí narození Žofie Chotkové, přednesl Jiří Chramosta, Zámek Konopiště, 24. 4. 2008 
(nepublikováno) 
205 Dochoval se nám např. lístek se vzkazem malé Žofie pro otce, který je psán pouze francouzsky. 
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František Ferdinand sám mluvil česky snad dostatečně na to, aby se domluvil s personálem, 

ale přesto upřednostňoval němčinu. Jediný, o kom víme zcela určitě, že s ním rozmlouval 

česky, byl komorník Rudolf Mikula. Žofie uměla česky málo, i přestože jejími předky byli 

významní čeští šlechtici. Dokládá to i Luboš Velek ve své stati o sloužících na Konopišti, kdy 

píše o Žofii a jejím vystupování během vstupních pohovorů s budoucími sloužícími. Domácí 

paní užívala vždy němčinu. „Wie heißen Sie?“206 Ale i již zmiňované vzpomínky Emanuela 

Raka, nám zanechaly Žofiinu oblíbenou českou větu: „Jak se máš človíčku?“207 

Mohlo by se nám zdát, že život na Konopišti doplněný výlety na jih - na Miramare, istrijské 

pobřeží či belgických lázní, mohl plynout osamoceně a odstrčeně od nejvyšší rodiny a vysoké 

společnosti. Nebylo tomu tak. František Ferdinand a Žofie vedli společenský život takový, 

jaký chtěli oni sami. Na Konopiště, tedy do jejich domova, byl pozván vždy pouze člověk, 

který manžele uznával jakožto rovnorodý pár a podle tohoto se k nim také choval. Nejednalo 

se o početnou skupinu lidí. Bez omezení měla na středočeské sídlo přístup arcivévodkyně 

Marie Terezie. František psal nevlastní matce často srdečné dopisy a byla to ona, kdo měl na 

Konopišti vyhrazené své vlastní pokoje. Snad jakou pouhou zajímavost zmiňme, že císař 

František Josef I. na zámek Konopiště nikdy nepřijel, nechal pouze třikrát v letech 1901, 1907 

a 1909, zastavit na benešovském nádraží a s manželi se pozdravil.208  

Život na zámku ovlivňovala i přítomnost dalších lidí na sídle. Pokud totiž rodina byla sama, 

případně s arcivévodkyní Marií Terezií či některou ze sester Žofie, žilo se ve třetím patře. V 

případě, že na Konopiště zavítal nějaký oficiální host či větší společnost, přesouval se život 

do prvního patra, kde se nachází velká jídelna a salony. Třetí patro platilo za striktně 

soukromou část zámku, kam měl přístup pouze vybraný personál a ti nejvěrnější. 

Manželé byli navštěvováni a také navštěvovali. Věrná spojenkyně Štěpánka, původně vdova 

po korunním princi Rudolfovi, nyní provdaná hraběnka Lónyayová, udržovala s manželi 

velmi vřelé vztahy a k arcivévodovi se chovala velmi blahosklonně. Když například chtěla 

pozvat společnost na hon, kterého by se účastnil i František a Žofie, posílala nejprve seznam 

                                                           
 
206 VELEK, Luboš: Ve službách vysokého pána I., in Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 38/1998, str. 
235-237 
207 RAK, Emanuel: Paměti mého života – Jak jsem se dostal na Konopiště, in SOA Praha, Pozůstalost Karla 
Švestky, Karton 32, str. 11 
208 Jedno takové setkání máme doložené na fotografii, kde je kněžna z Hohenbergu ve vysokém stupni 
těhotenství v roce 1901. 
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hostů ke korektuře na Konopiště a až následně rozesílala pozvánky na hon samotný.209 

Uvědomme si, že Štěpánka se svým sňatkem s uherským hrabětem zcela vymanila z vlivu 

císařské rodiny a takového ohledy na pocity Františka Ferdinanda musely pramenit z pouhé 

dobroty srdce a vřelého přátelství. Jisté je, že i ona byla spolu s manželem několikrát hostem 

na Konopišti. Vztah její jediné dcery, arcivévodkyně Alžběty, k Žofii byl zcela rozdílný. Lidé 

by asi neměli soudit a tuto činnost by měli přenechat až historii. U Alžběty toto pravidlo platí 

stoprocentně. Žofií Chotkovou pohrdala, přitom se sama po rozpadu monarchie rozvedla 

s knížetem Ottou Windischgraetzem210 a opět se provdala za sociálně-demokratického 

poslance Leopolda Petzneka. Aktivita ve prospěch sociální demokracie jí vyneslo označení 

Rudá arcivévodkyně.211  

Nejvíce se ovšem manželé pohybovali ve společnosti české šlechty. Mezi přátele rodiny 

řadíme bratry Františka a Jaroslava Thunovi. František Thun byl dvakrát českým 

místodržícím a jeden rok i předsedou rakouské vlády. Jeho mladší bratr a majorátní dědic 

Jaroslav byl spřízněn s Žofií přes vlastní manželku – Marii Piu Chotkovou. Do okruhu 

nejbližších řadíme i hraběte Arnošta Emanuela Silva Tarouccu, pána v Průhonicích a 

zakladatele proslulého Průhonického parku, či Karla Schwarzenberka, pána na Orlíku. Dále 

Sternberky, Czerníny, Nostitze či Fürstenberky a Lobkovice. 

František Ferdinand, od smrti svého otce v roce 1896 následník trůnu, byl i nyní po uzavření 

nepopulárního manželství pověřován reprezentačními úkoly mimo monarchii. Bohužel Žofie 

většinou zůstávala doma. Na svoji oficiálně první cestu do zahraničí si tato světa znalá dcera 

diplomata musela počkat až do července 1909212, kdy byla oficiálně pozvána spolu 

s manželem na návštěvu Rumunska. Zdejší královský pár neměl nejmenší potíž 

s morganatickou manželkou rakousko-uherského následníka trůnu. Korunní princ Ferdinand 

očekával manžele 10. července 1909213 spolu s chotí Marií přímo na nástupišti železniční 

stanice Prédéal214, zatímco královna Elisabetha a král Carol I. je uvítali až v královském hradě 

Peleş.215 Velký úspěch na poli reprezentace nejvyššího domu i samotného Rakousko -Uherska 

otevřel budoucí vévodkyni cestu k dalším pozváním. 

                                                           
 
209 GALANDAUER, J.: František Ferdinand, Paseka 2000, str. 94 
210 Rozvod trval dlouhou dobu, první návrh je datován roku 1919 a pravomocně rozvedeni byli až roku 1924. 
211 HLAVAČKA, Milan: Rudá arcivévodkyně, Historický obzor 5,6/1996, str. 130-133 
212 THIÉRIOT, J.-L.: François Ferdinand d´Autriche, Paris 2005, str. 273 
213 tamtéž, str. 273 
214 Město nacházející se asi 150 km severně od Bukurešti. 
215 Hrad Peleş se nachází asi 130 km severně od Bukurešti. 
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Na základě jednoho z mnoha dekretů císaře Františka Josefa I. se z manželky arcivévody 

Františka Ferdinanda, kněžny Žofie z Hohenbergu stala dne 4. října 1909 vévodkyně.216 Od 

tohoto okamžiku měla být oslovována Její Výsosti. Ještě stále ovšem nebyla arcivévodkyní a 

nebyla tedy považována za hodnou svého vysoce postaveného muže. V návaznosti na 

povýšení do stavu vévodkyně byla Žofie oficiálně pozvána do Berlína. Na cestu se manželé 

vydali z Vídně. Vilém II. s chotí Augustou Viktorií, podobně jako rumunský královský pár, 

jednali s manželi jako rovný s rovným. Císař uvítal Žofii dne 10. listopadu 1909 na 

Nordwestbahnhof217 v Berlíně s pugetem orchidejí a jeho snacha měla připravenou kytičku 

konvalinek.218 Císařovna očekávala manžele v královském paláci v centru města. Přesto 

návštěva Německého císařství byla odlišná. Císař Vilém II. a František Ferdinand byli dobří 

přátelé, oba vášniví lovci. Snad i proto strávili společně dva dny na lovu mimo hlavní město. 

Žofie mezitím navštěvovala různé sociální ústavy a zevrubně si prohlédla i Postupimský 

areál. Toto vše v doprovodu císařovny Augusty Viktorie.  

Země zapovězená zůstávala ovšem Velká Británie, která byla podobně konzervativní jako 

Rakousko-Uhersko. A proto se na její návštěvu manželé vydali nejprve inkognito, pod 

záminkou mezinárodní výstavy květin, která byla pořádána v Chelsie od 22. května 1912. 

Tajný pobyt nebyl ani od první chvíle tajný. Celou dobu, tedy od příjezdu na ostrovy 17. 

května 1912, informoval britský tisk o pohybu manželů.219 Následník trůnu tak působil 

nemálo problémů rakouskému velvyslanci v Londýně, zejména pak, když přijal oficiální 

pozvání na oběd pro sebe a svoji paní do Buckinghamského paláce. Žofie pravděpodobně 

okouzlila britský královský pár natolik, že v následujícím roce byli manželé konečně pozváni 

i na oficiální návštěvu Velké Británie. V pořadí druhá návštěva ostrovního státu začala 

příjezdem do Londýna dne 17. listopadu 1913220 a pravděpodobně i vzhledem k reprezentaci 

byla v doprovodu manželů Žofiina sestra Jindřiška Chotková.221  

Manželé slavili jeden úspěch za druhým a u dvora začala být patrná změna. Nelibost vůči 

vévodkyni stále existovala, ale jen málokdo se snažil páru škodit. Jednak byl arcivévoda s 

                                                           
 
216 BESTENREINER, E.: Franz Ferdinand und Sophie von Hohenberg, München 2004, str. 184 
217 THIÉRIOT, J.-L.: François Ferdinand d´Autriche, Paris 2005, str. 175 
218 BESTENREINER, E.: Franz Ferdinand und Sophie von Hohenberg, München 2004, str. 189 
219 Tamtéž, str.. 192 
220 THIÉRIOT, J.-L.: François Ferdinand d´Autriche, Paris 2005, str. 285 
221 BESTENREINER, E.: Franz Ferdinand und Sophie von Hohenberg, München 2004, str. 194  
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Žofií stále populárnější, dokonce i v zahraničí, a zejména, císař František Josef I. stárl a 

blížila se doba nástupu císaře nového.222  

Mezi nejvýznamnější společenské události let 1913 a 1914 v Čechách se řadila opětovná 

návštěva německého císaře Viléma II. na Konopišti. Nebylo to první, ani jediné setkání 

rakousko-uherského následníka a německého císaře. Doložena jsou například lovecká setkání 

1907 a 1910 v Eckersau na Dunaji.223 Tato opakovaná návštěva Konopiště je však výjimečná. 

František Ferdinand potkal mnoho lidí, s řadou z nich ho pojila politika, lov, příbuzenský 

vztah a podobně, ale domů – na Konopiště, zval své známé málokdy. Proto je třeba zdůraznit 

toto zvláštní pouto. Téměř s jistotou se lze domnívat, že vztah následníka trůnu s Vilémem II. 

se stal srdečným až poté, co německý císař veřejně vyjádřil své sympatie k hraběnce, resp. 

kněžně z Hohenbergu. Údajně měl prohlásit před rakouským císařem k Františkovi 

následující: „Kdy budu mít tu čest, abych mohl složit poklonu Tvé manželce?“224 Obecně tyto 

dva muže téměř nic nespojovalo. Oba byli významní státníci sousedících říší, rádi lovili, ale 

jejich politické názory byly diametrálně odlišné, nespojoval je ani stejný věk a tudíž možné 

společné zážitky z mládí. Je tedy bezpochyby, že se na Konopišti během oněch dvou 

zmiňovaných návštěv řešila politická situace. S jistotou však můžeme prohlásit, že se zcela 

určitě nepřipravovala válka, jak po roce 1918 někteří českoslovenští politici s radostí 

opakovali. 

Poslední cesta, tentokrát v rámci následníkovy vojenské služby, přivedla manžele na jih 

Evropy, do Sarajeva. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 
222 František Josef I. nakonec zemřel až v úctyhodném věku osmdesáti šesti let. 
223 CHLUMETZKY von, L. a kol.: Erzherzog Franz Ferdinand unser Thronfolger,  Wien 1913, str. 24 
224 GALANDAUER, J.: František Ferdinand d´Este, Praha 2000, str. 247 
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Sarajevo 28. června 1914 

 

Posledním hostem Františka Ferdinanda d´Este na zámku Konopiště se v červnu roku 1914 

stal německý císař Vilém II. Společenská návštěva, na které se s největší pravděpodobností 

diskutovala i politická situace v Evropě proběhla bez sebemenších komplikací. Onoho 13. 

června, kdy Vilém II. opouštěl benešovské nádraží a odjížděl směr Berlín, nikdo netušil, že 

druhá návštěva je zároveň i návštěvou poslední. Následník trůnu měl naplánovanou cestu na 

jih za účelem inspekce rakousko-uherské armády během manévrů u Sarajeva. Tentokrát ho 

směla doprovázet i manželka. 

Ještě před cestou na Balkán, 18. června 1914 podnikl František Ferdinand návštěvu v 

Náměšti nad Oslavou u hraběte Haugwitze.225 Účelem návštěvy byl lov holubů. Následujícího 

dne se následník trůnu vrátil zpět na Konopiště, odkud společně s rodinou a vychovateli 

odcestoval do jižních Čech na své další panství Chlum u Třeboně. Potomci Františka 

Ferdinanda a Žofie Hohenbergové měli strávit následujících několik dnů na Třeboňsku, kde 

na ně dohlížel vychovatel a kněz v jedné osobě - Otto Stanovský. Zámek v Chlumu František 

Ferdinand zdědil po svých italských příbuzných, rodu Este. Koncem června 1914 se právě 

toto sídlo stalo posledním místem, kde se rodina sešla naposledy celá. Z chlumského nádraží 

byla také naplánována cesta manželů do Vídně a následně do Sarajeva. 

Již vlastní počátek cesty popisují historici jako jedno velké špatné znamení. Salonní vůz226 

následníka trůnu přijel na nádraží v Chlumu poškozený. Cestou se mu zavařila zadní osa a 

bylo tedy nutné, aby manželský pár cestoval nějak jinak. Nakonec to byl jistý pan Andreas 

Morsey, který uvolnil vlastní kupé ve voze 1. třídy ve prospěch arcivévody a jeho choti.227 

Cesta do Vídně pak proběhla bez sebemenších komplikací. Zde se manželé rozdělili. 

František Ferdinand odjel salonním vozem ministerského předsedy228 do Terstu, zatímco 

                                                           
 
225 GALANDAUER, J.: František Ferdinand d´Este, Praha 2000, str. 292 
226 Vagon byl vyroben firmou Ringhoffer v Praze. 
227 GALANDAUER, J.: František Ferdinand d´Este, Praha 2000, str. 293 
228 I v tomto voze nastal problém technického rázu – nefungovalo elektrické osvětlení, které bylo provizorně 
nahrazeno svíčkami.  
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Žofie zůstala ve Vídni a pokračovala v cestě až dne následujícího. Trasa do Sarajeva byla 

taktéž odlišná. Jak již bylo řečeno, následník trůnu cestoval vlakem do Terstu, jeho manželka 

použila vlak jedoucí přes Uhry. Žádný pramen neříká zcela jasně, proč Žofie jela sama, 

můžeme se tedy pouze domnívat, že volného dne ve Vídni využila k návštěvě své sestry.  

Vévodkyně z Hohenbergu přijela do Sarajeva resp. do Ilidži229 25. června. Její manžel, který 

při cestě z Terstu využil nejmodernější bitevní plavidlo v monarchii – Viribus Unitis, 

následně jachtu Dalmat a nakonec vzdálenost mezi Mostarem a Sarajevem překonal po 

železnici, přijel do Ilidži ve stejný den.230 Tím začal společný pobyt v neklidné Bosně a 

Hercegovině.231 Cesta do Sarajeva byla plánována již od roku 1913 za účelem inspekce 

vojenských manévrů. Manželé pobývali na jihu společně, byli ubytováni v jednom hotelu, 

ovšem společný program až na jedinou a to osudovou výjimku neměli. 

Ve dnech 26. a 27. června se uskutečnily plánované manévry v Tarćinu232, při jejichž 

průběhu byl následník trůnu přítomen a podle pozorovatelů také velmi spokojen. Manévrů se 

účastnilo téměř 20 000 mužů z XV. a XVI. armádního sboru.233 Večer 27. června, po 

ukončení vojenského cvičení uspořádali manželé v hotelu Bosna soirée pro čtyřicet osob. 

Setkání mělo hned několik úkolů. Pro následníka trůnu asi největší výzvou bylo představení 

manželky, která mu nebyla rovnorodá, přesto ho směla doprovázet na takovýchto událostech. 

Pro osud monarchie bylo také velmi důležité znát postoje předních představitelů Bosny a 

Hercegoviny. František Ferdinand d´Este si tak jistě připravoval i svoji budoucnost. Během 

večera měla proběhnout i následující konverzace mezi vévodkyní z Hohenbergu a 

představitelem bosenských Chorvatů Sunarićem. „Milý Sunarići! Vy jste se mýlil, není to tak, 

jak stále tvrdíte. Byli jsme všude v zemi, vším srbským obyvatelstvem bez výjimky tak srdečně 

přijímáni a s tak nepokrytou vřelostí, že jsme opravdu šťastni. ... Výsosti, prosím Boha, abyste 

mohla zítra večer, až budu mít čest se s Vámi znovu setkat, zopakovat tatáž slova, spadne  mi 

kámen ze srdce, velký kámen.“234 Následujícího dne se podobná konverzace uskutečnit 

nemohla, dopolední události v Sarajevu vše zhatily.  

                                                           
 
229 Lázeňské město ležící asi 15 km západně od Sarajeva. 
230 GALANDAUER, J.: František Ferdinand d´Este, Praha 2000, str. 293 
231 Bosna a Hercegovina byla anektována Rakousko-Uherskem v roce 1908. 
232 Dnes malá vesnička ležící 30 km západně od Sarajeva. 
233 GALANDAUER, J.: František Ferdinand d´Este, Praha 2000, str. 295 
234 Tamtéž, str. 296 
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Poslední den pobytu, 28. červen, v Sarajevu byl naplánován jako oficiální návštěva města 

s prohlídkou a návštěvou radnice. Žofie město znala z předešlých dvou dnů, kdy trávila čas 

návštěvami nemocnic, sirotčinců, mešity a křesťanského kostela, bazaru. Poslední den trávili 

manželé společně. Podle novinářů bylo ráno 28. června chladné, ale obloha byla blankytná a 

slibovala krásný den. Pár cestoval z Ilidži zvláštním vlakem a deset minut před desátou 

hodinou přijel do hlavního města, kde je již očekávalo obyvatelstvo i několik atentátníků 

z organizace Černá ruka. S jistotou můžeme jmenovat Nedejlka Čabrinoviće, Gavrila Principa 

a Trifka Grabeže.235  

Ochrana následníka trůnu, svěřená do rukou bosenského zemského vojenského velitele 

Oskara Potiorka, byla nedostačující. Většina historiků se drží jasné kritiky, pokud hodnotí 

Potiorkovu úlohu v této hře. Počet policistů střežících ulice plné nadšených davů byl skutečně 

tristní. Každý dvoustý krok bylo možné vidět jednoho. Je otázkou, proč bylo promarněno 

téměř 20 000 vojáků, kteří se nacházeli v prostoru – cca 30 kilometrů od hlavního města a 

odpočívali po manévrech. Polní zbrojmistr Potiorek neměl nikdy v plánu nasadit do překrásně 

vyzdobených ulic vojáky v zablácených uniformách. Jaká by to byla reklama pro správu 

země, kdyby musel město zaplnit vojáky, aby zachoval bezpečnostní pravidla. Nedokáže 

udržet pořádek ve své zemi? Skutečně nedokázal. 

Vzhledem k letnímu počasí panujícímu v Sarajevu, byl zvolen pro projížďku městem 

otevřený automobil vídeňské firmy Graf & Stift zelené barvy z roku 1911.236 Pro potřeby 

Františka Ferdinanda ho do Sarajeva zapůjčil i s šoférem hrabě Harrach z Velkého 

Meziříčí.237 I toto pochybení v podobě automobilu s otevřenou střechou, bylo dalším 

bezpečnostním selháním. Ovšem dalo se ještě něco změnit?  

Po příjezdu na nádraží v Sarajevu nasedli manželé společně s hrabětem Harrachem a 

Oskarem Potiorkem do automobilu a v koloně, tvořené pěti dalšími vozy, se vydali na 

prohlídku městem, která je přivedla k radnici. Během těchto okamžiků projížděli ulicemi, kde 

čekali ozbrojení srbští atentátníci. Mladí studenti či čerstvě vyučení kluci, kteří poslechli 

nacionalistické volání, překročili tajně hranice ze Srbska na rakousko-uherské území a 

ozbrojeni vyčkávali na svůj osudový okamžik. Nedeljko Čabrinović238 stál v pořadí jako třetí. 

                                                           
 
235 THIÉRIOT, J.-L.: François Ferdinand d´Autriche, Paris 2005, str. 298 
236 KAFKA, F.: Smrt následníka, Praha 1971, str. 68 
237 GALANDAUER, J.: František Ferdinand d´Este, Praha 2000, str. 298 
238 tamtéž, str. 299 
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První dva spiklenci zaváhali, on nikoliv. Rozhodl se použít bombu, kterou hodil na kolonu 

automobilů. Opozdil se o setinu vteřiny, neboť bomba dopadla na okraj zadní části 

Harrachova automobilu, který vezl Františka Ferdinanda. Podle výpovědí není zcela jasné, 

zda se odrazila od vozu sama, nebo byla ze sklopené střechy odstrčena arcivévodou. 

Každopádně dopadla na silnici a vybouchla až tam. Výbuch poškodil povrch silnice a zranil 

několik lidí v okolí, včetně posádky následujícího vozu.239 Bylo deset hodin a dvacet šest 

minut.240 Protentokrát manželé přežili. Ovšem zcela nepochopitelně nechal arcivévoda vůz 

zastavit a vyslat hraběte Harracha na výzvědy, co se za nimi přesně stalo. Další šance pro 

další atentátníky. Čabrinović na nic nečekal, snad ani nevěděl, zda byl jeho pokus úspěšný. 

Skočil do řeky, která jediná poskytla možné útočiště. Vyndal cyankáli, které se pokusil 

spolknout, ovšem jed nefungoval a on byl zatčen. Rozsudek vyslechl spolu s dalšími 

účastníky atentátu až později.  

Kolona se mezitím vydala dle původního plánu k radnici. Zde byl následník s vévodkyní 

z Hohenbergu slavnostně přivítán, přičemž projev starosty Fehima Čurčiće241 přerušil sám 

František Ferdinand a zkritizoval starostu za nebezpečí, kterému byl vystaven. Doprovod 

manželů spolu s Františkem Ferdinandem rozhodoval, jak v nastalé situaci pokračovat. 

Otázkou bylo, zda dokončit návštěvu dle původního plánu, zda ho změnit, případně ukončit 

oficiální prohlídku města a odjet domů. Konečné řešení znamenalo rozsudek smrti pro 

arcivévodu i jeho paní. Bylo rozhodnuto o pokračování okružní jízdy Sarajevem a prohlídce 

města. Následník trůnu původně chtěl odeslat svoji ženu bezpečně napřed, zatímco on by 

projel městem a navštívil nemocnici. Žofie však toto řešení rázně odmítla a doprovázela 

manžela až do konce. „Nein, Franz, ich gehe mit dir.“242 Jediným rozdílem byla tedy 

návštěva nemocnice, kam byl převezen spolupracovník Oskara Potiorka, zraněný během 

bombového útoku, Erik Merizzi.243 Ale i jediná změna mohla znamenat mnoho.  

Původně měl průvod automobilů projet po Appelově nábřeží a za Latinským mostem 

odbočit doprava, do ulice Františka Josefa. Tuto trasu znal další z atentátníků Gavrilo Princip, 

který stál přímo na křižovatce zmiňovaných ulic. Podle nového plánu měla kolona projet 

přímo po Appelově nábřeží i z toho důvodu, že v případě nebezpečí bylo možné na širokém 

                                                           
 
239 V tomto voze jela i dvorní dáma vévodkyně z Hohenbergu, hraběnka Lanjusová, která nebyla zraněna, ale 
prožila šok z události.  
240 AICHELBURG, W.: Sarajevo: 28. Juni 1914,  Wien 1984, str. 60 
241 KAFKA, F.: Smrt následníka, Praha 1971, str. 68 
242 BESTENREINER, E.: Franz Ferdinand und Sophie Chotek, München 2004, str. 240 
243 tamtéž, str. 299 



- 66 - 
 
 

bulváru zrychlit a nebezpečí ujet. Všichni o změně tras věděli, jen řidiči informováni nebyli. 

A proto první i druhé vozidlo odbočilo dle plánu do boční ulice. Jakmile zatočil i t řetí vůz, ten 

který vezl následníka trůnu, nechal generál Potiorek zastavit a vycouvat zpět na nábřeží. 

Postačil malý moment, během něhož se vozidlo zastavilo, řidič Loyka přeřadil na zpáteční 

chod a chtěl vycouvat. Těchto několik vteřin před 11 hodinou, získal Gavrilo Princip na 

rozmyšlení, zda se odhodlá zabít následníka trůnu či nikoliv. On sám popsal události takto: 

„V první okamžik jsem chtěl hodit bombu, kterou jsem měl nalevo v opasku. Bylo by těžké ji 

vyndat a hodit. Vytáhl jsem proto pistoli a pozvedl jsem ji proto automobilu, aniž jsem mířil. 

Když jsem vystřelil, odvrátil jsem dokonce hlavu. Vystřelil jsem vícekrát, ale nejsem si jist, 

zda vyšly dva nebo tři výstřely, protože jsem byl velmi rozrušen.“244  

Nikoliv sedm kulí, jak píše Jaroslav Hašek ve Švejkovi, ale pouhé dvě kulky postačily 

k usmrcení vévodkyně Hohenbergové a jejího manžela. První kulka, vystřelená nahodile 

z pistole značky Browning PK245, prošla bočním krytem vozu, polstrováním a zasáhla Žofii 

do podbřišku. Když následník trůnu pochopil, co se stalo, vyskočil a chtěl alespoň nějak své 

paní pomoci. Nemohl. Díky tlaku střely došlo k nadzvednutí pistole a druhá střela mířila výše. 

Františka Ferdinanda zasáhla přímo do krku. V tento okamžik řidič Loyka konečně přeřadil a 

rychle odjel ke Konaku. Bylo ovšem příliš pozdě. Rakousko–uherského následníka trůnu 

nezachránil ani věrný hrabě Harrach, který celou cestu z radnice absolvoval na bočním 

stupátku, aby případnému střelci zabránil v útoku na Františka Ferdinanda.246 Smrt Žofie 

Hohenbergové byla nešťastná shoda náhod. Ani jeden atentátník později neuvedl, že by útok, 

na který se připravovali, byl veden primárně i proti manželce arcivévody. Dokonce se s ní 

někteří z nich potkali tváří v tvář během oněch dvou dnů, které trávila sama v Sarajevu, aniž 

by ji nějak ohrozili. Terčem byl pouze představitel nenáviděného státu: František Ferdinand, 

jakožto následník trůnu.247 

Manžele dovezl Leopold Loyka do Konaku.248 Nejprve se všichni snažili zachránit 

následníka trůnu, ale jeho krvácení bylo příliš silné. Zemřel. O Žofii se zpočátku všichni 

                                                           
 
244 GALANDAUER, J.: František Ferdinand d´Este, Praha 2000, str. 303 
245 BESTENREINER, E.: Franz Ferdinand und Sophie Chotek, München 2004, str. 242 
246 Hrabě zvolil špatnou stranu - nalevo, zatímco Princip stál v ohybu křižovatky vpravo. 
247 Atentát byl zorganizován organizací Sjednocení nebo smrt, která je známější pod názvem Černá ruka. Její 
hlavní vůdce Dragutin Dimitrijević, přezdívaný Apis, nechal vycvičit 6 atentátníků za účelem sarajevského 
atentátu. Mezi ně patřil i úspěšný střelec Gavrilo Princip 
248 Staré sídlo správy, resp. sídlo bývalého tureckého guvernéra, kde se měl podávat slavnostní oběd. 
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domnívali, že omdlela, ale skutečnost byla jiná. Vévodkyně z Hohenbergu, zasažená do 

podbřišku trpěla vnitřním krvácením, v jehož důsledku několik minut po atentátu zemřela.  

Poslední cesta manželů začala následujícího dne v Konaku, odkud byly rakve s manželi 

přeneseny městem na nádraží a po železnici odeslány přes Mostar do Metkoviće. Můžeme 

konstatovat, že zpáteční cesta kopírovala původní cestu Františka Ferdinanda do Sarajeva. 

Z Metkoviće do Terstu byla použita loď Dalmat a následně Viribus Unitis. Z Terstu byl 

2. července vypraven zvláštní vlak do Vídně, kde byly obě rakve přeneseny do kaple 

v Hofburgu. Císařův vrchní hofmistr se postaral, přesně dle protokolu dvora, o organizaci 

posledního rozloučení s mrtvými manželi.  

Úcta k Žofii Hohenbergové nepřišla ani po její smrti. Manželům musel být vystrojen 

společný pohřeb249, ale jelikož Žofie byla pouhá morganatická manželka následníka trůnu, 

nemohl být vystrojen okázalý pohřeb. Dvorní hofmistr kníže Montenuovo se rozhodl, přesně 

podle pravidel dvorního ceremoniálu pro pohřeb třetí třídy, který už v době své organizace 

vyvolával vlnu nevole, ale skutečně odpovídal postavení v rodině. Pohřby první třídy byly 

organizovány pouze vládnoucímu monarchovi. Pohřeb druhé třídy pak příslušel jeho 

manželce a ceremoniál třetí třídy příslušel arcivévodům. Tento fakt byl dlouhá léta pomíjen a 

dvorní hofmistr osočován ve veškeré dostupné literatuře. Osvětlení přinesla až nová publikace 

Martiny Winkelhoferové, podrobně se zabývající rozborem archivního materiálu císařova 

dvora.250 

Nejvyšší hofmistr se držel ceremoniálu. Oba manželé byli vedle sebe vystaveni v dvorní 

kapli v Hofburgu. I tato událost byla podle Winkelhoferové kritizována již současníky, ovšem 

i zde je její nejnovější výzkum přerodný. Celá léta se v literatuře objevoval fakt, že rakve 

manželů byly vystaveny v jiné výšce. Někteří autoři pracovali s výškovým rozdílem 

30 centimetrů, jiní dokonce s 35 centimetry.251 Rakouská badatelka přináší tvrzení, že rakve 

byly ve stejné výšce a obě dvě byly stejně výstavné.252 Musím konstatovat, že nejnovější 

informace korespondují mnohem více s dobovými fotografiemi, které nenaznačují rozdílnost 

rakví během jejich vystavení ve Vídni.  

                                                           
 
249 Historik Jan Galandauer se domnívá, že se tak stalo na nátlak nového následníka, arcivévody Karla, později 
císaře Karla I.(1916-1918). 
250 WINKELHOFEROVÁ, M.: Viribus Unitis, Praha 2011, str. 215 
251 Rozdíl 30 cm uvádí Jan Galandauer a o pět cm více uvádí Erika Bestenreinerová. 
252 Tento fakt podporuje informací, že rakve vybíral následníkův hofmistr. 
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Informace, že k rakvi vévodkyně byly položeny bílé rukavice a vějíř, které měly označovat 

její původ – původ dvorní dámy, byla do současné doby považována za poslední zlomyslný 

čin knížete Montenuovo. Pokud budeme pracovat s informací uvedenou v knize Viribus 

Unitis: „Tyto předměty byly obvyklým odznakem ženské důstojnosti a dostávaly je s sebou při 

pohřbu všechny příslušnice habsburského rodu.“253 Pak se ale musíme zamyslet, proč si 

většina současníků tyto dva předměty spojovala s odznakem dvorní dámy, což se v literatuře 

dochovalo dodnes.  

Nerovnorodé postavení manželů bylo zcela patrné alespoň ve vyhlášeném dvorním smutku. 

„Zesnulá J. c. a k. Výsost arcivévoda František Ferdinand byl synem sourozence Jeho 

Veličenstva (synovec), pro tento stupeň příbuzenství platí dvorský smutek 4 týdny hlubokého a 

2 týdny lehčího smutku. Zesnulé Její Výsost vévodkyně z Hohenbergu nepřísluší jako 

nerovnorodé manželce dvorský smutek.“254  

Vzhledem k vysokému stáří císaře a jeho velkému zármutku z událostí, byla také odmítnuta 

účast vysokých představitelů evropských velmocí, včetně Viléma II.  Pohřeb byl organizován 

s co nejmenší důležitostí a co největší rychlostí. Téměř jako by císař a jeho hofmistr chtěli co 

nejrychleji vymazat vzpomínku na neposlušného synovce a jeho vyvzdorovanou ženu. Jako 

by mělo být smazáno vše, co ohrožovalo Podunajskou monarchii. Císař mohl udělat cokoliv, 

ale blížící Velké válce již nezabránil. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
253 WINKELHOFEROVÁ, M.: Viribus Unitis, Praha 2011, str. 215 
254 GALANDAUER, J.: František Ferdinand d´Este, Praha 2000, str. 309 
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3. Hohenbergové 

 

Ráno 28. června přišel na zámek v Chlumu u Třeboně telegram ze Sarajeva. Arcivévoda 

František Ferdinand v něm stejně jako každý den psal své dceři o aktualitách z Bosny. 

„Befinden von mir und Mami sehr gut. Wetter warm und schön. Wir hatten gestern großes 

Diner und heute vormittag den großen Empfang in Sarajevo. Nachmittags wieder großes 

Diner und dann Abreise auf der Viribus Unitis. Umarme Euch innigst. Dienstag. Papi.“255 

Tento telegram je ale něčím výjimečný. Byl tím posledním, který Žofie od milovaného otce 

dostala. Následující telegram, onen, který v Chlumu obdrželi kolem poledne, nepřinesl dobré 

zprávy. Kolem jedenácté hodiny dopolední byl spáchán atentát na následníka trůnu, při němž 

zemřela i jeho žena Žofie, vévodkyně z Hohenbergu. Tuto informaci děti ještě nevěděly. 

Těžký úkol informovat je spočinul na bedrech vychovatele dětí, doktoru Stanovském. Ten 

okamžitě informoval Jindřišku Chotkovou, toho času v Praze a požádal ji o co nejrychlejší 

příjezd do Chlumu. Dětem byla v den atentátu sdělena informace, že rodiče byli zraněni a 

měli by se za ně modlit. Až následujícího dne doktor Stanovský a Jindřiška Chotková řekli 

dětem skutečnou pravdu o tragické události. Jejich otec i matka byli zavražděni a ony se staly 

rázem sirotky. Dcera Františka Ferdinanda na jeden z nejhorších dnů svého života vzpomínala 

takto: „Dr. Stanowsky unterrichtete meine Brüder, und mein Onkel, Graf von Wuthenau, der 

Gemahl der Lieblingsschwester meiner Mutter, brachte mir die Nachricht so schonend, wie er 

wahrscheinlich nur konnte, bei. Unser Schmerz war unbeschreiblich, desgleichen das Gefühl 

völliger Verzweiflung. Unser ganzes Leben hindurch hatten wir nichts anderes als Liebe und 

Schutz gekannt. Jetzt, ganz plötzlich, konnten wir uns ganz einfach nicht vorstellen, was aus 

uns einmal werden sollte.“256 

                                                           
 
255 BESTENREINER, Erika: Franz Ferdinand und Sophie Chotek, München 2004, str. 236 
256 tamtéž, str. 248-249 
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Následník trůnu měl již za svého šťastného života jasnou představu, co se s dětmi v případě 

jeho úmrtí stane. Jeho kalkulace počítaly s tím, že péče o potomky bude svěřena po něm 

pozůstalé vdově – vévodkyni z Hohenbergu. Nenapadlo ho asi ani v nejmenším, že by se jeho 

Žofie mohla stát obětí atentátu. Z tohoto důvodu se také se zámky Konopiště a Artstetten 

počítalo jako s budoucími sídly osiřelé rodiny.  Druhý ze zámků se po dosažení dospělosti 

dětí měl stát Žofiiným vdovským sídlem. Snad i proto nechal František Ferdinand oba zámky 

nákladně rekonstruovat.  

Pro svého staršího syna měl naplánovaný život českého velkostatkáře a vojáka, který zdědí 

hlavní sídlo, zámek Konopiště. Arnošt se měl dát na církevní kariéru, ale v rámci dědictví by 

získal panství Chlum u Třeboně. A nakonec pro dceru by byl dle jejího srdce vybrán vhodný 

ženich a stejně jako její matka, i ona by se starala o rodinu a domácnost. Následníkovo přání 

se splnilo alespoň částečně. Panství Konopiště a Artstetten zdědil starší syn Maxmilián 

Hohenberg. Arnošt pak panství Chlum u Třeboně a dolnorakouský Radmer. Žofii bylo 

připsáno dostatečně vysoké věno, aby si v budoucnu bez potíží nalezla vhodného partnera. 

Materiální zabezpečení potomků morganatického manželství ustanovovala  závět Františka 

Ferdinanda z 3. června 1907.257  

Ale je nutné si uvědomit, že koncem června roku 1914 bylo malé Žofii bez měsíce pouhých 

třináct let, Maxmiliánovi necelých dvanáct let a nejmladší Arnošt před měsícem oslavil své 

desáté narozeniny. Kdo se postará o děti následníka trůnu? I na tuto krajní možnost František 

Ferdinand ve své závěti myslel a poručníkem dětí ustanovil svého švagra Jaroslava Thuna.258 

Před tímto mužem stál nelehký úkol postarat se o sirotky. Alespoň z počátku mu byla 

nápomocna Jindřiška Chotková, Žofiina sestra a Thunova švagrová.  

Na děti, které se teprve před pár dny dozvěděly, že přišly o otce i matku, byl kladen velký 

tlak. Do Chlumu i na Konopiště proudily záplavy kondolencí, ve Vídni se připravovalo 

oficiální rozloučení s manželským párem, kterého se dle plánu měli Hohenbergové účastnit.  

Vlastní pohřeb se odehrál 2. července 1914, přičemž obřad se uskutečnil v kapli v Hofburgu, 

kde byly rakve s manželi vystaveny na několik hodin. Přesně tak, aby se na většinu příchozích 

nedostalo a obyvatelé nemohli vzdát hold následníkovi a jeho choti. Děti byly doprovázeny 

nejbližšími příbuznými ze strany matky, ze strany otce se k nim opět téměř nikdo neznal, 

                                                           
 
257 GALANDAUER, J.: František Ferdinand d´Este, Praha 2000, str. 323 
258 Manžel Marie Pii Chotkové. 
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pouze babička - arcivévodkyně Marie Terezie. I pro ni byl tento pohřeb velmi těžkou 

zkouškou. Před několika lety pohřbila prvního syna, arcivévodu Ottu. Další syn, arcivévoda 

Ferdinand Karel měl v současné době zakázán vstup do země. Císař mu udělil výjimku pouze 

na den pohřbu bratra. A teď toto neštěstí. František Ferdinand se stal obětí atentátu i se svojí 

milovanou ženou. Marie Terezie musela být neuvěřitelně silná žena, která překonala nástrahy 

osudu a nyní stála po boku ubohých třech sirotků, aby je podpořila v nejtěžších chvílích jejich 

života. 

Vzhledem k nerovnosti manželů, která se počítala i po jejich smrti, nebylo možné, aby byla 

Žofie pochována po boku svého muže v Kapucínské kryptě ve Vídni.259 Proto již v roce 1909, 

tedy dávno před Sarajevem, vznikla na zámku Artstetten nová rodinná hrobka.260 V ní 

spočinula dne 4. července těla obou manželů, bok po boku, přesně tak, jak by si oba přáli.261 

Jejich děti ale žily dále. Stali se z nich sice sirotci, ale nebyly samy. Starost o jejich péči 

převzal již zmiňovaný kníže Jaroslav Thun spolu s Jindřiškou Chotkovou. O vzdělání a 

křesťanskou výchovu se nadále staral doktor Stanovský, jemuž byla nápomocná Leontina de 

Vathaire, dětmi zvaná Valesko.262  

Měsíc po atentátu v Sarajevu došlo ze strany Rakousko – Uherska k vyhlášení války a země 

se ocitla v zcela jiné situaci než doposud. Válečné měsíce prožili mladí Hohenbergové 

střídavě na Konopišti a v Děčíně u Jaroslava Thuna. Ještě v závěru války pak mladý císař 

Karel I. povýšil prvorozeného syna Žofie Chotkové do stavu vévodského a udělil mu nový 

erb, vytvořený na popud poručníka dětí Jaroslava Thuna.263 Oba dva sourozenci, jak Žofie, 

tak Arnošt se narodili jako knížata z Hohenbergu, vzhledem k povýšení jejich matky v roce 

1900 do tohoto stavu a tento titul jim byl nadále ponechán. 

Po vyhlášení Československé republiky se zdánlivě nic nezměnilo, ale cítění lidu bylo jiné. 

Nakonec došlo k vydání dodatku k ustanovením Saint - Germainské mírové smlouvy264, ve 

které byl zabaven majetek členů Habsburské rodiny na území nově vzniklých nástupnických 

                                                           
 
259 Oficiální pohřebiště Habsburků. 
260 KUTHAN, J.: Aristokratická sídla období romantismu a historismu, Praha 2001, str. 156 
261 Podle některých historiků, jako například E. Bestenreinerové, chtěl kníže Montenuovo nechat pohřbít 
Františka Ferdinanda ve Vídni a Žofii na Artstettenu. 
262 Přednáška: 140. výročí narození Žofie Chotkové, přednesl Jiří Chramosta, Zámek Konopiště, 24. 4. 2008 
(nepublikováno) 
263 ŽUPANIČ, J.: Hohenbergové, Heraldická ročenka 1997, str. 142 
264 Mírová smlouva s Rakouskem (1919), nazvaná podle místa podepsání Saint-Germain-en-Laye. 
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států. Oním dodatkem byl zákon číslo 354/1921 ze dne 12. srpna 1921265, ve kterém 

poslanecká sněmovna Národního shromáždění odhlasovala i §3: „Statky a majetkem bývalé 

panovnické rodiny rakousko-uherské rozumějí se zejména statky a majetek: 1. posledního 

panovníka Karla a jeho manželky Zity; 2. jiných osob bývalé panovnické rodiny rakousko-

uherské, zejména též bývalého následníka trůnu Františka Ferdinanda Este a jeho potomků; 

3. c. a k. rodinného fondu;4. statky a majetek stižené svěřenským svazkem korunního 

svěřenství císaře a krále Františka Josefa I. pro arciknížecí rod Habsbursko-Lotrinský.“266 

Tím pádem vlastně československá vláda přiznala sirotkům dodatečně věc, které se zesnulý 

císař tolik obával. Stali se členy nejvyššího domu, ovšem zároveň přišli o veškerý majetek 

v Československu. 

Konopiště i Chlum u Třeboně byly zabaveny. Nejbolestnější asi muselo být loučení. Děti si 

nemohly odnést téměř nic. O pravdivosti tohoto tvrzení se můžeme dodnes přesvědčit během 

prohlídky zámku Konopiště, jehož vybavení se na rozdíl o vybavení Chlumu u Třeboně 

dochovalo.267 Na tzv. třetím okruhu, který se sestává ze soukromého apartmá Františka 

Ferdinanda, nalezneme osobní předměty, fotografie či hračky. Musíme ocenit, že se nám tyto 

předměty zachovaly a my v nich dnes můžeme hledat odpovědi, ale na druhou stranu si lze 

jen těžko představit onu krutost, kdy tři sirotci přijdou nejprve o rodiče, následně i o majetek a 

o domov, kterým pro ně Konopiště bezesporu bylo a nemohou si z něho odnést ani pár 

fotografií s tatínkem a maminkou. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
265 PERNES, J.: O trůn a lásku, Praha 2007, str. 249 
266 Ministerstvo vnitra, Zákony – vyhledávání – Portál veřejné správy, [citováno 2011-04-09], dostupné z 
<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_l=354/1921
&PC_8411_ps=10#10821> 
267 Chlum u Třeboně je dnes v soukromých rukou a veřejnosti nepřístupný. 



- 73 - 
 
 

 

 

 

 

Závěr 

 

Precedens, který vytvořila v létě 1921 československá poslanecká sněmovna, nebyl využit 

v Rakousku, kde majetek Hohenbergům zůstal. Maxmilián, vévoda z Hohenbergu, svůj život 

prožil na zámku Artstetten. Nestal se vojákem, jak si přál otec, ale právníkem a na čas i 

starostou obce Artstetten. V roce 1926 se oženil s Alžbětou hraběnkou Waldburg-Wolfegg 

(1904-1993)268 a měl s ní šest potomků. Maxmilián i jeho mladší bratr byli zastánci 

monarchie a zapřisáhlí pacifisté. Po Anšlusu Rakouska v březnu 1938 pro ně nastaly zlé časy 

a oba dva pobývali nějakou dobu i v koncentračním táboře Dachau.269 Vzpomínky na oba 

bratry, které se objevují a mapují nám toto smutné období 2. světové války, mluví o síle, 

statečnosti a důstojnosti obou Hohenbergů. „Oba si byli podobní jak vysokou postavou, tak 

vyrovnaným charakterem. Nikdy jsme nezaslechli z jejich úst nejmenší stížnost na poměry či 

surové esesáky. Přijímali každé ponížení s takovým klidem, jako by se jich vůbec nedotýkalo. 

Snad to, že jim zavraždili rodiče v době, kdy ještě byli děti, vrhlo do jejich duší tak hluboký 

stín, že se stali necitlivými pro menší utrpení. Všichni vězni v Dachau, ale bez výjimky všichni, 

měli k nim velkou úctu.“270   

Maxmilián měl štěstí a koncentrační tábor opustil během roku 1940. Jeho mladší bratr byl 

propuštěn až v roce 1943. Podle Jana Galandauera byl Arnošt vězněn déle díky své aktivitě, 

kterou vyvíjel těsně před obsazením Rakouska. „Ernst Hohenberg svou vycházkovou holí 

rozbil vývěsní skříňku na kavárně Fenstrgucker a strhl obraz Adolfa Hitlera.“271 Oba bratři 

                                                           
 
268 MAREK, M.: Habsburg 6, poslední akt. 24. 4. 2009, [citováno 2011-04-09], dostupné z 
<http://genealogy.euweb.cz/habsburg/habsburg6.html> 
269 GALANDAUER, J.: František Ferdinand d´Este, Praha 2000, str. 333 
270 tamtéž, str. 334 
271 tamtéž, str. 332 
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měli v důsledku pobytu v koncentračním táboře a pravděpodobně i dědičným dispozicím 

velmi chatrné zdraví.  

Mladší bratr vystudoval stejně jako Maxmilián vysokou školu. Lesní inženýr Arnošt 

Hohenberg se oženil v roce 1935 s Marií Terezou Woodovou a společně měli dva syny 

Františka Ferdinanda a Arnošta.272 Zemřel pak v roce 1954, tedy ve věku padesáti let. Jeho 

starší bratr Maxmilián ho přežil a dožil se téměř šedesáti let.273 Oba dva, dnes už i se svými 

ženami jsou pochováni v kryptě na rodinném sídle v Artstettenu, které dodnes vlastní a 

spravují potomci staršího z bratrů. 

Osud si pohrál i s jedinou dcerou Františka Ferdinanda, malou Žofií, která se v roce 1920 

v Děčíně provdala za hraběte Bedřicha Nostitz-Rienecka.274 Nejprve ji s manželem postihla 

pozemková reforma, která zasáhla i jejich panství Falkenau.275 Koncem 30. let 20. století pak 

vyvstalo nebezpečí v podobě nacistického Německa, které eskalovalo podpisem Mnichovské 

dohody následované vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava. Všichni tři Žofiini synové 

narukovali k Wehrmachtu. Dva z nich se domů nikdy nevrátili. Poslední pohroma přišla 

v roce 1946 v podobě poválečného odsunu Němců z Československa. Rodina byla donucena 

k odchodu 2. dubna 1946 a to pouze s nejnutnějšími věcmi.276 Novým domovem se jim stalo 

rakouské Salcbursko. Žofie se dožila nejvyššího věku ze sourozenců. Zemřela až v říjnu 1990, 

krátce před dosažením devadesáti let.277  

Dnes v Rakousku a vesměs celé Evropě nalézáme množství potomků Žofie, Maxmiliána a 

Arnošta. Titul vévoda v současné době užívá druhý syn vévody Maxmiliána – Georg von 

Hohenberg. Artstetten pak obývá nejstarší Maxmiliánova vnučka – Anita von Hohenberg, 

která se v nedávné minulosti dokonce pokusila vysoudit zpět zabavený majetek v České 

republice, avšak neúspěšně.278  

 

                                                           
 
272 MAREK, M.: Habsburg 6, poslední akt. 24. 4. 2009, [citováno 2011-04-09], dostupné z 
<http://genealogy.euweb.cz/habsburg/habsburg6.html> 
273 BESTENREINER, E.: Franz Ferdinand und Sophie Chotek, München 2004, str. 290 
274 8. září 1920 se provdala za hraběte Fridricha Nostitz-Rienecka. J.Galandauer ve své monografii o 
následníkovi trůnu mylně uvádí, že na Konopišti. Ve skutečnosti se Žofie vdala v Děčíně.  
275 Pozemková reforma se v Československu uskutečnila v roce 1921 a zasáhla všechny větší velkostatky. 
276 BESTENREINER, E.: Franz Ferdinand und Sophie Chotek, München 2004, str. 285 
277 tamtéž, str. 286 
278 Údajná dědička Konopiště neuspěla ani u Nejvyššího soudu- iDNES.cz, publikováno 25. 03. 2008, 
[citováno 2011-04-09], dostupné z <http://zpravy.idnes.cz/udajna-dedicka-konopiste-neuspela-ani-u-nejvyssiho-
soudu-pzu-/domaci.asp?c=A080325_173529_domaci_klu> 
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Cílem mé práce bylo poskytnout ucelený přehled o původu, životě a odkazu jedné z 

nejvýznamnějších členek starého českého šlechtického rodu Chotků z Chotkova a Vojnína. 

Zároveň jsem chtěla dokázat pravdivost či vyvrátit některé historky, tradující se v literatuře. 

Vzhledem k absenci literatury zabývající se pouze Žofií Chotkovou a minimálnímu 

pramennému materiálu se jednalo o poměrně náročný úkol. 

Po nasbírání a prostudování veškerého materiálu v podobě knih, novin, muzejních exponátů 

či osobních vzpomínek a deníků, jsem sepsala práci, která splnila základní úkol. Podařilo se 

vypracovat stručnou historii rodu Chotků a následně popsat život hraběnky Žofie.  

Pro období jejího mládí jsem vycházela z deníku, který si psala a z literatury. Otázka 

seznámení s arcivévodou byla a bohužel i po sepsání této práce zůstane záhadou. Snažila jsem 

se nastínit možná místa seznámení a dokázat je prostřednictvím doložených faktů. Stejně tak 

jsem postupovala v otázce odhalení vztahu a rozchodu s arcivévodkyní Isabelou. Ovšem tyto, 

řekněme až delikátní detaily, nejsou nikde přesně zaznamenány. Možná by je jednou osvětlilo 

vydání korespondence mezi arcivévodou Františkem Ferdinandem a jeho budoucí ženou, ale 

to je v nedohlednu díky postoji potomků. Otázka společného soužití a výchova dětí, stejně tak 

poslední dny života jsou velmi dobře reflektované v naší i zahraniční literatuře. Závěr práce 

věnovaný Hohenbergům ve 20. století jsem mohla zpracovat skutečně pouze díky informacím 

z knihy Eriky Bestenreinerové, která byla při jejím zpracovávání v kontaktu s rodinou.279  

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
279 Též já jsem se pokusila navázat kontakt s rodinou, případně správcem sbírek na Artstettenu, ale bohužel jsem 
nebyla úspěšná. V Muzeu Františka Ferdinanda na zámku Artstetten jsem byla stroze odmítnuta. 
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