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Dvacáté století zásadním způsobem změnilo existenci evropské civilizace. Jedním 

z typických znaků tohoto období představovaly samozřejmě proměny elit a změny 

vlastnictví. Rodová šlechta ztratila své výlučné postavení již roku 1848, ve druhé 

polovině 19. století byla postupně vytlačována ze svých ekonomických a politických 

pozic, aby ve 20. století přišla i o své, po generace budované sociální postavení.  

Jedním ze základních programů nově vzniklé Československé republiky totiž byla 

pozemková reforma. Její realizace měla dokončit národní a sociální revoluci, vést 

k nápravě nejkřiklavějších sociálních rozdílů na venkově a přispět k přeměně nové 

republiky ve stát středních vrstev. Přestože podle původních představ nikdy nebyla 

dokončena, významně proměnila majetkovou držbu a přispěla i k významnému posílení 

té části politického spektra, které reformu z velké části realizovalo (agrární strana). Ze 

stejných důvodů po roce 1945 přistoupili k dokončení reformy komunisté. Zatímco ale 

po roce 1918 existovala alespoň částečná snaha o dodržení právního řádu, poúnorové 

změny umožnily konfiskace v nevídaném rozsahu a významně přispěly k rozkladu 

občanské společnosti. Většina soukromé držby, včetně velkostatků, přešla do rukou 

státu, a jen část byla restituována v důsledku změn realizovaných po roce 1989. To jsou 

stručně závěry, ke kterým došla Alžběta Gilíková.  

Diplomová práce, založená na intenzivním studiu dochovaných archivních pramenů 

z Archivu bezpečnostních složek a Národního archivu, vydaných pramenů a literatury, 

je rozdělena do dvou části, jejichž dělící linii představuje polovina 20. století. Zatímco 

první kapitola, postavená primárně na pramenech, se zabývá staršími dějinami (včetně 

zachycení osudů původních šlechtických majitelů, baronů z Lilgenau) a následnými 

změnami v důsledku pozemkové reformy a druhé světové války, druhá kapitola rozebírá 

konfiskaci objektu po roce 1948, osudy zdejšího inventáře, využití objektu v době 

komunistické totality a restituci.  

Po obsahové stránce je práce zpracována pečlivě. Autorka s mimořádnou důkladností 

vyhledala i jednotlivé pozemky, které byla rodině Lilgenau ponechány po pozemkové 

reformě a to včetně rozlohy (z 6120 ha propuštěno 3 983 ha). Svůj význam má i zachycení 



změn držby od roku 1927, kdy byl zadlužený velkostatek prodán v dražbě. Jeho novým 

majitelem se stal velkoobchodník Karel Bondy, původem ze známé české podnikatelské 

rodiny. Svými aktivitami se ale dostal do dluhů a musel vyhlásit bankrot. Zajímavým 

pramenem je v tomto ohledu odhad velkostatku, který ukazuje odhadní cenu jeho 

jednotlivých částí. 

Dále se autorka v první kapitole zabývá osudy zámku po jeho komisním prodeji, kdy roku 

1936 Lnáře koupil pražský advokát Jindřich A. Vaníček. Na rozdíl od předchozích dob 

nebyl do desk vepsán jediný vlastník, ale celá řada členů Vaníčkovy rodiny. Po roce 1939 

byly Lnáře jedním z prvních objektů Protektorátu Čechy a Morava, který byl zabaven 

nacisty. V roce 1945 v obci došlo k další historické události, když se zde setkala armáda 

americká, rudá a oddíly generála Vlasova.  

Kapitolu 2.1 autorka uvádí slovy: „V únoru roku 1948 Klement Gottwald se svým projevem 

vystupoval na balkoně v paláci Kinských na Staroměstském náměstí, který vedl do 

advokátní kanceláře Jindřicha A. Vaníčka.“ To samozřejmě předurčilo nejen osud jak jeho, 

tak milionů dalších osob. Zámek Lnáře byl zabaven, z rezidence se proměnil v užitkovou 

budovu a jeho stav se katastrofálně zhoršil. Vnitřní inventář byl z velké části odvezen a 

rozkraden či prodán. Situace objektu se změnila teprve ve chvíli, kdy jej roku 1972 převzala 

generální prokuratura a upravila jeho prostory pro vlastní užívání. Rekonstrukci pak 

dokončil úřad vlády roku 1991. Lnáře se tak shodou náhod staly jedním z mála objektů, 

které byly po restituci předány původním vlastníkům v minimálně stejném stavu, jako před 

konfiskací.  

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

literatury a pramenů a členění i samotný obsah svědčí o jejich hlubokých znalostech. Po 

věcné stránce lze studii jen těžko něco vytknout (pokud opomeneme chybné rozdělení 

archivních pramenů, kde chybí rozčlenění podle jednotlivých archivů a pojmenování 

příslušných fondů – čísla u ABS nedostačují). Problematičtější je ale stylistická a jazyková 

stránka textu. Zpočátku vysoká úroveň totiž postupně klesá a zejména poslední kapitoly 

jsou „šity horkou jehlou“. Nelze vyloučit, že autorka práce psala pod časovým tlakem. To 

ovšem bohužel snižuje jinak vysokou úroveň diplomové práce. Výše uvedené připomínky 

ovšem nejsou tak zásadního charakteru, aby neumožnily předložení diplomové práce 

k obhajobě.  

Proto práci k obhajobě doporučuji.  
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