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Anotace
Hlavním cílem bakalářské práce je nastínit, jak nahlížela česká tištěná
a elektronická (internetová) média na dva vybrané šlechtické rody, Kinské a ColloredoMannsfeldy, v letech 1990−2011. Bakalářská práce se v jednotlivých kapitolách
a podkapitolách zabývá např. historií obou šlechtických rodů a jejich restitučních
nároků, restitučním zákonodárstvím v ČR, médii a nazíráním na šlechtu českou
společností v průběhu dějin. Hlavním těžištěm je ovšem obraz, který o zmíněných
šlechtických rodech vytvářela česká tištěná a internetová média ve vymezených letech
především v souvislosti s jejich probíhajícími restitučními nároky. V práci uvádím
některé články, abych ukázala, jak se jednotlivá média k restitucím a příslušným
šlechtickým rodům staví. Závěry, ke kterým jsem došla, jsem zpracovala kvůli lepší
přehlednosti do grafů.
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Summary
The main aim of this dissertation work is to outline how Czech printed
and electronic (internet) media viewed two selected noble families, the family of Kinsky
and of Colloredo-Mannsfeld, between years 1990−2011. This thesis deals with history
of both noble families and their restitution claims, restitution legislation in the Czech
Republic, media and perception of the nobility by the Czech society in the course
of history. The main focus, however, is the image which was created about the selected
noble families by printed and internet media in specified years mainly in connection
with their ongoing restitution claims. In this work I mention some articles
to demonstrate how individual media position themselves towards restitutions of these
noble families. The conclusion, to which I was led, is done in a form of graphs due to
better clarity.
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1 Úvod
Předmětem této bakalářské práce jsou dva rody − Colloredo-Mannsfeldové
a Kinští tak, jak na ně pohlížela česká elektronická (internetová) a tištěná média v letech
1990−2011, především v souvislosti s restitučními kauzami. Oba rody mají společné
to, že se několik let soudně domáhaly svých v minulosti konfiskovaných majetků a mají
několik větví, z nichž u některých proběhly restituce bez komplikací, ale u některých
se spor vlekl několik let. Společným kamenem úrazu při vracení majetku státem byla
zejména údajná kolaborace s nacisty během druhé světové války (v případě Oldřicha
Ferdinanda Kinského zejména před ní, neboť se počátku války ani nedožil) u některých
členů těchto rodů, což se stalo i předmětem rozsáhlé mediální kampaně. Především
restituční kauzy, o kterých česká média bohatě informovala, se stanou předmětem této
bakalářské práce, protože u nich se dá očekávat největší medializace.
Jednotlivé články, týkající se zmíněných rodů, byly vyhledány na internetu
a v nejrůznějších tištěných médiích. Pracovala jsem s nimi chronologicky, neboť se mi
to jevilo jako nejlogičtější vzhledem ke skutečnosti, že jednotlivé kauzy spjaté s rody,
které jsou předmětem této bakalářské práce, prodělaly určitý vývoj.
Články, které jsou v této bakalářské práci uvedeny, byly vybrány na základě jejich
informačního potenciálu, protože vzhledem k tomu, že v průběhu let vyšlo
na stovky článků spjatých se zmíněnými rody, nelze uvést samozřejmě všechny.
Pokud nebude u článku uvedeno, jak jeho autor na jistý rod nahlížel, informace,
které přinesl, se jevily spíše jako objektivní (hodnotily danou kauzu de facto čistě
informativně, daly prostor k vyjádření se oběma stranám, aniž by se přikláněly
na jednu, či druhou stranu apod.). V případě, že nebyly objektivní, jsem na to v textu
upozornila. Některá období mnoho informací v médiích nepřinesla, proto jsem
do podkapitol některá léta spojila. Pokud byl některý rok na informace bohatý, tvořil
samostatnou podkapitolu.
V prvních kapitolách bude před samotným těžištěm bakalářské práce, kterým
je pohled českých médií na zmíněné rody, věnován prostor rovněž krátkému exkurzu
do restitučního zákonodárství, nazírání na šlechtu českou společností v průběhu dějin
a médii, historii rodů a stručné chronologie konfiskací a restitucí majetků obou
zkoumaných rodů.
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2 Kritika pramenů a literatury
2.1 Kritika pramenů
Pramenem mi byly nejrůznější články, které vyšly v letech 1990−2011
v českých tištěných a elektronických (internetových) médiích. Jmenovat budu pouze
nejčastěji využité internetové servery a tištěné noviny. Pracovala jsem např.
s periodikem Mladá fronta Dnes 1 (a jejím internetovým portálem iDNES.cz 2 ), které
se prohlašuje za politicky neutrální. I když většina článků v Mladé frontě Dnes byla
objektivní, objevila jsem zde nejvíce pozitivně laděných článků vůči oběma
zkoumaným rodům. Nicméně publikovány tu byly rovněž články negativní. Po Mladé
frontě Dnes se objevilo nejvíce pozitivně laděných článků v Lidových novinách 3 (mají
internetový portál Lidovky.cz4), které spadají spolu s Mladou frontou Dnes do mediální
skupiny MAFRA, a. s.
Levicové deníky, které jsem použila, jsou Haló noviny5 a Rudé právo6. Vzhledem
k politické orientaci Haló novin ke KSČM je vcelku pochopitelné, že se zde objevilo
nejvíce negativně laděných článků vůči oběma zkoumaným rodům. U Práva,
nástupnických novin Rudého práva, tomu nebylo jinak.
Protože náplní většiny článků byly restituční nároky obou rodů, objevily
se články také v Hospodářských novinách

7

(a portálu HospodarskeNoviny.cz

8

a IHNED.cz9). Rovněž Hospodářské noviny se nedržely vždy objektivity a nalezla jsem
zde také subjektivně laděné články o obou rodech.
V neposlední řadě informovaly o kauze rovněž portál Českého rozhlasu −
Zpravy.rozhlas.cz.10

1

Mladá fronta Dnes. Praha: MAFRA, 1990-. ISSN 1210-1168.
iDNES.cz [online]. MAFRA, © 1999–2013 [cit. 2013-6-24]. Dostupné z: http://www.idnes.cz/
3
Lidové noviny. Praha: MAFRA, 1988-. ISSN 0862-5921.
4
Lidovky.cz [online]. MAFRA, © 2013 [cit. 2013-6-24]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/
5
Haló noviny. Praha: Futura, 1991-. ISSN 1210-1494.
6
Právo. Praha: Borgis, 1991-. ISSN 1211-2119.
7
Hospodářské noviny. Praha: Economia, 1990-. ISSN 1213-7693.
8
IHNED.cz [online]. Economia, © 1996−2013 [cit. 2013-6-24]. Dostupné z: http://ihned.cz/
9
HospodarskeNoviny.cz [online]. Economia, © 1996-2013 [cit. 2013-6-24]. Dostupné
z: http://hn.ihned.cz/
10
Zpravy.rozhlas.cz [online]. Český rozhlas, © 1997-2013 [cit. 2013-6-24]. Dostupné
z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/portal/
2
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2.2 Kritika literatury
Literaturu jsem potřebovala především ke zpracování historie zkoumaných rodů
a restitučních kauz s nimi spjatých, dále i ke kapitole týkající se médií a nazírání
na šlechtu českou společností a médii. Použila jsem několik monografií, přičemž
k historii Colloredo-Mannsfeldů bylo podstatně méně literatury ke zpracování historie
rodu, než u rodu Kinských. Naopak více literatury se zaobíralo především restituční
kauzou zámku v Opočně s mobiliářem a přilehlým areálem.
Začnu literaturou, kterou jsem použila ke zpracování historie rodů. V případě
rodu Kinských jsem čerpala především z kvalitní monografie „Dějiny rodu Kinských“11
historika PhDr. Aleše Valenty, Ph.D. Ten v ní čtenáři představuje rod Kinských od jeho
vzniku až do 20. století, kterému je ovšem věnováno velmi málo prostoru.
Historii rodu jsem doplnila informacemi z lexikonu „Modrá krev. Minulost
a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemí“. 12 Jedná se o dílo, ve kterém
historik PhDr. Petr Mašek představuje pouze stručné dějiny šlechtických rodin.
Pro komplexnější informace o jednotlivých šlechtických rodech proto musí čtenář
hledat obsáhlejší monografie. Lexikon jsem využila i pro rod Colloredo-Mannsfeldů.
Bohužel ani tato práce se příliš nedotýká dějin rodů ve 20. století. P. Mašek napsal
mimo jiné i dvoudílnou encyklopedii o šlechtických rodech „Šlechtické rody v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku od Bílé Hory do současnosti“, kterou jsem ovšem v práci
nevyužila.
V neposlední řadě jsem pracovala s monografií „Velké postavy rodu Kinských“13
od publicisty PhDr. Ivana Brože, CSc., který se zabývá především literaturou faktu.
Jedná se o text, který na osudech Viléma, Františka Ferdinanda, Berty a Zdeňka
Radslava Kinkých zachycuje historii chlumecké větve rodu Kinských. Období
20. století ovšem není věnováno příliš prostoru ani zde a v podstatě se zajímá více jen
o osoby Zdeňka Radslava a Radslava Kinských. I přes to, že monografii nepsal historik,
jsem zde nalezla mnoho užitečných informací. Nicméně fakt, že autorem je publicista,
je místy patrné, jelikož text zní popularizačně.
K historii obou zkoumaných rodů ve 20. století jsem použila trilogii žurnalisty

11

VALENTA, Aleš. Dějiny rodu Kinských. České Budějovice: Veduta, 2004. 351 s. ISBN 80-86829-05-7.
MAŠEK, Petr. Modrá krev. Minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích. 2. rozš. vyd.
Praha: Mladá fronta, 1999. 330 s. ISBN 80-204-0760-X.
13
BROŽ, Ivan. Velké postavy rodu Kinských. 2. vyd. Praha: Petrklíč, 2001. 234 s. ISBN 80-7229-052-5.
12
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Vladimíra Votýpky „Příběhy české šlechty“, 14 „Návraty české šlechty“ 15 a „Paradoxy
české šlechty“.16 Jedná se o popularizační žurnalistická díla, která byla psána na základě
rozhovorů s příslušníky nejznámějších českých šlechtických rodů. „Příběhy české
šlechty“ se zabývají osudy českých šlechticů, kteří po únoru 1948 zůstali ve vlasti.
„Návraty

české

šlechty“

pojednávají

o

šlechtických

exulantech

vracejících

se na počátku 90. let 20. století do vlasti a „Paradoxy české šlechty“ přinášejí sondu
do každodenního života, práce a plánů šlechtických restituentů, kteří spravují rodinný
majetek. Z rodů, které jsou předmětem této bakalářské práce, se trilogie zabývá
Františkem, Josefem (ten se objevil dokonce ve dvou dílech: „Příběhy české šlechty“
i „Návraty české šlechty“), Norbertem Kinskými a Jeronýmem Colloredo-Mannsfeldem.
Těžiště všech děl je ve 20. století. I když je v jednotlivých monografiích občas zmínka o
historii rodů, spočívá hlavní náplň ve vzpomínkách členů jednotlivých rodů na jejich
život. Práce je nekritická, snaží se vylíčit příslušníky šlechtických rodin pozitivně a
korigovat předsudky veřejnosti ve vztahu k šlechtě. Představuje šlechtice jako nositele
rodových, národních a státních tradic, ale také jako patrioty atp. Takovéto práce bývají
oblíbené především mezi prostými lidmi.
Ve stejném duchu jsou psány i dvě monografie od historika Borise Dočekala
„Osudy českých šlechticů“ 17 a „Příběhy českých šlechticů“. 18 Ten je také zpracoval
na základě rozhovorů s příslušníky jednotlivých šlechtických rodů. I Boris Dočekal
se zaměřil především na rod Kinských − osoby Josefa, Radslava, Antonína, Josefa
a Františka. Z rodu Colloredo-Mannsfeldů pouze na Kristýnu Colloredo-Mannsfeldovou.
Historie rodu Colloredo-Mannsfeldů nebyla v monografiích příliš zastoupena.
Čerpala jsem proto převážně ze studie východočeského historika PhDr. Jaroslava Šůly,
CSc. „Colloredové a opočenští Colloredové“,19 v níž je jednak popsána historie rodu,
jednak také problematika konfiskace opočenského panství. Musím ale konstatovat,
že Šůlovu studii považuji za negativně zaměřenou proti Colloredo-Mannsfeldům,
což je místy dosti patrné a u historika překvapivé.
K historii rodu ve 20. století jsem použila již zmíněné monografie „Návraty české

14

VOTÝPKA, Vladimír. Příběhy české šlechty. Praha: Mladá fronta, 1995. 404 s. ISBN 80-204-0529-1.
VOTÝPKA, Vladimír. Návraty české šlechty. Praha-Litomyšl: Paseka, 2000. 423 s. ISBN 80-7185327-5.
16
VOTÝPKA, Vladimír. Paradoxy české šlechty. Praha: Jaroslava Jiskrová-Máj, Dokořán, 2005. 371 s.
ISBN 80-86643-13-1 (Jaroslava Jiskrová-Máj), 80-7363-039-7 (Dokořán).
17
DOČEKAL, Boris. Osudy českých šlechticů. Jihlava: Listen, 2002. 141 s. ISBN 80-86526-00-3.
18
DOČEKAL, Boris. Příběhy českých šlechticů. Jihlava: Listen, 2006. 173 s. ISBN 80-86526-19-4.
19
ŠŮLA, Jaroslav. Colloredové a opočenští Colloredové. Rokycany: 2002. 27 s.
15
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šlechty“ od Vladimíra Votýpky a „Příběhy českých šlechticů“ od Borise Dočekala.
Problematikou konfiskace a restituce majetku obou rodů se zabývá „Restituce
majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989“, 20 studie právníka JUDr. PhDr.
Josefa Bendy, Ph.D. Tato publikace má široký záběr, je kvalitní a přínosná pro téma
restitucí majetku bývalých šlechtických rodů. Zabývá se obecně restitucemi, restituční
legislativou apod. Největší část studie tvoří restituce majetku vybraných českých
šlechtických rodů v letech 1989−2010. Pojímá oba rody, které jsou předmětem této
bakalářské práce, a proto jsem z ní čerpala. Pro rod Kinských se mi stala jediným
odborným zdrojem, který pojednával o konfiskaci a restituci majetku rodu, neboť další
literatura se týká již jen rodu Colloredo-Mannsfeld, navíc pouze opočenské větve.
Je třeba zmínit, že se studie v kauze Kinského nezabývala obsáhleji rozsudky obecných
soudů, ale především historií ústavních stížností, které František Oldřich Kinský podal
k Ústavnímu soudu ČR. Ústavními stížnostmi jsem se v práci ovšem více nezabývala,
neboť jsem chtěla spíše nastínit základní chronologický vývoj kauz a považovala jsem
za nutné pouze obecně konstatovat, že všechny ústavní stížnosti byly zamítnuty.
Pro dobříšsko-zbirožskou větev Colloredo-Mannsfeldů se tato studie stala rovněž
jediným odborným zdrojem zejména proto, že tato kauza nebyla zdaleka tolik
medializovaná a složitá, jak tomu bylo u opočenské větve.
Další studií, která se dotýká problematiky restituce, je „Cui bono restituce II.“,21
která je druhým doplněným a aktualizovaným vydáním dříve vydané studie „Cui bono
restituce?“. Autorem kapitoly, která pojednává o restituční kauze Colloredo-Mannsfeldů,
je PhDr. et Mgr. Oldřich Vaňura, zaměstnanec Národního památkového ústavu,
územního odborného pracoviště v Pardubicích. Tato instituce zastupovala stát
v restituční kauze zámku v Opočně a opočenského mobiliáře. Nezabývá se intenzivně
konfiskací, ale převážně restitucí opočenského zámku a jeho mobiliáře. Celá studie
se staví k šlechtickým restituentům negativně a publikuje dokumenty, které svědčí
o jejich údajné kolaboraci s nacisty. Tuto a Bendovu studii jsem použila i v kapitole
„Stručný úvod do restitučního zákonodárství“.
Některé informace k opočenské kauze (co se historie konfiskace a restituce týče)
jsem doplnila také ze studie „Pokusy o restituci státního zámku Opočno po roce 1989

20

BENDA, Josef. Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989. Praha: ČVUT, 2010.
571 s. ISBN 978-80-86729-61-9.
21
Cui bono restituce II. 2. dopl. a aktual. vydání. Praha: Centrum rozvoje a prosperity, 2007.
ISBN 80-254-0884-1. 241 s.
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(studie a dokumenty)“, 22 kterou vydal Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v Pardubicích. Jedná se o kompilaci nejrůznějších dokumentů, které se týkají
restituční kauzy (rozsudků soudů, konfiskačních výměrů apod.). Objevila se zde
zmíněná studie Jaroslava Šůly „Colloredové a opočenští Colloredové“ a například
i právní expertíza týkající se této kauzy od prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc.,
vedoucího Katedry ústavního práva Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze.
Do kapitoly „Vnímání šlechty českou společností v průběhu dějin“ jsem použila
úvod od Luďy Klusákové k souboru studií „Obraz druhého v historické perspektivě“,23
které vyšly v časopise Studia historica v řadě AUC (vydává ho Filozofická fakulta
Karlovy univerzity v Praze). V tomto úvodu autorka definuje, co to stereotyp vůbec je,
a proto jsem tuto studii využila. Dále se zabývá otázkou, jak se stereotyp liší od „obrazu
druhého“.
Další práci, kterou jsem v této kapitole využila, je kniha „Bývali Čechové“ 24
od historika PhDr. Jiřího Raka, která líčí mýty a stereotypy v českém prostředí 19.
století. V kapitole „Šlechta zrádná a cizácká“ se J. Rak zabývá kriticky stereotypy, které
byly na šlechtu v českém prostředí aplikovány.
Pro obraz šlechty ve 20. století jsem použila soubor studií „O exilu, šlechtě,
Jihoslovanech a jiných otázkách dějin moderní doby. Sborník k narozeninám Arnošta
Skoupého“, 25 který ve dvou kapitolách pojednává o tom, jak šlechtu líčila média
v letech 1945−1948 a po r. 1989. Text vznikl během semináře „Šlechta v 19.−20.
století“, který vedla na Univerzitě Palackého v Olomouci v akademickém roce
2002/2003 doc. Mgr. Radmila Slabáková-Švaříčková, Ph. D.
Ke zpracování kapitoly o médiích jsem použila zejména publikaci „Média
a společnost“26 od prof. PhDr. Jana Jiráka, Ph. D. a doc. PhDr. Barbory Köpplové, CSc.,
která se zabývá např. postavením médií ve společnosti, mediální produkcí, publikem,
tím, jaký mají média vliv na čtenáře a diváky apod. Jedná se o obsáhlou práci,
ale jelikož o médiích píši pouze v jedné kapitole, využila jsem jen některé informace.
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komunikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-80-7367-287-4.
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Jako další mi posloužila monografie „Sociologie médií“ 27 od RNDr. Jaroslava Huka,
CSc. Ta pojednává zejména o žurnalistice a pozitivně hodnotím, že v ní autor zachytil
i „českou mediální arénu“. Poslední publikací mi byla skripta „Média a realita“ 28
od Mgr. Zdeňka Lokaje. Jak již název napovídá, zaobírá se vztahem mezi médii
a realitou, ale i vlivem, který média mají, mediální komunikací atp. Jedná se sice
o rozsahově útlý text, objevují se v něm ale podnětné informace pro tuto práci.

27

HUK, Jaroslav. Sociologie médií. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2008. 136 s. ISBN 97880 86723-65-5.
28
LOKAJ, Zdeněk. Média a realita. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. 37 s. ISBN 978-807372 290-6.
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3 Stručný úvod do restitučního zákonodárství v ČR po roce 1990

Po listopadu 1989 došlo v České republice k mnoha důležitým změnám. Po pádu
komunistického režimu bylo v zájmu nyní již svobodného státu napravit některé
majetkové křivdy, které zavinil komunistický režim. To ovšem započalo proces, který
v příštích několika letech významně zaměstnal české soudy.
Restituce se staly de facto specifickou formou privatizace a z politických stran
je hájila zejména KDU-ČSL. Ta v nich viděla potenciální restituci majetku katolické
církv.29 Ideální základnou pro přijetí restitučních předpisů byl polistopadový idealismus
většinové společnosti, a to i v oblasti nápravy majetkových křivd. Zprvu restituce
nezaznamenaly výraznou ekonomickou přítěž, postupem času se to však mění.
Restituční proces se totiž protahoval a přinesl nejen ekonomické problémy (okruh
potenciálních restituentů se zvětšoval), ale i potíže politické (např. v souvislosti
s nároky sudetských Němců).30 Restituce v bývalém Československu byly provedeny
v mimořádně velkém rozsahu, a to i v porovnání s ostatními státy střední a východní
Evropy.31
Aby byl vytvořen prostor k nápravě majetkových křivd, musely vzniknout a vejít
v život nové zákony. V následujících letech tak vyšlo několik restitučních předpisů,
které lze rozdělit na obecné restituční předpisy a speciální restituční předpisy. Nejprve
byly přijaty speciální restituční předpisy, které se vztahovaly na úzký okruh
právnických osob (např.: obcím − č. 172/1991 Sb., tělovýchovným organizacím −
č. 173/1990 Sb., řeholním řádům, kongregacím a olomouckému arcibiskupství −
č. 298/1990 Sb.). Teprve poté následovaly obecné restituční zákony. 32 Budu jmenovat
ty stěžejní:
- Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
(zaobíral se úzkou problematikou − podle něj mohly žádat fyzické a soukromé
právnické osoby vydání věcí, které jim byly odňaty podle právních norem v 50. a 60.
letech 20. století).33
- Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. Podle tohoto zákona
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byly vydávány věci, které přešly do vlastnictví státu mezi 25. únorem 1948 a 1. lednem
1990.34
- Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, který vešel v platnost 21. května 1991. Měl navracet půdu
a další zemědělský majetek a budovy související prokazatelně se zemědělskou výrobou
v roce 1945.35
- Zákon 243/1992 Sb., který má pouze podtitulek „Zákon, kterým se upravují
některé otázky, související se zákonem číslo 229/1991 Sb.“ I když se objevovaly snahy
a výzvy, především na politické scéně, aby restituce neprolomily hranici 25. února 1948,
tento zákon to umožnil. Důvodem jeho vydání byla skutečnost, že i v krátkém období
mezi 8. květnem 1945 a 25. únorem 1948 mohla být spáchána křivda na základě dekretů
prezidenta republiky. Občan mohl být například označen za Němce, přijít
tak o občanství Československé republiky (na základě dekretu č. 33/1945 Sb., o úpravě
československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské)
a přijít o majetek (na základě dekretu 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení
zemědělského majetku Němců, Maďarů jakožto i zrádců a nepřátel českého
a slovenského národa). 36 Stěžejní byl paragraf 2 tohoto zákona, který stanovil,
že za účelem zmírnění některých majetkových křivd rozšíří okruh osob, které byly
oprávněny žádat v restituci majetek dle zákona 229/1991 Sb. Nyní už nebyl oprávněný
jen ten, komu stát majetek znárodnil po únoru 1948, ale i ten, který jej pozbyl
na základě dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb. (Dekret
o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy). Podmínkou však bylo,
že se taková osoba nesměla za války provinit proti československému státu a v letech
1945−1953 nabyla zpět podle jednoho ze čtyř taxativně jmenovaných zákonů
československé občanství, které pozbyla na základě dekretu č. 33/1945 Sb.37
- Zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených
holocaustem.38
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- žadatelé mohli žádat o majetek i na základě občanskoprávní žaloby na určení
vlastnictví.39 Právě tuto možnost využil František Oldřich Kinský.40
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4 Vnímání šlechty českou společností v průběhu dějin
V českých zemích došlo po třicetileté válce k otřesům, které zasáhly i šlechtu.
Postupně se situace stabilizovala, avšak nastaly důležité změny: došlo k velkým
přesunům v pozemkovém vlastnictví, některé staré rody vymřely nebo emigrovaly
a v Čechách se naopak usadila celá řada šlechtických rodin z ciziny. Nově příchozí
šlechta vcelku brzy zdomácněla a až do roku 1848 tvořila spolu s původními rody
rozhodující politickou i sociální vrstvu. Politický vliv začala ztrácet teprve v druhé
polovině 19. století a zanikaly rovněž důvody jejího výlučného postavení. To si však její
příslušníci i nadále do jisté míry zachovali v důsledku vlastnictví rodových
velkostatků.41
Do sklonku 18. století tvořila český politický národ především šlechta,
reprezentovala jej vůči panovníkovi a byla faktickým nositelem české státnosti. Proto
se na šlechtu obraceli již mnozí vlastenci pobělohorského období, kteří byli znepokojeni
politickým úpadkem království a stále intenzivnějšími projevy centralismu.

42

Pobělohorská šlechta však byla věrna panovníkovi, jemu sloužila, v jeho jménu
vykonávala i správní domácí úřady, popř. diplomacii apod. Do blízkosti panovníka
začali šlechtici překládat svá sídla a postupně se začala česká šlechta měnit ve šlechtu
„rakouskou“. Negativní bylo na celé věci především to, že veškerý styk mezi poddaným
a šlechticem (vrchností) byl skrze úředníka a lze hovořit o jistém odcizení mezi nimi.43
Situace se začala měnit v druhé polovině 18. století pod vlivem osvíceneckých
idejí, které přinesly jiné chápání šlechtictví. Osvícenci sice považovali šlechtu za stále
důležitou součást společnosti, ale stále častěji se objevovaly názory, že urozený původ
k zastávání dvorských funkcí nestačí, že se šlechtic musí aktivně zasazovat o blaho
svých bližních a byla zdůrazňována rovněž rovnost lidí. Postupně se místo legitimity,
zakládající se na zděděných privilegiích a tradici, hlásil ke slovu nastupující
liberalismus a úsilí o vytvoření moderní občanské společnosti.44
Na konci 18. a počátku 19. století existovalo krátké spojenectví mezi českou
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historickou šlechtou a formujícím se národním hnutím. V té době probíhaly reformy
Josefa II., které vedly k intenzívnější centralizaci a byrokratizaci správy habsburského
státu, což znepokojilo českou šlechtu. Účastníky formujícího se národního hnutí
znepokojovaly germanizační tendence. Šlechta si chtěla zachovat svůj vliv na zemskou
správu a opřela se o starší zemské zákony, zejména Obnovené zřízení zemské
a pragmatickou sankci, které garantovaly státoprávní svébytnost Českého království
včetně jistých pravomocí zemského sněmu, na kterém si šlechta stále udržovala
hegemonii. Šlechta se hlásila k češtině, aby tak dala najevo proticentralizační postoje.45
Kořenem negativního nahlížení na šlechtu v moderním českém myšlení
je nacionalismus, který se objevil s liberalismem. České národní hnutí se definovalo
především jazykově a od svých přívrženců vyžadovalo okázalé užívání češtiny.
Nestačilo, že řada příslušníků šlechty smýšlela upřímně česky ve smyslu zemského
vlastenectví, podporovala vlastenecké podniky, podílela se na charitativních akcích
apod. Česká vlastenecká společnost žádala jednoznačné přimknutí se k jazykovému
programu. Čeští vlastenci zpočátku doufali, že se šlechta postaví do čela jejich snah.
Tato víra se projevovala například dedikacemi českých knih některému z čelných
aristokratů, ve kterých se objevuje vděčnost za to, že se šlechtic nestydí používat český
jazyk atp. 46 Ve čtyřicátých letech 19. století už však přestalo české národní hnutí
se šlechtou počítat a většina jeho účastníků jí vyčítala, že považuje češtinu i nadále
za jazyk „lůzy“. Historické odůvodnění našel protišlechtický postoj v díle Františka
Palackého, kde je demokracie spojována se slovanským živlem a feudalismus
s germánským. Šlechta začala být v českých zemích nazírána nejen jako protilidový
prvek, ale rovněž jako prvek cizorodý, a to od svého počátku. Přesto se sám Palacký
k takovýmto zjednodušeným soudům sám neuchyloval.47
Radikalizaci a všeobecné rozšíření protišlechtických postojů přinesl zejména
revoluční rok 1848. V letech 1848−1849 se ustaloval v českém myšlení negativní obraz
šlechty jako celku.48
Stereotypní vnímání šlechty jako protilidového a cizorodého prvku se vtisklo
do národního povědomí a logickým vyústěním těchto stereotypů bylo zrušení
šlechtických titulů po r. 1918. Přežívání těchto stereotypů v českém myšlení využila
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poté Agrární strana k ideologickému odůvodnění pozemkové reformy, která byla
prezentována jako akt odplaty českého národa „cizácké“ šlechtě, odčinění
pobělohorských konfiskací apod.49
Právě šlechta představovala velmi vděčný terč pro propagandu, neboť byla
vnímána v meziválečném období jako tradiční spojenec rakouského mocnářství
a v novém, demokratickém režimu jako přežitá a zbytečná složka společnosti. Během
druhé světové války a po ní přispělo k negativnímu vnímání šlechty chování některých
šlechtických rodin za okupace, dále i jejich národní a politická orientace. Roku 1948
se připomínalo stoleté výročí zrušení poddanství a roboty, což se samozřejmě neobešlo
bez komentářů dobové rétoriky. Celá událost byla prezentována jako spravedlivé
a konečné završení boje rolnictva proti feudálnímu a později kapitalistickému útlaku.
Díky tomuto pohledu mohl být šlechtic snadno a zjednodušeně interpretován jako osoba,
která

se

díky

nespravedlivě

drženému

rodinnému

jmění

těší

finančním

a ekonomickým výhodám, které jí už dávno nenáleží.50
Pozemková reforma z období první republiky byla prvním vážnějším zásahem
do majetkových poměrů šlechty. Definitivní likvidace ekonomické opory šlechty
se odehrála později v letech 1945 a 1948, kdy po znárodnění roku 1948 došlo
k emigraci šlechtických rodin. Po převratu v roce 1989 se příslušníci mnoha
šlechtických rodů vracejí a dostávají se opět do podvědomí české společnosti.51
V roce 2010 se uskutečnila konference „Středoevropská šlechta v konfrontaci
s totalitními režim 20. století“, pořádaná Filozofickou fakultou UK v Praze a Ústavem
pro studium totalitních režimů. Při té příležitosti bylo na pozvánce napsáno: „Stojíme
před úkolem jak oprostit šlechtu, jejíž příslušníci byli nositeli dějinných tradic
evropských států, od deformovaných pohledů, v českém případě od představ
aristokracie coby „cizáckého“ a Čechům nepřátelského elementu.“ 52 Tato slova jsou
dokladem stereotypů o šlechtě 53 přítomných v českém prostředí. Stereotyp bývá
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vytvářen nejrůznějšími zdroji − např. i periodickým tiskem.54 I proto v bakalářské práci
beru tuto skutečnost na zřetel a hodnotím, jestli se v článcích takovéto stereotypy
objevují či nikoliv.

4.1

Role šlechty v poválečné české společnosti a její prezentace v oficiálně
vydávaných médiích
Nejdůležitějším poválečným médiem zůstal i nadále tisk. Jeho prostřednictvím

může docházet k ovlivňování společnosti a je zjevné, že v poválečné době byl využit
k propagandě.55
Šlechta představovala po roce 1945 společensky i politicky poměrně pasivní
složku společnosti, která byla zbavena výsad a prestiže, jichž se jí dostávalo v době
první republiky. Potomci šlechticů byli autory článků vnímáni jako přežitek a vrstva,
která do nově vytvářející se společnosti nepatří. Novináři a političtí představitelé
po roce 1945 nepřipouštěli možnost české či pročesky orientované šlechty. Šlechtic
byl prezentován jako „pobělohorský přivandrovalec“, převážně Němec či Maďar. Díky
vlastnictví nemovitého majetku byl novodobý šlechtic řazen do skupiny kapitalistických
vykořisťovatelů. Kvůli tomu, že některé rodiny kolaborovaly s nacisty v době okupace,
či těsně před ní, stal se šlechtic synonymem válečného kolaboranta a zrádce
československého národa. Velká část článků se věnuje především problematice
konfiskace šlechtických majetků a jejich plánovaného využití či negativní činnosti
konkrétních osob za okupace. Nejvíce prostoru dalo šlechtě na svých stránkách Rudé
právo a Zemědělské noviny, méně pak Lidové noviny a nejpočetnější články vyšly
v roce 1945. Z hlediska poválečné situace však představuje šlechta poměrně
zanedbatelný problém, který ustupuje relevantnějším tématům.56
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4.2 Obraz šlechty v českém tisku po roce 1989
Zájem o šlechtu v českém tisku po roce 1989 se odvíjí od restitucí bývalého
šlechtického

majetku,

což

je

vcelku

pochopitelné,

neboť

nepřehlédnutelné

majetkoprávní změny mohou mít pro každodenní život společnosti dalekosáhlý význam.
V tomto smyslu je prvotním impulsem pro to, aby se média šlechtou zabývala to,
v jakých kontextech a v jaké roli se šlechta vyskytuje v rámci společenského dění
po roce 1989. Od tohoto „jak“ se následně odvíjí zájem o to, kdo šlechta vůbec je.
Odpověď na druhou otázku je ovlivněna tím, jaký postoj zaujalo to které periodikum
k první otázce, tj. majetkoprávním změnám. Tento postoj je ovlivněn zaměřením média,
tj. tím, jaké zisky a ztráty může očekávat jeho cílová skupina od probíhajícího
transformačního procesu.

57

Pokud panuje v něčem shoda, tak v některých

charakteristických rysech, kterými se aristokracie odlišuje od zbytku společnosti:
urozený původ, spjatý se silným poutem k rodové minulosti, potenciální disponování
velkým nemovitým majetkem specifického charakteru (hrad, zámek atp.).58
Jak již bylo zmíněno, výchozím bodem zkoumání jsou šlechtické restituce v ČR.
Právě ty jsou důvodem, proč je šlechta tématem, o kterém je žádoucí psát. K tomu, jestli
jsou restituce pro společnost dobrým a správným rozhodnutím, existují dvě krajní
stanoviska: souhlasné a odmítavé. Kritikové šlechty většinou přejímají stereotypy, které
zde vznikly zejména „díky“ předchozímu čtyřicetiletému působení ideologie KSČ.
Ta prezentovala šlechtu jako „kolaborantskou“ v souvislosti s bitvou na Bílé hoře,
válečnou okupací apod. Patrné je to v Právu, stranickém tisku KSČ. Obránci šlechty
se snaží naopak tyto stereotypy vyvrátit a upozornit na nová témata, mezi něž patří
například perzekuce šlechticů za komunismu. Pozitivní působení šlechty se spojuje
s jejím smyslem pro tradici, zdůrazňuje se chování těch šlechticů, kteří nekolaborovali,
zmiňuje se šlechtické vlastenectví a sami šlechtici např. ujišťují o tom, že navzdory
dlouhým letům stráveným v cizině umějí jejich děti česky. Je to snaha zabezpečit
šlechtě místo v národním celku. Ostatně postavení jednotlivých společenských skupin
je tradičně spojeno s tím, jak se vysvětluje role a povaha dotyčných vrstev národa
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v (minulých) událostech utvářejících současnost národní kontinuity.59
Zájem médií o restituce hradů a zámků je také postižen jakýmsi národním
motivem. Ty se staly od 19. století tradičně vnímaným symbolem slavné národní
minulosti a jejich přechod do soukromých rukou je jistým napadením těchto symbolů.
Hrady a zámky byly interpretovány (pod vlivem Masarykova a Nejedlého pojmu národa
jako demokratického) coby svědectví píle a vyspělosti našich předků, nikoliv jako
emblémy lepšího sociálního postavení. Ona demokratičnost národních symbolů (hrady
a zámky) se realizuje i tím, že na ně může zavítat každý, kdo si zakoupí vstupenku.
Jakmile objekt přejde do rukou šlechtice, nemusí již být veřejnosti přístupný a to vede
k tomu, že se opět vynoří obraz dvojího života − „v zámku“ a „podzámčí“. V tomto
případě pak obránci šlechty poukazují na to, že přechod hradů a zámků do soukromých
rukou bude pro společnost prospěšný, protože noví majitelé mají k sídlům konkrétní
citové pouto a postarají se o kulturní dědictví lépe, než lhostejný státní úředník.60
Pro tisk po převratu 1989 je typické, že běžně používá titulaturu šlechty
(orientovánou spíše nepřátelsky), přesto, že zdánlivě platil zákon z roku 1918, který
pod hrozbou pokuty a vězení zakazoval používání šlechtických titulů. Nejčastěji
zmiňovanou osobou v tisku se po převratu 1989 stal Karel Schwarzenberg a skrze něj
i jeho rod jako takový. Často se dále psalo například o Podstatzkých-Lichtensteinech,
Lobkowiczích, Kinských a Kolowratech. Výrazně nepřátelsky se vůči šlechtě stavěl
bulvární Špígl. Negativně Právo, které tak nezměnilo postoj z poválečné éry. Naopak
pozitivně se ke šlechtě stavěly Respekt a Reflex, za střed lze pak považovat Mladou
frontu Dnes. Bez emocí hodnotil šlechtu spíše regionální tisk, v kterém hráli šlechtici
převážně pozitivní roli, charakteristickou zájmem o oživení regionu a opravy
či znovuzabydlení chátrajících venkovských sídel.61
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5 Média
5.1 Média a žurnalistika
O médiích se mluví a píše v nejrůznějších souvislostech a významech. Myšlen
je jimi především tisk, rozhlas, televize, popř. i média založená na digitálním
zpracování a přenosu dat, která nesou nepříliš jasné označení „nová“.62
Slovo

médium

vychází

z

latiny a

znamená prostředek,

prostředníka,

zprostředkující činitel, tedy to, co něco zprostředkovává a zajišťuje. Obory, které
se věnují různým projevům mezilidské, sociální komunikace, označují pojmem médium
to, co někomu zprostředkovává nějaké sdělení, tedy komunikační médium.63
Žurnalistika je jakýkoliv vytvořený text v písemné, zvukové nebo vizuální podobě,
který je publiku předkládán jako pravdivé oznámení nebo záznam jisté až dosud
neznámé (nové) skutečnosti existující v současném společenském světě.64
Informace se stávají žurnalistikou teprve v rukou novináře. Ten je přetvoří
ve formu „stravitelnou“ pro běžné publikum, zhodnotí je, zpřístupní a vysvětlí
souvislosti. 65 Důležité souvislosti, pasáže, souhrnná sdělení se stávají žurnalistickou
zprávou, když jsou zasazeny do historického, místního nebo jiného kontextu. 66
Od žurnalistiky a žurnalistů se očekává zprostředkování objektivní reality. 67
Základ veskrze moderní profese, žurnalistiky, je spojen s rozvojem tisku. 68
Novinářské povolání se jako samostatné zaměstnání ustavilo v průběhu 19. století.69

5.2 Masová média
Předmětem této bakalářské práce jsou tištěná a elektronická média (tisk
a elektronické noviny), respektive jimi zprostředkované informace. Ta se řadí
do masové komunikace. Mimo ně tam patří například i knihy, pozemní, kabelové
62
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i satelitní televizní a rozhlasové vysílání, film, kompaktní disky i magnetofonové
nahrávky, ekvivalenty těchto médií v kyberprostoru počítačových sítí, zvláště
internetu.70
Rozvoj médií měla na svědomí jednak snaha o překonání velkých vzdáleností
a touha po uchování zaznamenaného sdělení, ale i potřeba doručit či zpřístupnit sdělení
nejen jednomu, ale většímu počtu adresátů. Zlomem v úsilí o hledání technologie
dovolující multiplikaci byl objev knihtisku na konci 15. století.71
Právě tisk byl prvním skutečně masovým médiem. Rozvíjel se stále větší rychlostí
zhruba od první třetiny 19. století především v USA a Francii. V dalších zemích, např.
v Německu, Anglii a Rakousko-Uhersku, došlo k rozvoji od druhé poloviny 19. století
s jistým zpožděním za stávajícím politickým tiskem, který byl nazýván "seriózní".
Vedle sebe se tak rozvíjely dva typy periodik: na jedné straně tradiční seriózní listy,
určené pro majetnější a vzdělanější publikum, na straně druhé masové tituly, které
se tiskly ve vyšších nákladech a byly určeny pro čtenáře z nižších středních vrstev
a nižších vrstev. Tento tisk se věnoval populárním tématům, využíval výraznější
grafickou podobu a rozvíjel využití ilustrací (později i fotografie). Kromě "seriózního"
a "masového" tisku se asi od poloviny 19. století šířil v jednotlivých zemích stranický
tisk (s rozvojem politických stran).72 K opravdu výraznějšímu rozvoji masového tisku
došlo až v poslední třetině 19. století.73
Způsobů definování masových médií je celá řada. Některé zdůrazňují určitou
technologii (média tištěná a elektronická), další charakter předpokládaného publika
(celostátní, regionální, pro děti, muže, ženy, motoristy apod.), další se soustřeďují
na produkty, které média nabízejí (obsahy zábavné, novinářské/zpravodajské
a reklamní). Sama masová média je možné třídit do nejrůznějších kategorií podle
různých faktorů. Jedním z nich je např. kanál, který se používá pro komunikaci (myšlen
technologický postup, který komunikaci daným médiem zajišťuje). Tyto kanály mohou
být povahy tištěné (knihy, letáky, noviny, časopis apod.), elektronické (rozhlas,
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TV, internet apod.) a chemické (film).74 Dále se dají média třídit podle toho, na jaké
smysly primárně působí.75

5.3 Média jako společenské instituce/ role médií ve společnosti
O instituci lze mluvit, když nějaká společenská praxe dostane pravidelnost
a strukturu, která je zřejmá obyčejným lidem. Proto jsou média nepochybně
společenskou institucí svého druhu a jako taková hrají velmi významnou roli
v

celkovém

uspořádání

i

v

každodenním

životě

moderních

industriálních

i postindustriálních společností.76
Média mají roli klíčového ekonomického, sociálního a kulturního faktoru. Vztah
mezi žurnalistickými produkty a obecnějšími společenskými procesy je následující:
1) Žurnalistika zajišťuje, aby se členové dané společnosti dozvídali poznatky
o světě, který leží mimo jejich bezprostřední zkušenost. Z tohoto pohledu podporuje
žurnalistika demokratické uspořádání společností, protože občanům poskytuje
informace, které chtějí vědět, a média jsou proto mnohdy pojímána jako "hlídací pes
demokracie".
2) Žurnalistika může ovlivňovat představy veřejnosti o tom, co je důležité.
Dle hypotézy o nastolování agendy signalizují média význam událostí a jejich
interpretace tím, co se objeví v textech a jak je to prezentováno.
3) Další představou je, že žurnalistika slouží sociální reprodukci stávajících
mocenských poměrů a neslouží tedy společnosti jako celku, nýbrž jen dominantním
skupinám a třídám. Média proto produkují obsahy, které reprezentují zájmy elitní
menšiny vůči podřízené většině.
4) Na předchozí bod navazuje i představa o tom, že žurnalistika podporuje svojí
podstatou stávající rozložení sil.
5) Dál v úvahách o sociální reprodukci pokročila představa vycházející z teorie
sociální konstrukce reality − zpravodajství nereferuje o událostech, ale je aktivním
činitelem v konstruování sociopolitického prostředí, jež dává veřejnosti výkladový
rámec událostem, o nichž se referuje. Žurnalistika pro příjemce svět konstruuje
74
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a naznačuje mu, co je normální, co je úchylka, co extrémní a co eventuálně přijatelné.77
Představy o žurnalistovi mohou být protichůdné. Na jedné straně stojí představa,
že je neutrální nezúčastněný pozorovatel, který referuje o tom, co se stalo, a na druhé
straně představa novináře, který je zainteresován na vývoji společnosti. V této představě
novináře jako tzv. čtvrtého stavu společnosti zastupují média veřejnost, kritizují vládu,
zastávají určitou politickou linii či určitý typ ekonomického chování, popř. podporují
určitého politického činitele.78 Od žurnalisty se požaduje, aby byl ve svých sděleních
přesný a pravdivý. Přesnost je problémem především technickým a sám žurnalista
ji ani příliš sám ovlivnit nemůže. Pravdivost je spojována s pojmy jako objektivita,
nestrannost, nepředpojatost a vyváženost. Cílem práce žurnalisty je, aby byl přijímán
jako věrohodný zdroj. Proto se musí snažit, aby se ve svých výstupech pravdivému
a objektivnímu obrazu co nejvíce přiblížil.79 Ke třem základním principům, na kterých
je objektivní žurnalistika založena, patří: oddělování faktů, zpravodajství od názorů,
vyvážený záznam a popis diskuze a doložení korektnosti odvoláním se na autority.80
I na mediální publikum lze nazírat vícero způsoby. Slovo publikum pochází
z latinského výrazu pro veřejnost, stát či obec a slouží kolektivnímu označení uživatelů
nějakého média, či v širším smyslu příjemců nějakého obecně (veřejně) dostupného
sdělení. Někdo vnímá mediální publikum jako zvláštní typ příjemce, kterému je sdělení
dodáno a on se s ním musí nějak vypořádat. Další vnímá publikum jako zvláštní typ
uživatele, který se sdělením aktivně nakládá, vyhledává je a dokonce očekáváním
formuje jeho podobu a přispívá tím k reprodukci či vývoji kulturního prostředí dané
společnosti.81
Vznik moderního, skutečně již mediálního publika umožnil vynález knihtisku.
Díky němu se totiž zformovalo první mediální publikum – čtenáři. Vydávaly se nejen
knihy, ale i letáky, pamflety a další tiskoviny, což vedlo k ustavení systému distribuce
nenáboženských (světských) textů, které sloužily k zábavě, poučení i potěšení. Čtenáři
se soustředili hlavně ve městech a patřili především k nově se ustavující společenské
třídě, měšťanstvu. Se vznikem čtenářské obce vzniklo první rozptýlené publikum,
protože text mohl být čten kdekoliv. O existenci čtenářské obce lze hovořit již od konce
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17. století. 82 Přinejmenším od poloviny 17. století byly k dispozici kromě knih
a jednorázových tisků i periodicky vydávané časopisy a noviny. 83 Počátky a pozvolný
rozvoj čtenářství jako základního předpokladu formování mediálního publika
bezprostředně souvisejí se sociálními, hospodářskými a politickými proměnami
v evropských kulturních oblastech během 16.−18. století.84
Veřejnost potřebovala a potřebuje média, aby měla kde a jak probírat témata,
které ji zajímají („věci veřejné“) a média se ke společnosti obracejí jako k publiku. Dnes
se předpokládá, že se média podílejí také na obsahu a stavu veřejného mínění.85

5.4 Média a realita
Je třeba vymezit vztah mezi médii a realitou. Média mohou čtenáře informovat
pravdivě, ale mohou být použita rovněž ke lhaní velkému množství lidí najednou
a nabízejí svým příjemcům takové obrazy události (zprávy), které se mohou
od skutečných událostí lišit.86 V masové komunikaci slouží jako zprostředkovatel mezi
světem a lidmi. Na jednání a myšlení lidí mají proto velký vliv. Mohou ovšem nabízet
obrazy, které jsou deformované a jež zčásti nebo vůbec neodpovídají realitě.
Ke zkreslení události nemusí docházet nutně záměrně, protože již při transformaci
události na zprávu dochází k jistému zkreslení. I přes to, že média vytvořila řadu
mechanismů a postupů, jak takovému zkreslování bránit a jak ho omezit, nelze
se pod vlivem všech působících faktorů výslednému zkreslení zcela ubránit. Mezi
mechanismy a postupy, které se snaží zkreslení bránit, se řadí například etické kodexy
objektivity, nezaujatosti, věcnosti, ověřování zdrojů, konfrontování výpovědí atp.87
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5.5 Vliv médií
Zprvu, ve 20. a 30. letech 20. století, se objevovaly názory, že všichni členové
publika vnímají mediální sdělení stejně a publikum je vůči nabízenému sdělení
prakticky bezmocné. Médiím se připisovala schopnost vytvářet postoje, názory a mínění
příjemců sdělení, a to s velkým účinkem − to se nazývá teorie „zázračné střely“. Později
se ukázalo, že mediální publikum není masa nespokojených jedinců, kteří vnímají
sdělení stejně, a že média nejsou všemocná. Je tomu právě naopak. Lidé spolu
komunikují, jsou součástí sociálních skupin s jistou hierarchií a sociálními vazbami.
Proto nevnímají mediální sdělení identicky a média sama nemají velký efekt −
to se označuje jako dvoustupňový tok komunikace. 88
Od 70. let 20. století se posiluje víra ve stále větší účinky médií. Objevují
se teorie, které tvrdí, že svět je konstruován pomocí významů, které jednotlivé sociální
skupiny sdílejí. Média ve velkém produkují významy a to je dělá mocnými. Také
konstruují svět(y) pomocí významů, jejichž produkci ovládají, nebo jí dominují
a důležitější, než to, co se doopravdy stalo, je, co si o události myslí lidé − právě
to ovlivňují média − což se nazývá sociální konstrukce reality.89
Na počátku 80. let 20. století představy o mocných médiích sílí, ale zároveň
se uznává a bere v potaz role příjemců, kteří již nejsou považováni za pasivní příjemce
sdělení, jak tomu bylo dříve. Ba naopak, rozpoznána je jejich role v interpretaci
mediálního sdělení, která je do určité míry aktivní a případně i rezistentní vůči
nabízeným významům − označuje se jako zakódování a dekódování. Podstatou je,
že mediální sdělení, má-li být vhodné k přenosu, musí být srozumitelné a srozumitelně
dekódovatelné (příjemci ho dekódují v mantinelech svých kultur, společností
a společenských vztahů). Právě dekódované významy jsou pro efekt mediálního sdělení
nejdůležitější a každé sdělení má nějaký záměr (ovlivnit, pobavit, přesvědčit atp.).90
Média mohou vyvolat šest následujících reakcí: poznávací (kognitivní) reakce −
média záměrně poučují publikum a snaží se ho vychovávat (nebo zkazit), mohou
vyvolávat změnu postojů nebo zvyků, posilovat již existující postoje, nebo je oslabovat,
dále vyvolávat emocionální reakce, fyziologické reakce, měnit chování a zvyky lidí
(behaviorální účinky) a vyvolat konstruktivní a destruktivní reakce. Všechny tyto
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mediální účinky mohou působit na jednotlivce, určitou sociální či jinou skupinu
a společnost jako celek. 91
Nedochází k ovlivňování jen ze strany médií, ale rovněž ona podléhají
ovlivňování. Média mají velký význam a hrají důležitou roli v dnešní společnosti, proto
jsou ovlivňována, vystavena nejrůznějším tlakům a využívána pro zájmy různých
nátlakových nebo zájmových skupin. Ovlivňováním veřejného mínění, manipulací
s ním se zabývá obor public relations − vztahy s veřejností.92
Vzhledem ke skutečnosti, že mediální instituce jsou sociálně, politicky
a ekonomicky situované, jsou veškeré obsahy podávány z určitého úhlu. Přesto si média
vytvořila mechanismy, které mají zajistit tzv. objektivitu zpravodajství. Nejjednodušší
pravidlo je fakticita (poskytnutí spolehlivé a správné odpovědi na základní otázky typu
Kdo? Co? Kdy? Kde? Proč a jak?), dále pak přesnost a úplnost (zda jsou předkládané
informace dostatečné k vytvoření adekvátního popisu), relevance (je-li informace
zajímavá a užitečná) a nestrannost (dosahuje se jí přítomností konfliktu ve zprávě
a otevřením k rozdílným interpretacím a hodnocením − např. rovnováha ve výběru
a užití zdrojů).93

5.6 Události a zpráva

Média nepřenášejí přímo události. 94 Nejprve je totiž mění na zprávy, 95 které
následně předávají čtenáři, divákovi, či posluchači. Proces, kdy se mění událost
na zprávu, se nazývá tzv. gatekeeping. O struktuře zprávy a jejím osudu rozhoduje
člověk, který se nazývá gatekeeper (=dveřník). Jedná se o zpravodaje, který je svědkem
události a informuje o ní, redaktor nebo editor, který upravuje text pro potřeby vydání
či vysílání. Je jím i vedoucí, který má konečné slovo při výběru, úpravě a umístění textu
v novinách nebo audiovizuálních médiích. Je tím, kdo vybírá z události jednotlivá fakta
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a transformuje událost na zprávu. Z hlediska konečné podoby sdělení se jedná
o klíčovou osobu.96

5.7 Zpravodajské hodnoty
Události vhodné pro zpravodajství vybírá gatekeeper podle tzv. zpravodajských
hodnot − toho, nakolik je událost vhodná pro zpravodajství. Mezi tyto hodnoty se řadí:
frekvence (časový rozsah události; čím více odpovídá událost frekvenci, s jakou
vycházejí noviny nebo se vysílají zprávy, tím je pravděpodobnější, že se vyberou
do zpravodajství), práh pozornosti (jak je událost velká a jestli je dostatečně důležitá
na to, aby se transformovala na zprávu), jednoznačnost (jestli událost vyznívá
jednoznačné, média totiž potřebují referovat o události jednoznačně a srozumitelně
a o mnoha událostech se nehovoří právě proto, že jsou příliš komplikované),
smysluplnost (roli hraje smysluplnost a srozumitelnost pro diváky a například i kulturní
blízkost), souznění a očekávání (jestli odpovídá událost očekávání novináře −
např. pokud se při nějaké události očekávají násilnosti, budou fotografové čekat
na místě tak dlouho, až nějakou potyčku vyfotí), neočekávanost (pokud dojde
k neočekávané, nebo zvláštní události, tak se dostane do médií), nepřetržitost (když
se jednou do zpravodajství událost dostala, je vhodné v jejím pokrytí pokračovat),
skladba

zpravodajství

(otázka

vyrovnanosti

zpravodajství

a

úsudku

editora,

např. domácí zpravodajství musí o něčem informovat, i když se odehrávají důležitější
zahraniční události), odkaz k elitním národům (větší pozornost si získají
ve zpravodajství národy, které nám jsou geograficky, kulturně nebo ekonomicky blízké),
odkaz k elitním osobám (média se zajímají především o důležité a známé osoby),
personalizace (události jsou srozumitelnější, pokud jsou prezentovány jako příběhy
jednotlivců),

negativita

(čím

je

událost

kontextově

negativnější,

tím

větší

má šanci, že se dostane do médií). Dále se však jedná například o otázku zábavy (pokud
je událost zábavná, má větší šanci se dostat do médií) apod.97
Úplně nejdříve média vybírají mezi jednotlivými událostmi podle toho, jak se jim
která hodí. Následně prochází vybraná událost sítem, které vyčlení méně důležitá
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či irelevantní fakta. Dalším krokem je úprava, transformace události (nelze změnit
objektivní fakta, jako je např. výsledek hokejového zápasu, ostatní obsahy jsou
ale interpretovány a transformovány). Výběr událostí a jejich transformace jsou sociálně
ovlivněny a jejich pomocí dochází ke konstruování (mediální) reality. Strategie
novinářů a celých médií jsou záměrné a mediální obsahy nejsou pouhými případy užití
zpravodajských hodnot.98

5.8 Sociologie médií

Média zásadně ovlivňují každodenní život moderní společnosti. Jakým způsobem
se tak děje a do jaké míry jsou žurnalisté ve své činnosti závislí na jiných společenských
strukturách, to se snaží pochopit a vysvětlit sociologie žurnalistiky. V ní se vede debata
o to, který pohled na roli žurnalistů je správný. V této debatě se střetávají dvě základní
představy: vzor (paradigma) konkurence a vzor (paradigma) dominance.99
1) PARADIGMA KONKURENCE = žurnalista slouží demokracii.
V demokratické společnosti si konkurují odlišné skupiny společenských subjektů,
jimž média slouží a současně je zastupují − poskytují jim informace a naopak vyjadřují
jejich názor. Média rovněž zprostředkovávají debatu mezi těmito skupinami, stávají
se „arénou“, kde se názory střetávají, vzájemně obohacují a kde hledají i shodu,
společenský konsenzus. Jsou ztělesněním společenské svobody a soutěže, politické
a kulturní plurality. Základem paradigmatu konkurence je představa svobodného
fungování médií ve společnosti, kde by měla média plnit roli „čtvrtého stavu“ (vedle
moci

legislativní,

exekutivní

a

soudní)

a

měla

být

„hlídacím

psem

demokracie.“ Žádoucí je, aby do práce žurnalisty nezasahoval stát. Nezávislost
žurnalistů na státu je založena na soukromém vlastnictví tisku a elektronických médií,
což přináší finanční nezávislost na státu a možnost interpretovat názory různých skupin.
V této koncepci je žurnalista vnímán jako služebník veřejného zájmu.100
2) PARADIGMA DOMINANCE = žurnalista je sluha mocných. Tato koncepce
je toho názoru, že novinář neslouží veřejnosti a rozvoji demokracie, nýbrž sobeckým
a soukromým zájmům určitých dominantních vrstev společnosti. Žurnalisté jsou
98
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dle vzoru dominance součástí aparátu, jehož funkcí je udržovat ve společnosti vztahy
nadřazenosti a podřízenosti.101

5.9 Faktory, na nichž závisí, zda sdělení zabere

Je několik faktorů, které mají vliv na to, jak si publikum vyloží a dekóduje text:
důvěra v médium, které ho přináší, kvalita textu, sdílení kódů mezi žurnalistou
a osloveným publikem, dostupnost alternativních informací a atmosféra v prostředí,
ve společnosti, do níž je adresován.102
V otázce důvěry v médium je třeba poznamenat, že žurnalistické texty jsou
vnímány jako popis zprostředkované skutečnosti. Lidé k těm, které mají punc
serióznosti, přistupují jako k faktu. Velkou důvěryhodnost mají elektronická média
(rozhlas, televize), nižší tisk a internet podprůměrnou (alespoň v zemích Evropské
unie).103 Samozřejmě, že rozdíly v důvěryhodnosti jsou i v tom, o kterou stanici, deník
apod. se jedná.104 Co se týče kvality textu, základní podmínkou je dodržení estetických,
technických a etických standardů. Zpráva musí zůstat zprávou, žurnalista by si měl
informaci ověřit u více zdrojů (seriózních), měl by ji podat nestranně, nehodnotit
a dát prostor k vyjádření všem dotčeným stranám.105
V otázce atmosféry v prostředí, ve společnosti, do níž je text adresován, mluví
někteří autoři o tzv. společenském stigmatu, čímž označují míru společenského
nesouhlasu, odporu k uvažovanému účinku, který má sdělení vyvolat.106
Dostupnost alternativních zdrojů žurnalista většinou ovlivnit nemůže. Divák
či čtenář nemá jiné zdroje vždy k dispozici, včas a v přiměřené kvalitě. Novináři
různých listů často přejímají jednu a tutéž zprávu (např. v ČR od České tiskové
kanceláře, nějaké zahraniční agentury apod.). Alternativních zdrojů ubývá tím víc,
čím více je téma regionálnější, odbornější atd.107
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5.10 Česká mediální aréna

Po roce 1989 se začala v ČR proměňovat mediální scéna. Proběhlo odstátnění
médií, následovala privatizace tištěných médií a v elektronických se zformoval
tzv. duální systém. Bylo rozhodnuto, že vedle sebe budou existovat vysílací média
zřízená zákonem a poskytující službu veřejnosti, a média komerční, jejichž přirozeným
cílem je boj o publikum a zisk.108
Od roku 1989 došlo k jejich výrazné profesionalizaci, ke zkvalitnění po formální
stránce, již se tolik neprolínají žánry apod. Žurnalisté převzali západoevropské profesní
standardy a dbají na vyváženost zpravodajství. Silně postoupila i komercionalizace
a komodifikace, kdy se média stávají zbožím. Žurnalisté se hlásí jak ke svobodě,
tak i k odpovědnosti. Začali chápat, že pokud nechtějí média svobodu ztratit, nesmějí
společnost rozzlobit a nesmějí svoji moc a unikátní postavení zneužívat. Většina médií
inklinuje k pestrosti, rychlosti, snaží se upoutat. V oblasti tištěných médií (deníků)
se vytvořila a zaplnila škála od bulváru po seriózní listy. Tento seriózní pól je však
reprezentován jediným titulem, navíc odborným − Hospodářskými novinami. Ostatní
přebírají mnohé prvky bulváru. Lze se proto setkat s tím, že i tzv. seriózní listy dávají
na titulní strany např. společenské aféry a politické kauzy, které jsou navíc zpracované
bulvárním způsobem. Tím ovšem klesá podíl vlastního, originálního zpravodajství
a investigativní žurnalistiky. České deníky se snaží zachovat neutralitu a vyhýbají
se tomu, aby byly spojovány s nějakou konkrétní stranou. Neprofilují se však ani
názorově a navzájem spíše do značné míry splývají (kromě Práva, které je levicové).109
Dne 18. června 1998 přistoupili novináři k sepsání svého kodexu cti, který přijala
valná hromada Syndikátu novinářů ČR. Žurnalisté deklarovali, že kodex byl přijat
dobrovolně, bude i dobrovolně uplatňován a že výkon novinářského povolání je založen
zejména na základním právu na svobodu projevu, zaručenou článkem č. 10 Evropské
konvence o lidských právech. Kodex definoval tři oblasti:
1) Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace, zavazující
novináře k tomu, aby zveřejňovali jen ověřené informace od známého zdroje,
aby nezneužívali prostředků k získání informace a aby odlišovali fakta od osobního
názoru.

108
109

Tamtéž, s. 61.
Tamtéž, s. 68−69.

38

2) Požadavky na vysokou profesionalitu v žurnalistice, kde je definován mj. střet
zájmů.
3) Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu médií, a proto
je povinností žurnalistů respektovat soukromí, ctít presumpci neviny, nedopouštět
se plagiátorství apod.
V říjnu 1998 zveřejnil svůj kodex jako první ze soukromých médií časopis Týden,
po něm pak např. v lednu 2002 i Hospodářské noviny, v březnu 2002 Mladá fronta Dnes,
v říjnu 2004 pak Deníky Bohemia atd.110
Kodex novinářské etiky nastolil několik otázek: mají novináři vyjadřovat svůj
názor? Kde je hranice mezi objektivitou a názorem? Apod. Nezpochybnitelná je zásada
nepřípustnosti mísení typů žurnalistických výstupů. Zpravodajství by mělo být
vyvážené, informující a názory patří do komentáře. Komentáře by se neměly stát
propagandou či proklamací, ale měly by se pevně opírat o fakta.111
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6 Colloredo-Mannsfeldové − historie rodu od 11. do 20. století
Colloredové jsou starým hraběcím a knížecím rodem, původem z Rakouska
a Itálie. Nejstarší předek, jehož jméno je Liobard, se připomíná roku 1025 či 1030
ve Furlansku112.
Na počátku 13. století došlo k rozštěpení rodu na několik větví − hraběcí větev
Colloredů (Itálie), větev hrabat Mels-Colloredo (Itálie a Rakousko) a ColloredoWaldsee. 113 Tzv. větev Askuinova, tedy větev hrabat z Colloredo, která se objevila
v Opočně, byla povýšena roku 1588 do stavu svobodných říšských pánů a roku 1591
mezi říšská hrabata.114
Weikhardova větev − Jeronymova linie − byla roku 1711 přijata do hraběcího
stavu v Čechách, v roce 1724 mezi říšská hrabata, roku 1763 povýšena na říšská knížata
a 1764 do knížecího stavu v dědičných rakouských zemích.115
V roce 1789 bylo Františkovi de Paula Gundakarovi (žil v letech 1731−1807),
manželu Marie Isabelly z Mannsfeldu, dovoleno přibrat znak i jméno rodu Mannsfeld
ke svému. Začal se proto zvát knížetem z Colloredo-Mannsfeldu.116
Opočenské panství získal rod již v 17. století. Roku 1634 bylo rodu Trčků z Lípy
konfiskováno opočenské panství dle patentu Ferdinanda II., protože Adam Trčka z Lípy
se zúčastnil spolu s Albrechtem z Valdštejna spiknutí proti císaři.117 V roce 1635 bylo
postoupeno ke správě hrabatům Rudolfovi (1585−1657) a Jeronýmu z Colloredo
(1582−1638), kteří byli císařskými plukovníky. Dostali ho jako odměnu za zajetí
generála hraběte Schaffgotsche ve Slezsku, který se stal účastníkem údajného spiknutí
Albrechta z Valdštejna. Roku 1636 jim bylo darováno.118
Opočenské paství po jejich smrti zdědil Rudolfův synovec a Jeronýmův syn,
Ludvík hrabě Colloredo z Wallsee. Ten ovšem roku 1693 zemřel bez mužských
potomků, takže po něm dědil jeho vzdálený příbuzný Jeroným hrabě Colloredo
(1674−1726). Byl císařským a královským skutečným tajným radou a komorníkem,
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královským zemským hejtmanem na Moravě, přísedícím zemského soudu většího,
nejvyšším sudím lenním dvorským v Českém království a gubernátorem v Miláně.
Zde také roku 1726 zemřel.119 Předtím byl ovšem ještě roku 1724 povýšen do hraběcího
stavu.120
Panství po něm zdědil jeho syn Rudolf Josef hrabě Colloredo (1706−1788),
od roku 1763 kníže. Ten se stal jedním z nejmocnějších mužů u habsburského dvora.
Působil jako diplomat, tajný rada a vicekancléř. Získal i Řád zlatého rouna. 121
Pronásledoval nekatolíky a situace došla tak daleko, že obyvatelé vesnic na jeho panství
odmítali robotu a katolictví. Situace vedla poddané ke třem povstáním vůči jeho
osobě.122
Jeho nejstarším synem a nástupcem se stal František de Paula Gundakar kníže
Colloredo (1731−1807), od roku 1789 kníže z Colloredu-Mannsfeldu. V letech
1767−1770 byl vyslancem v Madridu, poté císařským komisařem při říšském komorním
soudu ve Wetzlaru a v letech 1789−1806 říšským místokancléřem. Roku 1711 se oženil
s Marií Isabelou z Mannsfeld-Fonde a vyženil s ní dobříšské panství. V roce 1784 nabyl
dědictvím i panství Zelená hora s Nepomukem a Prádlem.123
Jeho dědicem se stal nejstarší syn Rudolf Josef kníže Colloredo-Mannsfeld
(1772−1843), který byl nejvyšším hofmistrem. Zemřel však bezdětný a panství zdědil
jeho synovec František de Paula Gundakar kníže Colloredo-Mannsfeld (1802−1852),
který se nechvalně zapsal do dějin českého národa poté, co pomáhal knížeti
Windischgrätzovi potlačit povstání v Praze v roce 1848. Roku 1850 se stal vrchním
velitelem 2. rakouského armádního sboru. I za jeho vlády došlo na opočenském panství
kvůli nespokojenosti poddaných k povstání.124
František nezanechal žádného syna, takže opočenské i dobříšské panství získal
jeho bratranec Josef František Jeroným kníže Colloredo-Mannsfeld (1813−1895). 125
Ten zakoupil roku 1879 velkostatek Zbiroh.126
Opočenské panství se dědilo v linii jeho syna Jeronýma Ferdinanda Rudolfa
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(1842−1881), který byl rakouským ministrem zemědělství. Měl syny Josefa

127

(1866−1957) a Jeronýma Huberta hraběte Colloredo (1870−1942). Prvorozený Josef
zemřel bezdětný, zatímco Jeroným Hubert měl se svojí ženou Bertou, hraběnkou
z Kolovrat, čtyři syny: Josefa Leopolda (1910−1990), Jeronýma Medarda (1912−1998),
Vikarda Karla (1914−1946) a Bedřicha Jeronýma (1917−1994).128
Jeroným Hubert Colloredo-Mannsfeld byl důstojníkem rakousko-uherského
námořnictva, a proto rovněž spjat s vládnoucí Vídní, neboť roku 1917 se stal rakouskouherským námořním atašé v Berlíně. Dle svědectví údajně hmotně podporoval české
školy, české sportovní kluby, umělce, nikdy ne německé. I úřednictvo na Dobříši bylo
české a rodina mluvila česky, francouzsky a anglicky.129
Roku 1931 se rozhodl jeho starší bratr Josef Colloredo-Mannsfeld, který většinu
času trávil v Paříži, adoptovat jeho syny a předat jim rodový majetek. Nejstarší Josef
Colloredo-Mannsfeld získal Opočno, Vikard Colloredo-Mannsfeld Dobříš, Jeroným
Colloredo-Mannsfeld Zbiroh a Bedřich Colloredo-Mannsfeld malou nemovitost
v Rakousku.130
Za okupace podepsali dr. Josef Colloredo-Mannsfeld, Jeroným ColloredoMannsfeld ml., Jeroným Colloredo-Mannsfeld st. a Vikard Colloredo-Mannsfeld
prohlášení na obranu existence českého národa. Jedná se o dopis ze září roku 1939,
který napsali zástupci české šlechty prezidentu Emilu Háchovi, ve kterém potvrdili
příslušnost k českému národu a vyslovili se pro jeho obranu a existenci.131
Syn Jeronýma Huberta Colloredo-Mannsfelda, Bedřich Jeroným, pobýval během
druhé světové války ve Švýcarsku a od ledna roku 1945 se stal dokonce příslušníkem
I. československé obrněné brigády ve Velké Británii. Po roce 1945 byl tento fakt
argumentem jeho bratří, kteří se bránili konfiskaci majetku. Nicméně vzhledem k době
vstupu není vyloučeno že, jak píše Jaroslav Šůla, šlo spíše o vypočítavé zachraňování
majetku (jedná se o autorův soukromý názor).132
Vývoj Jeronýma Colloredo-Mannsfelda ml. se nakonec ubíral jiným směrem,

127

V literatuře se jména členů píší různě, někde německy, jinde česky. Já zvolím české ekvivalenty,
a to i v případě rodu Kinských. Rod Colloredo-Mannsfeldů se v literatuře objevuje jako ColloredoMannsfeld, v českých elektronických a tištěných médiích ale většinou jen jako Colloredo-Mansfeld, tedy
s jedním „n“ ve slově Mansfeld. Zvolila jsem variantu Mannsfeld. Avšak názvy článků ponechám přesně
ve formě, v jaké se píší, neboť se jedná o citaci pramenů.
128
ŠŮLA, Jaroslav, s. 4, pozn. 21.
129
Tamtéž, s. 4.
130
VOTÝPKA, Vladimír, s. 74, pozn. 17.
131
Tamtéž, s. 111.
132
ŠŮLA, Jaroslav, s. 4, pozn. 21.

42

neboť když za druhé světové války bydlel na Zbirohu, přihlásil se 8. října 1940
k německé národnosti. 133 Zdůvodnil to tím, že se obával o majetek v případě,
že by se k německé národnosti nepřihlásil. Kvůli tomu mu byl 5. srpna 1948
konfiskován majetek pro účely pozemkové reformy.134
Opočenské panství byl fideikomis, tedy svěřenectví, což znamená, že se jednalo
o majetek, který přecházel v rodě na určité členy jako nezcizitelný rodinný celek
a za uplatnění práva primogenitury. Panství vlastnil po vzniku ČSR dr. Josef kníže
Colloredo-Mannsfeld. Roku 1925 došlo k majetkovému vypořádání v rodině ohledně
opočenského panství − Josef kníže Colloredo-Mannsfeld st. si ponechal obrazy
opočenského zámku, brilianty řádu Toison, stříbro a různé hotovosti, cenné papíry
a vkladní knížky. 135 Jeho nejstaršímu synovci dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi
ml. (1910−1990) měly připadnout nemovitosti a inventář opočenského velkostatku.
Vlastnické právo získal dr. Josef Colloredo-Mannsfeld ml., právo na užívání a požívání
výtěžků zůstalo starému pánu Josefu knížeti Colloredo-Mannsfeldovi. V době jeho
nepřítomnosti se stal jeho zástupcem mladší bratr Jeroným Hubert Colloredo-Mannsfeld
a jemu byl také podřízen správce panství, říšský Němec Georg Beck. Toto rozdělení
bylo praktické, protože budoucí dr. Josef Colloredo-Mannsfeld ml. ještě nedosáhl
dospělosti. Navíc byl finančně zajištěn majetkem svého otce Jeronýma Huberta
Colloredo-Mannsfelda (velkostatky Zbiroh, Dobříš aj.).136
Dr. Josef Colloredo-Mannsfeld prožil léta 1912−1917 v Berlíně a od roku 1917
žil ve Zbirohu. V roce 1933 získal akademický titul doktora politických věd
na univerzitě v Innsbrucku. V březnu 1938 si vzal v Reithu u Kitzbühlu (již
v okupovaném Rakousku) Annu Marii rozenou Rablovou. Jeho žena byla rakouská
Němka a její bratr Helmut Rabl byl SS-Hauptscharführer. V roce 1940 se jim narodila
dcera Kristýna, 137 která měla německou státní příslušnost.138 Později se stala známou
malířkou, která vystavovala po celém světě.139 Ze tří nevydařených manželství má tři
syny − Dereka, Stephena a Leonharda.140
V říjnu roku 1940 Josef Colloredo-Mannsfeld vyplnil tzv. Fragebogen zur
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Feststellung der deutschen Volkszugehörigkeit (Dotazník ke zjištění německé národní
příslušnosti). Tím dobrovolně požádal o německé státní občanství.141 I on za tím viděl
především obavu o majetek, jak tomu bylo u Jeronýma Medarda ColloredoMannsfelda. 142 Když Josef Colloredo-Mannsfeld podepsal tzv. Fragebogen, dopustil
se velezrady143 podle zákona č. 50/1923 Sb. na ochranu republiky.144
I přes vyplnění tzv. Fragebogen (německé státní občanství nakonec nezískal), byla
na opočenské panství roku 1940 zavedena nucená správa v důsledku složitých
majetkoprávních vztahů, které zapříčinily horší hospodaření. Výnosem říšského
ministra vnitra z 9. února 1942 byl opočenský majetek zabaven ve prospěch Německé
říše. 145 Důvodem ke konfiskaci bylo údajné špatné hospodaření a neprůhledné
majetkové vztahy. Území Opočenska navíc přiléhalo ke kladskému národně
německému území, a proto bylo velmi výhodné pro realizaci germanizace a osídlení
českomoravského prostoru německými kolonisty.146
Po konfiskaci opočenského velkostatku byl rodině v listopadu roku 1942 vykázán
pobyt v Rozběřicích. Bydlela zde od 3. března 1942 do 22. dubna 1945, kdy se Josef
opět přihlásil k pobytu v Opočně. Rodina bydlela v osmipokojové vile jistého
ing. dr. Františka Skořepy, který byl vězněn v koncentračním táboře.147
Nebylo konfiskováno jen opočenského paství, nýbrž všechen movitý i nemovitý
majetek rodu, tedy i zámek a panství v Dobříši a Zbiroze. Dobříš se stala sídlem
protektora a ve Zbiroze sídlily jednotky německé armády. V této době se tam také
ztratila většina vybavení poté, co bylo rozkradeno vysokými důstojníky wehrmachtu,
členy gestapa atd.148
Coloredo-Mannsfeldové nebyli poškozeni ovšem jen na majetku. Nejstarší Josef
Colloredo-Mannsfeld byl totálně nasazen v textilní fabrice u Náchoda a žil poblíž
v malé vesnici. Vikard Colloredo-Mannsfeld dělal adjunkta na jižní Moravě a Jeroným
Colloredo-Mannsfeld byl povolán na nucené práce do brdských lesů, kde budoval
s tisícovkami dalších studentů vojenskou střelnici wehrmachtu.149 Bedřich Colloredo-
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Mannsfeld ještě před okupací stihl odejít do Rakouska a později žil ve Švýcarsku. Roku
1944150 se přihlásil k československé zahraniční brigádě.151
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7 Colloredo-Mannsfeldové − historie konfiskace a restituce ve 20. a 21.
století
7.1 Opočenská větev

7.1.1 Historie konfiskace

Dne 10. srpna 1945 vyšel Dekret prezidenta republiky ze dne 2. srpna 1945
o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské −
č. 33/45 Sb. Na dr. Josefa Colloredo-Mannsfelda se vztahoval § 5 tohoto zákona −
„Češi, Slováci a příslušníci jiných slovanských národů, kteří se v době zvýšeného
ohrožení republiky ucházeli o udělení německé nebo maďarské státní příslušnosti,
aniž k tomu byli donuceni nátlakem anebo zvláštními okolnostmi, pozbývají
československého státního občanství dnem, kdy tento dekret nabývá účinnosti“. Přitom
nezáleží na tom, jestli bylo občanství uděleno, či nikoliv, neboť dostačující je již podání
žádosti. Dle dekretu č. 33/45 Sb., § 5 ztratil Josef Colloredo-Mannsfeld československé
státní občanství 10. srpna 1945.152
Vyhláškou příslušného Okresního národního výboru v Novém Městě nad Metují
ze dne 19. prosince 1945 byla provedena konfiskace opočenského velkostatku
a 22. prosince 1945 vydal Zemský národní výbor v Praze Výměr o zavedení národní
správy na velkostatku Opočno patřícímu dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi ml.
Zdůvodněno to bylo tím, že majitel je německé národnosti. Proti tomuto výměru podal
dr. Josef Colloredo-Mannsfeld v lednu 1946 stížnost prostřednictvím advokáta
JUDr. Jaroslava Čulíka, ve kterém odmítl, že by byl národnosti německé.153
Dne 14. července 1947 vydala Obvodní rada pro Prahu I-VI. dr. Josefu
Colloredo-Mannsfeldovi Osvědčení o státní a národní spolehlivosti a dne 5. srpna 1947
mu vystavil Okresní národní výbor v Dobrušce osvědčení o československém státním
občanství. 154 Nicméně je nutné dodat, že tehdy ještě ONV neměl ponětí o tom,
že podepsal na podzim roku 1940 tzv. Fragebogen. Proto později, 4. února 1949,
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prohlásil osvědčení o československém státním občanství za neplatné.155
V říjnu 1947 mu byl vydán prozatímní cestovní pas pro cestu do Rakouska,
Francie a Švýcarska. Kolonka o existenci "Osvědčení o československém státním
občanství" však zůstala nevyplněna.156
Z dubna 1949 pochází zpráva cizineckého oddělení, že dr. Josef ColloredoMannsfeld byl u něj evidován jako německý státní příslušník a jeho žádost o udělení
československého státního občanství byla zamítnuta výnosem ministerstva vnitra
z 16. června 1948.157
V roce 1948 odcestoval do Rakouska i se svojí rodinou, kde v lednu roku 1990
zemřel. Dle úředních dokladů měl od 8. listopadu 1948 rakouskou státní příslušnost
a neztratil ji až do své smrti. Z úmrtního listu není známo, že by měl státní příslušnost
dvojí (např. rakouskou a zároveň československou). Přesto však jeho dcera, Kristýna
Colloredo-Mannsfeldová, respektive její právní zástupce JUDr. Vlastimil Nedomlel,
operoval při soudním řízení ohledně restituce listinou z prosince roku 1992,
která potvrzuje, že dr. Josef Colloredo-Mannsfeld byl státním občanem České republiky
a tím tedy i České a Slovenské Federativní Republiky až do své smrti.158
Dne 19. prosince 1945 vydal Okresní národní výbor v Novém Městě nad Metují
vyhlášku o konfiskaci opočenského velkostatku 159 a ZNV v Praze 22. prosince 1945
výměr o zavedení národní správy na velkostatku a jmenování národního správce. 160
Dodatečným výměrem ZNV Praha ze dne 26. ledna 1946 byla zavedena národní
správa i na další nemovitý majetek dr. Josefa Colloredo-Mannsfelda ml., zapsaný
v rustikálních vložkách soudního okresu Opočno, Nové Město nad Metují a Hradec
Králové, ale i na nemovitý majetek Jeronýma Colloredo-Mannsfelda st., Jeronýma
Colloredo-Mannsfelda ml. a Josefa Colloredo-Mannsfelda st., zapsaný v rustikálních
vložkách.161
Dne 17. ledna 1946 povolil Krajský soud civilní v Praze na panství Opočno zápis,
který zaznamenal národní správu jako nového majitele podle ustanovení § 15 dekretu
prezidenta republiky č. 5/1945 Sb.162
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Dne 27. října 1948 zaslalo ministerstvo zemědělství v Praze Národnímu
pozemkovému fondu při ministerstvu zemědělství sdělení o zrušení konfiskačního
výměru zemského národního výboru v Praze z 5. prosince 1945, neboť ze správních
spisů bylo prokázáno, že knihovním vlastníkem ke dni 23. června 1945 byla Říše
německá, a tedy knihovním vlastníkem zemědělského majetku prohlášeného
za konfiskovaný není stěžovatel dr. Josef Colloredo-Mannsfeld. To znamenalo,
že se rozhodovalo o majetku, který mu de facto nepatřil. 163 Toto rozhodnutí bylo
neodůvodněné zákonem a zrušilo se, stejně jako došlo k odmítnutí odvolání dr. Josefa
Colloredo-Mannsfelda. Nicméně na konfiskaci se nic nemění, protože tento majetek
je jakožto zemědělský konfiskován ex lege dle dekretu č. 12/45 Sb., i když je jeho
knihovním vlastníkem dosud Říše německá a původní vlastník neprovedl zatím
restituční řízení. Ke dni 6. listopadu 1948 došlo k likvidaci národní správy opočenského
velkostatku a v prosinci 1948 nabyla konfiskace právní moci.164 Obdobně byla řešena
konfiskace zbirožského velkostatku, na který uplatňoval nárok Jeroným ColloredoMannsfeld ml.165

7.1.2 Historie restituce

Soudní spor se vedl o zámek Opočno, mobiliární fondy v něm umístěné, další
nemovitosti a asi 5 000 hektarů zemědělské a hlavně lesní půdy. Spor probíhal mezi
Kristýnou Colloredo-Mannsfeldovou a Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeldem
na jedné straně (žalující) a na straně druhé (žalované) mezi státem, který byl
reprezentován Národním památkovým ústavem v Pardubicích. Kristýna ColloredoMannsfeldová se domáhala restituce nemovitého majetku po dr. Josefu ColloredoMannsfeldovi a části mobiliáře po Josefu Colloredo-Mannsfeldovi st. Dipl. Ing. Jerome
Colloredo-Mannsfeld se domáhal restituce části mobiliáře po Jeronýmu ColloredoMannsfeldovi a Josefu Colloredo-Mannsfeldovi st.166
Celá kauza začala tehdy, když Kristýna Colloredo-Mannsfeldová požádala jednak
podle zákona 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích a jednak dle zákona
229/1991Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
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o restituci opočenského velkostatku: jednak zámku Opočno, ale také parku a sbírek.
Aby o majetek mohla požádat, muselo být ovšem dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi
přiznáno československé občanství. To se stalo roku 1992, a tak jí nic nebránilo
o restituci bývalého majetku požádat.167
Nejprve proběhla žaloba u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou
o povinnosti uzavřít dohodu o vydání věci, která byla 29. července 1995 zamítnuta.
Odvolací Krajský soud v Hradci Králové vrátil 27. září 1997 případ zpět k Okresnímu
soudu v Rychnově nad Kněžnou k novému projednání a tamní soud rozhodl roku 1999
opět ve prospěch státu a toto rozhodnutí potvrdil i Krajský soud v Hradci Králové.168
Kristýna Colloredo-Mannsfeldová se následně odvolala k Nejvyššímu soudu
České republiky a ten naopak oba rozsudky zrušil z důvodu rasové perzekuce, která
byla údajně na dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi spáchána německou okupační mocí
za druhé světové války. Tento důvod byl vzat v potaz vzhledem k tomu, že roku 2000
byl přijat zákon č. 212/2000 Sb. Brněnský Nejvyšší soud ČR případ vrátil zpět
k novému řízení a zavázal příslušné nižší soudy, aby se řídily jeho právním
výkladem.169
Dne 12. června 2002 rozhodl prvoinstanční soud v Rychnově nad Kněžnou
ve prospěch Kristýny Colloredo-Mansfeldové.170 Státní památkový ústav v Pardubicích
podal proti tomuto rozsudku odvolání ke Krajskému soudu v Hradci Králové, které
Krajský soud v Hradci Králové 13. května 2003 odmítl.171
Následně podal Národní památkový ústav v Pardubicích (od 1. ledna 2003 byly
Státní památkové ústavy sloučeny do Národního památkového ústavu 172 ) dovolání
k Nejvyššímu soudu ČR, které nebylo vyslyšeno a 4. prosince 2003 byly opět potvrzeny
předchozí rozsudky.173
Na Ministerstvu vnitra však zároveň probíhalo řízení o přezkoumání osvědčení
o československém státním občanství dr. Josefa Colloredo-Mannsfelda z 3. prosince
1992. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích podal poté
ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR v Brně, kde doložil další skutečnosti, které
se vázaly k případu. Šlo zejména o nově objevené archivní dokumenty z období let
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1939−1948. V této době se nalezla rovněž dvě starší usnesení Ústavního soudu
z 29. září 1999 a 14. ledna 2000, která jednoznačně potvrzovala stanovisko památkářů,
že dr. Josef Colloredo-Mannsfeld nebyl předmětem rasové perzekuce, a která odmítala
nároky žadatele na majetek. Právní zástupce pardubických památkářů doplnil ústavní
stížnost a připomněl obě usnesení.174
Zásadní význam v celé kauze mělo vydání nálezu Ústavního soudu dne
16. prosince 2004, kdy Ústavní soud rozhodl ve věci nově a zrušil rozsudek Okresního
soudu v Rychnově nad Kněžnou z 12. června 2002, Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 13. května 2003 a usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. prosince 2003.175
Celá kauza se dostala opět k prvoinstančnímu Okresní soud v Rychnově nad
Kněžnou, kde bylo 13. září 2005 rozhodnuto ve prospěch státu. 176 Případ restituce
zámku Opočno se pak posuzoval u Krajského soudu v Hradci Králové, kde se 5. června
2006 znovu rozhodlo ve prospěch státu.177
Dne 11. září 2006 potvrdil Krajský soud v Hradci Králové rozsudek Okresního
soudu v Rychnově nad Kněžnou z 23. prosince 2005 ohledně určení vlastnictví
nemovitostí (zámku Opočno a areálem), kdy potvrdil vlastnictví České republiky
a právo Národního památkového ústavu na hospodaření s tímto majetkem.178
Na základě zápisu změn vlastnického práva v katastru nemovitostí národní
kulturní památku zámek Opočno s přilehlým areálem 10. dubna 2007 navrátila Kristýna
Colloredo-Mannsfeldová zpět českému státu.179
Co se mobiliárních fondů týče, situace byla komplikovanější kvůli tomu,
že o vydání mobiliáře žádali dva příslušníci rodu − Kristýna Colloredo-Mannsfeldová
po otci dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi a Josefu Colloredo-Mannsfeldovi st. a Dipl.
Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld po Josefu Colloredo-Mannsfeldovi st.180
Žalobu ve věci části mobiliáře rozhodoval několik let Okresní soud
v Pardubicích. Ve věci movitých kulturních památek bylo žadatelům roku 2000 vráceno
68 malířských děl, o které se měli rozdělit stejným dílem.181
V dalším soudním řízení u Okresního soudu v Pardubicích ve věci movitých

174

Tamtéž, s. 84.
BENDA, Josef, s. 243, pozn. 22.
176
Cui bono restituce II., s. 93, pozn. 23.
177
BENDA, Josef, s. 254, pozn. 22.
178
Cui bono restituce II., s. 86, pozn. 23.
179
Tamtéž, s. 87.
180
BENDA, Josef, s. 262, pozn. 22.
181
Tamtéž, s. 263.
175

50

kulturních památek se stal předmětem sporu kočár Landauer jako součást kulturního
mobiliáře, protože dle výkladu musel být součástí velkostatku a na dveřích se navíc
nacházel erb rodiny Colloredo-Mansfeld.182
Dne 8. února 2002 rozhodl Okresní soud v Pardubicích ve prospěch Kristýny
Colloredo-Mannsfeldové a Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfelda. Odvolací Krajský
soud v Hradci Králové však vrátil věc 6. srpna 2002 zpět Okresnímu soudu
v Pardubicích k novému projednání.183
Rozsudek z 27. června 2003 u Okresního soudu v Pardubicích znovu rozhodl
ve prospěch Kristýny Colloredo-Mannsfeldové, neboť neshledal chování jejího otce
v době ohrožení republiky jako závadné proti Československé republice.184
Dne 25. srpna 2003 podal právní zástupce žalovaného, tedy Národního
památkového ústavu, odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Pardubicích. 185
Připomněl mimo jiné, že dr. Josef Colloredo-Mannsfeld vyplnil tzv. Fragebogen
a zpochybnil jeho československého občanství.186
Dne 17. března 2004 byl rozsudek Okresního soudu v Pardubicích zrušen
a Krajský odvolací soud v Hradci Králové vrátil věc zpět k Okresnímu soudu
v Pardubicích k novému projednání, neboť jeho senát zdůraznil, že kočár Landauer
patřil dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi dle dohody z roku 1925.187
Dne 18. října 2006 proběhlo ústní jednání u Okresního soudu v Pardubicích
ve věci mobiliárního fondu zámku Opočno a 27. října 2006 byl vynesen rozsudek, který
vyhověl částečně oběma žalujícím, částečně se žaloba zamítla.188
Dne 22. ledna 2007 se Národní památkový ústav odvolal prostřednictvím
JUDr. Miloše Hoška, svého právního zástupce. A to i proto, že v rozsudku byla
pominuta otázka podepsání tzv. Fragebogen dr. Josefem Colloredo-Mannsfeldem. 189
Dne 18. října 2007 Krajský soud v Hradci Králové − pobočka v Pardubicích
žalobu o vydání zrušil a vydání věcí zamítl. Kristýna a Jerome Colloredo-Mannsfeldovi
podali proti rozsudku dovolání k Nejvyššímu soudu.190
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Dne 11. února 2009 Nejvyšší soud ČR dovolání zamítl. Jerome ColloredoMansfeld podal ústavní stížnost, která byla 11. srpna 2010 Ústavním soudem
ČR zamítnuta.191
Dne 23. února 2012 zamítl Ústavní soud ČR stížnost Kristýny ColloredoMannsfeldové a mobiliář Opočna se stal definitivně vlastnictvím státu.192
Dne 24. dubna 2012 zamítl Ústavní soud ČR stížnost Kristýny ColloredoMannsfeldové, takže zámek Opočno zůstal definitivně v rukou státu.193

7.2 Dobříšsko-zbirožská větev
7.2.1 Historie konfiskace

Posledním soukromým vlastníkem zámku v Dobříši i bývalého dobříšského
panství byl Vikard Karel Colloredo-Mannsfeld. Zámek ve Zbirohu včetně bývalého
zbirožského panství pak jako poslední vlastnil Jeroným Hubert Colloredo-Mannsfeld.
Dne 16. února 1942 vydala Německá říše rozhodnutí o odnětí vlastnického práva
ve svůj prospěch a Vikarda Colloredo-Mannsfelda prohlásila, spolu s dalšími
příslušníky rodiny, za osoby nepřátelské Německé říši. Jeroným Hubert ColloredoMannsfeld zemřel 29. srpna 1942, ale tou dobou již zbirožské panství nevlastnil.
Dne 13. července 1945 došlo ke konfiskaci majetku Vikarda Colloredo-Mannsfelda
na základě dekretu č. 12/1945 Sb. Dne 17. června 1946 zemřel Vikard ColloredoMannsfeld ve Francii na rakovinu. Dědil po něm jeho bratr Bedřich Jeroným ColloredoMannsfeld, který zemřel 29. července 1991 a majetek přešel na jeho staršího bratra
Jeronýma Medarda Colloredo-Mannsfelda, který zemřel 2. prosince 1998. Jeho dědicem
byl pak Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld (syn Bedřicha Jeronýma ColloredoMannsfelda).194
Jeroným Medard Colloredo-Mannsfeld, jeho bratři Vikard Karel a Dr. Josef
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Leopold ml. Colloredo-Mannsfeldovi i jejich otec Jeroným Hubert ColloredoMannsfeld vyplnili 8. října 1940 Dotazník ke stanovení německé národní příslušnosti.
Žádost o občanství byla však u všech zmítnuta a majetek Colloredo-Mannsfeldů
Německá říše konfiskovala.195
Dne 5. srpna 1948 bylo výměrem Zemského národního výboru rozhodnuto,
že Jeroným Medard Colloredo-Mannsfeld spadá pod dekret č. 12/1945 Sb., neboť
vyplnil tzv. Fragebogen, a jeho majetek byl konfiskován. 196 Výměrem Krajského
národního výboru v Praze v prosinci 1950 bylo rozhodnutí zrušeno a nahrazeno novým,
ve kterém byl Vikard Karel Colloredo-Mannsfeld označen za osobu německé
národnosti (německou národnost měl již roku 1930) a majetek zůstal i nadále
konfiskovaný podle dekretů prezidenta republiky.197
Jak u Vikarda Karla Colloredo-Mannsfelda, tak i Jeronýma Huberta ColloredoMannsfelda není doloženo československé občanství. Oba o něj na základě dekretu
prezidenta republiky č. 33/1945 Sb. přišli, když se rozhodli zažádat o říšskoněmeckou
státní příslušnost. Majetek jim byl konfiskován na základě dekretu č. 12/1945 Sb.
a 108/1945 Sb. Roku 1994 vydalo Ministerstvo vnitra ČR potvrzení, že Vikard
Colloredo-Mannsfeld pozbyl československé státní občanství a roku 2003 rozhodlo,
že osvědčení o československém státním občanství pro Jeronýma Huberta ColloredoMannsfelda nevydá.198

7.2.2 Historie restituce

Osobami, které vznesly restituční nároky, byly Jeroným Medard, Dipl. Ing.
Jerome a Kristýna Colloredo-Mannsfeldovi. Nárokovaným majetkem byl: zámecký
areál v Dobříši v okrese Příbram (pravomocně vydán v roce 1998), mobiliář zámku
v Dobříši (pravomocně nevydán), pozemky kdysi patřící Josefu Jeronýmovi ColloredoMannsfeldovi v Dobříši (pravomocně nevydány), zámecký areál ve Zbirohu v okrese
Rokycany (pravomocně vydán, ale následně Jeronýmem Medardem ColloredoMannsfeldem prodán), tři nájemní domy v Praze, bývalé panství Dobříš − zhruba 8 000
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hektarů polních a lesních pozemků v okrese Příbram, bývalé panství Zbiroh − zhruba
12 500 hektarů polních a lesních pozemků, několik set hektarů rybníků v okresech
Rokycany a Beroun (drtivá většina pravomocně vydána). Spor začal, když v roce 1992
Jeroným Medard Colloredo-Mannsfeld Státní památkový ústav ve středních Čechách
se sídlem v Praze požádal o vydání zámeckého areálu v Dobříši. Byl ovšem odmítnut.199
Dne 30. března 1992 podal žalobu na určení povinnosti uzavřít dohodu o vydání
věci podle zákona o mimosoudních rehabilitacích proti Státnímu památkovému ústavu
ve středních Čechách. Jeroným Medard Colloredo-Mannsfeld žádal o vydání
nemovitosti, což se později ukázalo jako chyba, neboť mu to znemožnilo získat
mobiliář.200
Dne 30. dubna 1993 vydal Okresní soud v Příbrami rozsudek, kterým žalobě
vyhověl a nařídil Státnímu památkovému ústavu střední Čechy, aby vydal zámek spolu
s příslušnými objekty a pozemky. Státní památkový ústav se proti rozsudku odvolal
a Krajský soud v Praze rozhodl 8. března 1994 v jeho prospěch.201
Jeroným Colloredo-Mannsfeld podal dovolání, ale Vrchní soud v Praze
ho 29. prosince 1995 zamítl.202
Poslední dva rozsudky však Nejvyšší soud ČR zrušil a v dubnu 1997 Krajský
soud v Praze Jeronýmu Colloredo-Mannsfeldovi vyhověl a zámek mu byl v roce 1998
vydán.

203

Státní památkový ústav střední Čechy ovšem odmítl vydat mobiliář

s odkazem na to, že pravomocný rozsudek Krajského soudu v Praze neobsahuje
takovouto povinnost.204
Dne 21. dubna 1999 podal Jeroným Colloredo-Mannsfeldu Okresního soudu
v Příbrami dvě žaloby na vydání mobiliáře a dalších předmětů ze souboru postrojů,
nádobí apod. Ty byly příslušným soudem 19. ledna 2000 zamítnuty. Jeroným
Colloredo-Mannsfeld se odvolal ke Krajskému soudu v Praze, který 29. listopadu 2000
rozsudek Okresního soudu v Příbrami zrušil a vrátil k dalšímu projednání.205
Dne 12. února 2001 Okresní soud v Příbrami žalobu Jeronýma ColloredoMannsfelda opět zamítl. Ten se proto znovu odvolal u Krajského soudu v Praze, který
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19. září 2001 výnos Okresního soudu v Příbrami zrušil a předal věc k dalšímu řízení.206
Dne 4. listopadu 2003 Okresní soud v Příbrami žalobu zamítl znovu. Jeroným
Colloredo-Mannsfeld se odvolal již potřetí, ale Krajský soud v Praze tentokrát rozsudek
Okresního soudu v Příbrami 24. března 2004 potvrdil.207 Jeroným Colloredo-Mannsfeld
podal proti oběma rozsudkům dovolání a Nejvyšší soud ČR 24. února 2005 rozsudek
Krajského soudu v Praze i Okresního soudu v Příbrami zrušil.208
Dne 17. ledna 2006 zamítl Okresní soud v Příbrami žalobu o vydání movitých
věcí, což potvrdil i Krajský soud v Praze 18. října 2006. 209 Jeroným ColloredoMannsfeld podal znovu dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Ten ho 13. prosince 2007
odmítl. To mělo za následek Jeronýmovu ústavní stížnost, kterou ale Ústavní soud
rovněž 10. července 2008 odmítl a spor o mobiliář definitivně ukončil.210
Celé bývalé panství Zbiroh i zámecký areál ve Zbirohu, které vlastnil původně
Jeroným Hubert Colloredo-Mannsfeld, byly bez soudních sporů vydány Jeronýmu
Medardovi Colloredo-Mansfeldovi.211
O vydání malé části pozemků, které vlastnil v Dobříši Josef Jeroným ColloredoMannsfeld, požádal Jeroným Medard Colloredo-Mannsfeld. Okresní soud v Příbrami
jejich vydání zamítl 7. října 1993. Dne 1. února 1994 Krajský soud v Praze tento
rozsudek potvrdil a Jeroným Medard Colloredo-Mannsfeld proti tomuto rozsudku podal
ústavní stížnost, která byla 30. května 1995 Ústavním soudem ČR zamítnuta.212
Lesní pozemky patřící do bývalého panství Dobříš v celkové výměře 8 000
hektarů byly vydány rovným dílem do spoluvlastnictví Kristýny a Dipl. Ing. Jerome
Colloredo-Mannsfeldových rozhodnutími Pozemkového úřadu Příbram 24. května
2002.213
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8 Kinský − historie rodu od 13. do 20. století
Historické doklady o existenci tohoto šlechtického rodu spadají již do 13. století,
kdy je v listině doksanského kláštera z roku 1282 doložen rytíř Bohuslav ze Žernosek.
Tehdy se rod nepsal Kinský, nýbrž Vchynský214 (Wchynsky215).
Vchynští se dále rozdělili na jednotlivé větve − Razičtí ze Vchynic, Medvědičtí
na Nedvědičí, Ohničtí a Kremyžští z Ohníče a Kremyže, Žluničtí ze Žlunice, Želenští
ze Želenky a Oparenští, kteří měli hrad Oparen na Litoměřicku.216
Na konci 16. století Radslav starší Kinský podstatně rozšířil rodinný majetek.
Jako poručník osiřelých pánů Tetaurů z Tetova využil podobnosti jejich a svého erbu
a domáhal se povýšení do panského stavu. Aby toho dosáhl, padělal dokonce listiny.
Na počátku 17. století mu byl panský stav skutečně udělen.217
V 18. století se rod rozdělil na knížecí a hraběcí linii. František Ferdinand
Kinský se stal pokračovatelem základní linie chlumecké a Vilém Štěpán Kinský,
kterému udělil císař knížecí titul (působil u vídeňského dvora jako vyslanec v Moskvě
a Paříži a za své politické zásluhy byl roku 1746 povýšen do knížecího stavu s právem
primogenitury 218 ) založil choceňsko-budenickou linii knížecí. Vedle těchto dvou
základních větví vznikaly postupem času i vedlejší větve − od chlumecké se oddělila
linie sloupovská a z té později hořažďovická a moravská, z choceňsko-budenické pak
linie kostelecká a v další generaci vznikla linie Lysá nad Labem-Benátky, v které
se ovšem rodila samá děvčata a brzy tedy zanikla.219

8.1 Knížecí linie
Titul kníže zdědil po Vilému Štěpánovi Kinském jeho jediný syn František Josef
(1726−1752), který ovšem zemřel bez dědice. Titul tak zdědil jeho synovec Jan Josef
(1734−1790), syn Filipa Josefa (1700−1749).220

214

VALENTA, Aleš, s. 9, pozn. 13.
MAŠEK, Petr, s. 129, pozn. 14.
216
BROŽ, Ivan, s. 8, pozn. 15.
217
MAŠEK, Petr, s. 129, pozn. 14.
218
Tamtéž, s. 131.
219
VOTÝPKA, Vladimír, s. 309, pozn. 16.
220
VALENTA, Aleš, s. 103, pozn. 13.
215

56

Filip Josef Kinský působil několik let jako rakouský vyslanec v Londýně, později
vykonával funkci českého kancléře a podporoval české historiky a vědce. Jeho syn
kníže František Oldřich Kinský (1726−1792) dosáhl mnoha úspěchů. Bojoval
v pruských válkách a získal dokonce čestná vyznamenání, včetně toho nejvyššího −
Řádu zlatého rouna. Dva jeho pravnuci založili dvě větve knížecí linie. Mladší Josef
Ervín Kinský (1806−1862) zdědil Kostelec nad Orlicí. Primogeniturní větev knížecí
linie pokračovala díky Rudolfovi Kinskému (1802−1836). Ten proslul jako obětavý
český vlastenec, který podporoval Františka Palackého, Františka Ladislava
Čelakovského a Pavla Josefa Šafaříka. Jeho nejvýznamnějším vlasteneckým činem bylo
ovšem založení Matice české. Jeho syn kníže Ferdinand Bonaventura Kinský
(1834−1904) se zabýval chovem koní a sepsal dějiny pardubických parforsních honů.
Měl syna Ferdinanda Kinského (1866−1916), jehož potomci tuto větev rozdělili na další
tři dodnes existující linie.221
Jedna z linií vlastnila zámek Moravský Krumlov, který byl po druhé světové
válce konfiskován. Dnes žijí její příslušníci převážně v Rakousku. Další vlastnila
Horažďovice a potomci se nacházejí hlavně v Německu. Primogeniturní linie měla
Choceň a další statky. Do ní přísluší kníže Oldřich Kinský (1893−1938). 222 Oldřich
Kinský byl otcem Františka Oldřicha Kinského (1936−2009 223 ), jenž byl díky
restitučním nárokům a velké medializaci hlavní postavou rodu, která se stala předmětem
této bakalářské práce. Oldřich Kinský je znám především pro svoji protičeskou aktivitu.
Jeho největším majetkem, kde ostatně i pobýval, byl velkostatek Česká Kamenice, který
ležel u hranic s Německem. Podporoval Konrada Henleina a jeho Sudetoněmeckou
stranu (SdP) a není tedy překvapivé, že byl pro připojení Sudet k Německu. V létě 1938,
kdy

probíhala

Runcimanova

mise,

vyvinul

velkou

aktivitu

pro

prosazení

sudetoněmeckých požadavků. Členy mise hostil na svém loveckém zámečku Tokáň
poblíž Rynartic. 224 Když 6. října 1938 zavítal do České Kamenice Adolf Hitler,
nechyběl mezi vítajícími funkcionáři SdP. Odtržení pohraničí se dožil, Protektorátu
Čechy a Morava už ovšem ne, zemřel totiž v prosinci 1938. Správcem jeho majetku
a poručníkem nezletilých dětí se stal jeho bratr Karel Ferdinand Kinský (1907−1969),
majitel Horažďovic. Vdova Matylda Kinská opustila roku 1940 zemi a s dětmi
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se odstěhovala do Argentiny. Majetek byl na základě dekretů prezidenta republiky
v roce 1945 konfiskován.225
Ke knížecí linii patřila tedy i kostelecká větev, z které vytvořil Josef Kinský
(1806−1862) novou hraběcí linii.226 Vzhledem k tomu, že příslušníci kostelecké větve
mají své zasloužené místo v českých dějinách, zmíním některé z jejich příslušníků.
Nejprve Františka Kinského (1879−1975227). Byl mužem, který 17. září 1938 přečetl
prezidentu Edvardu Benešovi prohlášení šlechty vyjadřující podporu celistvosti
československého státu připravené Karlem Schwarzenbergem. 228 Činný byl i v září
1939, kdy česká šlechta adresovala prohlášení protektorátnímu prezidentu Emilu
Háchovi.229 Na podzim 1943 ho zatklo gestapo a šest měsíců byl vězněn v Praze a další
rok v Gollnowě u Štětína. 230 Propuštěn byl v červenci 1944. I přes aktivní vzdor
nacistickému režimu se stal obětí komunistické perzekuce. V roce 1951 se rodina
musela vystěhovat ze zámku v Kostelci nad Orlicí a jít bydlet do neobyvatelné chalupy
v Orlických horách.231 Později využil svého práva patrona kostela v Kostelci nad Orlicí
a se ženou se nastěhoval na místní faru. 232 Již po únoru 1948 odešly jeho děti
do emigrace a v Československu zůstal pouze syn Josef Kinský.233 Zámek, jediný čistě
biedermeierovský v Československu, pak využíval od roku 1951 výzkumný ústav
Československé akademie věd živočišné výroby a zřídil si v něm pracoviště. 234
František zemřel roku 1975 ve věku 96 let.235
Jako jediný z jeho dětí zůstal v Československu po komunistickém převratu
v únoru 1948 Josef Kinský, který se narodil v roce 1913. 236 Kostelecká větev byla
vůbec jediná větev z celého rodu, která po převratu v Československu zůstala,
a to jen její část, totiž František Kinský se svojí manželkou a Josef Kinský.237 Dne 28.
října 1949 byl zatčen Státní bezpečností a obviněn ze sabotáže. Nakonec byl odsouzen
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ke dvěma letům vězení. 238 Propuštěn byl v roce 1951. Většinu trestu si odpykal
ve věznici v Ilavě a na poslední dva měsíce byl poslán do uranových dolů v Jáchymově,
kde pak zůstal po tři roky jako civilní zaměstnanec. Po třech letech se dostal na šachtu
do Příbrami. 239 Jistou dobu překládal i odborné texty do němčiny pro podniky
zahraničního obchodu, pracoval v lakýrnické provozovně apod.240Až do 90. let pracoval
v pojišťovně.241 Od roku 1992 mu byl v restituci vydáván zámek v Kostelci nad Orlicí
s mobiliářem a se zhruba dvěma tisíci hektary lesa. 242 Na opravu zámku, který byl
v dezolátním stavu, získal dotaci od státu. Ministerstvo kultury přislíbilo zaplatit
polovinu nákladů z asi 15 milionů korun. Aby sehnal zbývající peníze, začal se věnovat
podnikání.243 Koupil cihelnu a založil společnost S 20. 244 Se svojí ženou, hraběnkou
Bernadettou von Merveldt (narozena 1922), měl dva syny − Františka (narozen 1947)
a Antonína (narozen 1955, zemřel 2012).

245

Starší František Kinský pracoval

v reklamním oboru a na přelomu let 2003/2004 převzal zámek v Kostelci nad Orlicí a
další majetek po otci.246 Mladší Antonín Kinský se věnoval pohostinství.247

8.2

Hraběcí linie
Hraběcí

linie

pokračovala

v

osobě

Františka

Ferdinanda

Kinského

(1678−1741).248 Roku 1723 se stal František Ferdinand Kinský nejvyšším kancléřem.
Předtím si vyzkoušel, stejně jako mnoho Kinských, diplomatické poslání. Působil jako
oficiální císařský vyslanec v Drážďanech. Roku 1731 obdržel za své služby nejvyšší
dobové ocenění, Řád zlatého rouna. 249 Právě na jeho popud vznikl zámek Karlova
Koruna, postavený v letech 1721−1723 na počest korunovace Karla VI. českým králem
a po jeho návštěvě zámku je také pojmenován.250
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Syn Františka Ferdinanda Kinského, František Josef Kinský (1739−1805)
je nejvýznamnější osobností rodu Kinských 18. století. Byl vojákem, ale jeho skutečný
přínos tkví v práci vychovatele a pedagoga. Již v době, kdy velel pluku pražské posádky,
založil na vlastní náklady školu kadetů. 251 Stál roku 1770 u zrodu Soukromé učené
společnosti. 252 Společně s Antonínem Bornem založil roku 1775 Vlastenecké nebo
České muzeum při pražské univerzitě, čímž předběhli Vídeň a ostatní rakouské země.
František Kinský se snažil o rozvoj vzdělanosti české veřejnosti, o čemž svědčí,
že pražskému Klementinu věnoval roku 1777 celou svoji knihovnu a přesvědčil rodinu
Kinských, aby věnovala dalších 10 000 svazků.253 Sám se aktivně podílel na vzdělání
českého národa a je uznáván jako druhý nejvýznamnější český pedagog po Janu
Amosovi Komenském. 254 Roku 1785 se stal vrchním ředitelem Vojenské akademie
na Novém Městě ve Vídni, 255 roku 1790 ředitelem přírodopisného kabinetu Českého
muzea při Klementinské koleji256 a v roce 1801 byl jmenován tajným radou. 257 Brzy
na to 9. června 1805 ve Vídni zemřel. Je pochován na hřbitově Vojenské akademie.258
Potomci jeho synovce Františka Ferdinanda Kinského (1738−1806) rozdělili
i hraběcí linii dále na tři větve. Nejmladší Kristiánova (1776−1835) větev žila
především v Rakousku a Uhrách a vymřela roku 1960. Prostřední zdědila statek a hrad
Sloup v Čechách. Později získala další statky na Moravě, které byly po druhé světové
válce konfiskovány. V současnosti žijí její potomci převážně v Rakousku. Nejstarší
větev hraběcí linie pokračovala v držení Chlumce nad Cidlinou a jejím příslušníkem
je Leopold Josef Kinský (1764−1831), který podporoval v Chlumci aktivity tamního
rodáka Václava Klimenta Klicpery.259
Jedním ze synů hraběte Leopolda byl František Josef Kinský, jehož dcerou byla
Berta von Suttner (1843−1914). 260 Žena, která se v průběhu života stala významnou
pacifistkou.261 Říkalo se o ní, že jako spisovatelka a žena angažující se v hnutí za mír
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byla ve své době vůbec nejpopulárnější ženou světa.262 Oficiálním vrcholem jejích snah
bylo udělení Nobelovy cenu míru roku 1905.263
Dalším významným potomkem Leopolda Kinského byl hrabě Oktavián Kinský
(1813−1896), který stál u zrodu dostihového závodu Velká pardubická.264 Neměl však
potomky, a tak zdědil Chlumec nad Cidlinou roku 1895 jeho synovec Zdeněk Kinský
(1844−1932).

265

Panství tehdy netvořil jen zámek, nýbrž se jednalo o značný

hospodářský potenciál: 54 vesnic, 16 lesních revírů a 24 velkých dvorů.266
Zdeněk nebyl mezi Kinskými výjimkou a zajímal se vášnivě o koně. V roce 1864
předváděl dokonce své umění ve vysoké jezdecké škole před dvorskou společností
na přání samotné císařovny Alžběty Rakouské.267 Dne 22. srpna 1868 zemřel jeho otec
Jan a poté začal v Gruzii spravovat statky své matky Ifigénie Dadiani. 268 Stal se mimo
jiné průkopníkem tenisu v Čechách, když pomáhal se zaváděním tohoto sportu
z Anglie.269 Dne 11. června 1877 se oženil s Georginou hraběnkou Festetics de Tolna,
která vlastnila panství Molári v Uhrách. V květnu 1878 porodila syna Františka Xavera,
za nímž následovaly další děti − dcery Helena, Markéta, Tereza, Alice, Nora, Hana
a chlapci Norbert a Zdeněk Radslav.270
Z dětí se budu věnovat Zdeňku Radslavovi Kinskému (1896−1975271). Účastnil
se první světové války, která pro něj ovšem skočila již v červnu roku 1916 poté, co padl
do zajetí v bitvě u Lucku.272 Po válce se oženil 7. června 1921 s vdovou Eleonorou
Schwarzenbergovou pocházející z rodu Clam-Gallasů,273 majitelkou zámku ve Žďáru
nad Sázavou. 274 V této době se o panství staral nejstarší Zdeňkův bratr, František
Kinský, 275 protože jejich otec odjel na jih. Tam žil střídavě v Jugoslávii a Itálii,
na Chlumec jezdil poté v podstatě jen na návštěvy.276 Zdeněk Kinský se na Chlumci
věnoval také chovu koní a jezdeckému sportu, v kterém dosáhl skvělých výsledků
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(vyhrál např. Velkou pardubickou) 277 a ve věku necelých jednatřiceti let byl zvolen
prezidentem elitního pražského Jockey-Clubu. 278 Manželům Kinským se narodil
21. března 1924 syn Norbert, 1. listopadu 1925 dcera Genilda a 14. června 1928 syn
Radslav. 279 V době mnichovské krize k sobě pozval Zdeněk Radslav Kinský deset
představitelů vlastenecké české šlechty s tím, že společně sestaví manifestační
prohlášení proti snahám o odtržení českého pohraničí a osobně ho předloží prezidentu
Edvardu Benešovi. Dne 17. září 1938 odevzdali na Pražském hradě svoji státoprávní
deklaraci, kterou napsal Karel Schwarzenberg a přečetl František Kinský.280 Podobná
situace se opakovala i za okupace, kdy šlechtici, opět pod vedením Zdeňka Radslava
Kinského, předali text prezidentu Emilu Háchovi.281
Za okupace Zdeněk Radslav Kinský systematicky bojkotoval nařízení
v hospodářské oblasti. Na Chlumec mu byla vnucena německá správa a na Žďár měl
zcela zakázaný vstup. V květnu roku 1945 se objevil na chlumecké radnici v uniformě
důstojníka prvorepublikové armády a dal se spolu se synem Radslavem Kinským,
dcerou Ženildou a jejím manželem k dispozici revolučnímu národnímu výboru. Poté
dokonce vedl skupinu narychlo ozbrojených českých občanů do střetnutí s příslušníky
SS v místním pivovaře.282
Po osvobození tehdy devatenáctiletý syn Zdeňka Radslava, Radslav Kinský, odjel
do Plzně, kde po několik týdnů působil jako tlumočník u amerického XXII. sboru. Jeho
služby byly využívány i při vyřizování záležitostí v rámci RTO (Real Transporation
Office), instituce, která pomáhala k návratu do vlasti velké skupině osob.283
Po komunistickém převratu v únoru roku 1948 emigroval Zdeněk Radslav Kinský
i jeho žena do zahraničí, ale syn Radslav Kinský zůstal v Československu. 284 Dne
6. března 1948 dostala rodina podle zákona č. 142 z roku 1947 výpověď ze zámku
a 9. dubna 1953 propadl celý majetek Kinských států pro trestný čin nedovoleného
opuštění republiky dle paragrafu 40 zákona 231/48. 285 Návratu do Chlumce se již
nedožili. Eleonora Kinská zemřela 31. května 1967 ve Vídni a Zdeněk Radslav Kinský
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1. ledna 1975 v Římě.286
Radslav Kinský nemohl dlouhou dobu studovat a povolení získal až roku 1953.
Studovat začal na Vysoké škole zemědělské v Brně − Černých polích. 287 Roku 1956
ho pozval Milan Hašek, významný český biolog, lékař a imunolog, ke spolupráci
do svého týmu v Ústavu experimentální biologie a genetiky při Československé
akademii věd v Praze.

288

Díky Haškově intervenci u míst, která rozhodovala

o zahraničních cestách vědců, mohl odjet roku 1958 do Francie, kde se po deseti letech
setkal s rodiči a sourozenci.289 Ve Francii se rozhodl zůstat a získal místo na oddělení
imunopatologie v pařížské nemocnici St. Antoine. 290 Na univerzitě v Sorbonně
se mu podařilo získat druhý doktorát (Ph.D.). První titul (MVDr.) obdržel v Brně.
Oblastí jeho zájmu byla imunologie a genetika.291
Ve třiceti letech, 29. listopadu 1958, se oženil s třiadvacetiletou Thamar
Amilakvari.292 V roce 1960 Radslav Kinský odjel do Edinburgu, kde se připojil k týmu
Avriona Mitchisona, se kterým začal pracovat na navození tolerance k alogennímu
štěpu na kůži kuřete užitím suspenze červených krvinek jakožto tolerančního činitele.
Po návratu z Paříže se zaměřil na metody, které prodlužovaly životnost dárcovských
tkání u dvou odlišných druhů králíků.293 Díky úspěchům při práci dosáhl brzy světového
ohlasu a začala mu přicházet pozvání k práci či přednáškám na prestižních univerzitách.
Na počátku 80. let začal pracovat na Dukeho univerzitě v Durhamu v Severní Karolíně
ve Spojených státech amerických. Pracovně však pobýval i v Edinburgu, SRN, Izraeli.
Imunologii přednášel jako univerzitní profesor v

Paříži a v jiných francouzských

městech, ale také v Alžírsku, Maroku, Tunisku. 294 Roku 1961 se manželům narodil
první syn Konstantin Norbert a za čtyři roky syn Karel Mikuláš.295
Jelikož se po listopadu 1989 politická situace změnila, byl roku 1991 přijat zákon
č. 229, dle kterého měl být celý majetek související se žďárským zámkem (patřil rodině
jeho matky296) vrácen dědici, kterým byl Radslav Kinský.297 Ten začal ihned po návratu
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s obnovou zámeckých prostor a řízením hospodářství, které zahrnovalo nejrůznější pole,
louky, rybníky. 298 To ovšem znamenalo konec jeho vědecké činnosti. 299 S asi 5600
hektary lesa, 470 hektary rybníků a 170 hektary zemědělské půdy se stal největším
restituentem na Žďársku.300
Je třeba uvést i pár slov o Norbertu Kinském, Radslavovu bratrovi.
Za války byl totálně nasazen v ocelárnách ve vídeňském Novém Městě, kde se vyráběly
součástky pro Messerschmitty.

301

Na počátku roku 1945 se mu však podařilo

z Rakouska uprchnout. Skončil až v Čimelicích u nevlastního bratra Karla
Schwarzenberga (jeho matka Eleonora Schwarzenbergová, roz. hraběnka ClamGallasová, se provdala za Zdenko Radslava Kinského), otce Karla Schwarzenberga,
pozdějšího kancléře Václava Havla. Zde dokonce tlumočil v mlýně, ve kterém
se rozhodovalo o kapitulaci 17. německé armády.302
Dne 20. února 1948 odjel do Pisy, kde si vzal Annu Marii dal Borgo, napůl Češku
a napůl Italku.303 Přišel komunistický převrat a on rozhodl do Čech se nevracet. Statky
se zámkem v Chlumci nad Cidlinou a později i Žďár nad Sázavou komunisté
zabavili.304 V Pise dokončil studia na ekonomické fakultě tamní univerzity. 305 Po jeho
odchodu opustili zem i rodiče, kteří odjeli na jeho svatbu a na podzim pak i sestra
Evženie.306
V roce 1980 Anna Maria zemřela a Norbert Kinský se rozhodl stát se řeholníkem
Suverénního řádu maltézských rytířů. Řádovým členem byl již od roku 1949, nicméně
slib chudoby, celibátu, poslušnosti, obrany víry a péče o strádající složil teprve
po manželčině smrti. V Římě, kde sídlí vláda maltézského řádu, vykonával postupně
několik ekonomických funkcí a později se stal i na dva roky místodržitelem řádového
hradu na Maltě.307
Do Čech se vrátil v roce 1990. 308 Po roce 1992 dostal zpět rodový majetek
po otci, zámek Karlova Koruna i s mobiliářem, asi 6000 hektarů pozemků, převážně

297

BROŽ, Ivan, s. 227, pozn. 15.
Tamtéž, s. 228.
299
VOTÝPKA, Vladimír, s. 73, pozn. 18.
300
Tamtéž, s. 78.
301
Tamtéž, s. 50.
302
Tamtéž, s. 51.
303
Tamtéž, s. 53.
304
MAŠEK, Petr, s. 133, pozn. 14.
305
VOTÝPKA, Vladimír, s. 54, pozn. 18.
306
Tamtéž, s. 67.
307
Tamtéž, s. 54.
308
DOČEKAL, Boris, s. 67, pozn. 20.
298

64

lesů, a také 24 rybníků. To však nebyla jediná restituce. Po manželce Anně-Marii dal
Borgo-Netolické, poslední svého rodu, získal rovněž hrad Kost (včetně mobiliáře309)
a asi 1500 hektarů pozemků.310 Po její smrti si ke svému jménu navíc připojil i jméno
její a začal se psát Kinský dal Borgo.311
Zděděný majetek předal svým synům. Mladší Pio Pavel Kinský, je advokát
a se stará o hospodářství. Starší Jan Zdeněk Kinský obstarává správu a je rovněž šéfem
restaurace Kinských v Žehuňské oboře. Oba však mají hlavní domovy v Itálii, kde
studovali jejich děti a kde se starají o dědictví po matce.312
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9 Kinský − historie konfiskace a restituce ve 20. a 21. století
Chlumecké, kostelecké a žďárské větvi rodu byl majetek bez komplikací vydáván
od roku 1992.313 Problematické se ovšem staly restituční nároky Františka Oldřicha
Kinského. Kinský podal 157 žalob na určení vlastnictví. I proto se jednalo vůbec
o nejrozložitější restituční kauzu v ČR.

9.1 Historie konfiskace
Posledním majitelem nárokovaného majetku byl František Oldřich Kinský,
který jej nabyl na základě odevzdací listiny 18. března 1942 v dědickém řízení.
To proběhlo po smrti jeho otce Oldřicha Ferdinanda Kinského, který zemřel
19. prosince 1938 ve Vídni. V průběhu sporů změnil František Oldřich Kinský své
tvrzení, že získal majetek po otci a dále říkal, že jej má již po svém pradědovi
Ferdinandu Bonaventurovi Kinském a jeho otec byl ve skutečnosti jen druhý přední
dědic. Oldřich Ferdinand Kinský měl německou národnost (přihlásil se k ní při sčítání
obyvatel v roce 1921 i v roce 1930), od 10. října 1938 byl navíc státním občanem
Německé říše, aktivním nacistou a stýkal se s činiteli SdP a NSDAP. V říjnu 1938
se zúčastnil vítání Adolfa Hitlera v České Kamenici a byl členem Sudetendeutsche
Freikorps.314 Německou národnost měla i Kinského matka Matylda Kinsky-née BuscheHaddenhausen. I ona byla německou státní příslušnicí a od 1. února 1939členkou
NSDAP (číslo členského průkazu: 11377203). Dle ustanovení § 146 obecného
občanského zákoníku z roku 1811 byl František Oldřich Kinský po svém otci již
od narození německé národnosti.315
Dědictví bylo uskutečněno pozůstalostními soudy do rukou poručníka Františka
Oldřicha Kinského, jeho strýce Ferdinanda Karla Kinského, rovněž člena NSDAP.
To bylo následně zaznamenáno do Zemských desek českých a příslušných vložek
pozemkových knih. To však neproběhlo například u nemovitostí patřících do bývalého
panství Česká Kamenice, a tak byl jako vlastník uveden Oldřich Ferdinand Kinský
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až do 7. července 1945, do uvalení státní správy na nemovitosti. Rozhodnutím
Zemského národního výboru v Praze ze dne 30. června 1945 byla na nemovitosti, které
patřily do bývalých panství rodu Česká Kamenice, Chrudim, Heřmanův Městec
a Zlonice, zavedena národní správa podle dekretu č. 5/1945 Sb. (dekret o neplatnosti
některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě
majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací
a ústavů). 316 Tento majetek byl dále konfiskován na základě dekretu č. 12/1945 Sb.,
o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož
i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, a to dnem, kdy tento dekret nabyl
účinnosti − 23. červnem 1945. Palác Kinských byl konfiskován na základě dekretu
č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy. Toto
rozhodnutí bylo vyhlášeno 1. února 1947 a doručeno vyvěšením na oznamovací tabuli
od 12.−27. února 1947.317

9.2 Historie restituce
František Oldřich Kinský žádal o vydání několika nemovitostí. Např. paláce
Kinských na Staroměstském náměstí v Praze, zámku v Chocni včetně mobiliáře,
zámeckého parku, několika budov zahradnictví a asi 100 hektarů pozemků, zámku
v Heřmanově Městci, zámeckého parku, hřebčína, bažantnice, letiště a hájenky, šesti
tisíc hektarů lesních pozemků v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, čtyři tisíce
hektarů lesních pozemků v Národním parku České Švýcarsko (to byla asi polovina jeho
celkové rozlohy), loveckého zámečku Tokáň u Jetřichovic (tou dobou ve správě
Ministerstva vnitra ČR), tří domů v České Kamenici (žalováni Josef a Boris Doškářovi),
hájenky Křížový Buk u České Kamenice (majitel podnikatel Leo Lapy budovu prodal,
ale kvůli žalobě nebyla novým majitelům na katastru nemovitostí kupní smlouva
zaregistrována), restaurace na Jedlové hoře (vlastník obec Jiřetín pod Jedlovou), dalšího
majetku v obci Jiřetín pod Jedlovou, rybníků a pozemků v obci Rybniště, dvou budov
v areálu zámečku Tokáň (vlastníkem byla společnost Bohemia outdoor sports s. r. o.
z Jetřichovic), souboru majetku v obcí Jarpice, Šlapanice a Zlonice, nemovitosti
v majetku zlonické firmy Kahos, nemovitosti v majetku cukrovaru ve Velvarech,
316
317
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zámeckého areálu ve Šlapanicích, budovy zámku v Budenicích (podána žaloba
na Kongregaci školských sester, Centrum sociálních služeb v Kladně a kladenský
magistrát), bývalé provozovny na výrobu ledu s pozemkem v Kamenickém Šenově,
4,5 hektaru pozemků v obci Prysk, pozemků a budov v Novém Oldřichově, žaloby
směřovaly dále i proti Povodí Ohře, Pozemkovému fondu ČS a Lesům ČR, s. p. 318
Požádal rovněž o vydání movitého majetku: několika stovek uměleckých a historických
předmětů, mramorové sochy Vlasta z roku 1842 od Emanuela Maxe, souboru rytin
Albrechta Dürera, historické knihovny v paláci Kinských na Staroměstském náměstí
v Praze, obrazů, historického nábytku a dalšího mobiliáře v různých zámcích. Ze všech
nárokovaných nemovitých i movitých majetků mu bylo pravomocně vydáno minimum
nemovitostí: pozemek v Újezdu u Chocně (1,5 hektaru), několik polních a lesních
pozemků v Běstovicích na Choceňsku, polní pozemky a rybník ve Skořenicích
na Choceňsku, náhrobní kaple ve Veltrusech na Mělnicku, hájenka, rybník, bývalá
obora a anglický park v Bošíně na Choceňsku. Obce se vzdaly práva na odvolání
a rozsudky tak nabyly právní moci. 319 Ty vyhrál v pěti soudních sporech v červnu
2003.320
Proti těmto rozsudkům se zdvihla vlna nevole zejména u českých politiků,
podobně jako když mu bylo v červenci 2001 vydáno osvědčení o českém státním
občanství. 321 Proběhly tři schůzky českých politiků: 1. července 2003 (svolaná
předsedou poslanecké sněmovny ČR Lubomírem Zaorálkem), 4. července 2003 (sešel
se na ní premiér Vladimír Špidla s předsedou poslanecké sněmovny Lubomírem
Zaorálkem i senátu Petrem Pithartem, předsedy politických stran a předsedy
poslaneckých i senátorských klubů) a dále 9. července 2003 (na této schůzce byl
přítomen prezident Václav Klaus s předsedy obou komor parlamentu ČR). 322 Více
informací o těchto schůzkách přinesly články, které byly předmětem praktické části této
bakalářské práce.
František Oldřich Kinský po vítězství těchto pěti sporů u soudů již jen prohrával
a jeho spory řešil, kromě obecných soudů (zmíněných 157 žalob), také Nejvyšší soud
ČR (16 stížností) a Ústavní soud (144 ústavních stížností podal František Oldřich
Kinský a 4 podal po jeho smrti i jeho syn Karel Maxmilián Kinský). Je třeba zmínit,
318
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že žaloby Ústavního soudu se ve většině případů ani netýkaly merita věci, protože 119
se týkalo namítání na podjatost soudců obecných soudů, resp. Ústavního soudu ČR.
U Nejvyššího soudu ČR se merita věci týkalo 13 stížností.323

Stručná chronologie rozsudků:
V květnu 2002 zamítl Okresní soud v České Lípě žalobu Františka Oldřicha
Kinského na vydání pozemků v katastrálním území Prysk v okrese Česká Lípa.
František Oldřich Kinský se proti tomuto rozsudku odvolal ke Krajskému soudu
v Liberci.324
V květnu 2003 zamítl Okresní soud v České Lípě jeho žalobu o určení vlastnictví
k pozemkům v k. ú. Prysk. Následovalo Kinského odvolání ke Krajskému soudu v Ústí
nad Labem, pobočce v Liberci.325
Dne 30. července 2003 zamítl Okresní soud v Kladně čtyři žaloby na určení
vlastnictví, které František Oldřich Kinský podal. Jednalo se o nemovitosti
ve vlastnictví obcí Jarpice, Šlapanice, společnosti Kahos, spol. s. r. o. a cukrovaru
Velvary. Zamítnutí bylo odůvodněno vydržením vlastnického práva.326
Dne 9. října 2003 zamítl Okresní soud v Děčíně žalobu, kterou se domáhal
po České republice (konkrétně Ministerstvu vnitra ČR) vydání loveckého zámečku
Tokáň u Jetřichovic. Dále zamítl i žalobu proti obci Jiřetín pod Jedlovou o vydání
restaurace na Jedlové hoře a dalšího majetku v obci.327
Dne 15. října 2003 zamítl Krajský soud v Praze jeho odvolání proti rozhodnutí
Okresního soudu v Kladně ve věci sporu o zámecký areál ve Šlapanicích.328
Dne 24. listopadu 2003 zamítl Okresní soud v Děčíně další jeho žalobu proti
společnosti MTT Company spol. s. r. o., na vydání výletního areálu v Rynarticích
na Děčínsku.329
V letech 2002−2009330 byly Ústavním soudem ČR projednávány ústavní stížnosti,
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které podal. Všechny ÚS ČR zamítl. V jednom případě mu ale vyhověl − zrušil příkaz
Okresního

soudu

Praha-východ

z

27.

dubna

2004,

který

povolil

Policii

ČR odposlouchávat telekomunikační provoz jeho i jeho advokáta. V letech 2005−2008
proběhlo několik jednání Nejvyššího soudu ČR, který veškerá dovolání Kinského
zamítl.331
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10 Rod Colloredo-Mannsfeldů v médiích

10.1 Léta 1996−1998
V prvních letech, a to se týká i rodu Kinských, neprobíhala bohatá medializace
a většina článků by se dala shledat jako objektivní (ve smyslu, že stručně informovaly
o rozhodnutích soudů, daly možnost k vyjádření se oběma stranám a nebylo
vypozorováno, že by se přikláněly k jedné ze stran sporu). Je třeba říci, že o bývalý
majetek rodu Colloredo-Mannsfeldů usilovalo více osob (Kristýna, Jeroným
a Jerome Colloredo-Mannsfeldovi), což je rozdíl proti kauze Františka Oldřicha
Kinského, který byl žadatelem jediným. Až v roce 2009 se žalobce po smrti Františka
Oldřicha Kinského změnil a majetku se začal domáhat jeho syn Karel Maxmilián
Kinský. Colloredo-Mannsfeldové usilovali o majetek dvou větví (dobříšsko-zbirožské
a opočenské), František Oldřich Kinský pouze o majetek patřící do knížecí linie, neboť
hraběcí linie dostala svůj majetek zpět bez větších potíží.
V letech 1996−1998 se podařilo rodu Colloredo-Mannsfeld uspět ve dvou sporech.
První se týkal opočenského mobiliáře, kdy rodu ovšem nepatřil zámek, a druhý byl
zcela opačný, protože byl vrácen zámek v Dobříši, ale bez mobiliáře. Informují
o tom dva níže uvedené články. Jak se ukáže, soudy, které probíhaly, byly rozděleny
na nemovitosti a movitosti.
Jako úplně první bude zmíněn článek z roku 1996, neboť se jedná o první
důležitější mezník, který je třeba v souvislosti s rodem Colloredo-Mannsfeld uvést.
Přináší ho Právo a jeho název je „Colloredové mají dostat zpět předměty za šest
miliard“.332 Otisklo informaci, že 10. května 1996 rozhodl Okresní soud v Pardubicích
o navrácení movitého majetku opočenského zámku, jehož cena se údajně odhaduje
na šest miliard korun, Kristýně a Jeronýmu Colloredo-Mannsfeldovým. Proti rozsudku
podá Památkový ústav, ú. o. p. v Pardubicích odvolání. Okresní soud v Rychnově nad
Kněžnou v listopadu 1995 rozhodl, že zámek v Opočně Kristýně ColloredoMannsfeldové nevrátí. Což znamená, že sbírky patří rodu, nicméně zámek nikoli.
Dne 29. dubna 1997 potvrdil Krajský soud v Praze rozsudek vynesený Okresním
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soudem v Příbrami z roku 1993, a tak vrátil zámek v Dobříši zpět do rukou Jeronýma
Colloredo-Mannsfelda. Právo o tom přineslo informaci v článku „Mansfeld vysoudil
Dobříš“. 333 Informací o definitivním uzavření kauzy restituce dobříšského zámku
je článek z Hradeckých novin „Tečka za šestiletým restitučním sporem“. Článek přináší
zprávu, že 31. ledna 1998 převzal Jeroným Colloredo-Mannsfeld zámek v Dobříši
s přilehlými pozemky. O mobiliáři zámku ovšem rozhodne teprve soudní spor.334 Když
Jeroným Colloredo-Mannsfeld přebíral zámecký areál v Dobříši, Státní památkový
ústav, ú. o. p. střední Čechy mu odmítl vydat mobiliář v zámku uložený s odkazem
na rozsudek, který neukládá povinnost mobiliář vydat. To mělo za následek další
restituční spor.335
Dne 2. prosince 1998 zemřel Jeroným Colloredo-Mannsfeld. I o této skutečnosti
média

čtenáře

informovala.

Text

„Zemřel

Jeroným

Colloredo-Mansfeld“

336

v Rokycanském deníku přinesl zprávu, že Jeroným Colloredo-Mansfeld skonal po delší
nemoci na Kohoutově poblíž Líšné na bývalém zbirožském panství. Na tuto zprávu
navazuje článek „Knížete J. Colloredo Mansfelda pohřbí v Opočně“ 337 z Rokycanského
deníku. Informuje, že smuteční obřad se uskuteční 12. prosince v pražském kostele
Panny Marie Pod řetězem. Tento text zmiňuji proto, že autor zaujímá velmi kladný
postoj vůči osobě Jeronýma Colloredo-Mannsfelda. Uvádí, že ten byl údajně velmi
skromným a laskavým mužem, který za války pomáhal lidem, zásoboval je například
jídlem a ošacením.

10.2 Léta 1999−2001
Tato léta bych hodnotila podobně jako předchozí − média se držela spíše
objektivnější linie a neotiskovala články, které by se stavěly na jednu, či druhou stranu.
Je to dáno i tím, že zámek v Opočně zatím vlastnil stát a restituční snahy Kristýny
Colloredo-Mannsfeldové nebyly úspěšné, neboť Colloredo-Mannsfeldům se vrátilo
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pouze 68 obrazů z uměleckých sbírek v Opočně. I proto vyšlo v těchto letech méně
článků, než později.
První informace roku 1999 pochází z Mladé fronty Dnes, kde vyšel článek „Spor
o zámek v Opočně trvá“. 338 Přináší zprávy o vývoji restituční kauzy opočenského
zámku. Krajský soud v Hradci Králové zamítl 4. ledna žalobu Kristýny ColloredoMannsfeldové, ve které žádala vydání opočenského zámku a rovněž jízdárny, oranžerie,
zámecké obory, pět tisíc hektarů lesů a několika desítek hektarů polí. Původní vlastník,
Josef Colloredo-Mannsfeld, totiž podle rozhodnutí soudu nepožádal o vrácení těchto
nemovitostí po válce včas a jeho nároky jsou z tohoto důvodu promlčeny. Podle zákona
o ně měl požádat do 17. června 1949. Kristýna Colloredo-Mannsfeldová se ovšem této
skutečnosti bránila tvrzením, že její otec byl na základě dekretu prezidenta republiky
roku 1945 označen za kolaboranta, a tak ztratil jakoukoliv šanci se o majetek ucházet.
Dne 16. března 1999 Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou zamítl další žalobu
Kristýny Colloredo-Mannsfeldové o vydání zámku v Opočně proti Památkovému
ústavu v Pardubicích. Informují o tom Hospodářské noviny v článku „Zámek v Opočně
má zůstat státu“.339
Po smrti Jeronýma Colloredo-Mannsfelda v roce 1998 se změnil uplatňovatel
nároků na movitý majetek v zámku Opočno. Bližší informace o této skutečnosti přináší
Právo v článku „Občanství rakouského dědice novým prvkem v kauze ColloredoMansfeldů“.340 Text praví, že dědicem se stal Jerome Colloredo-Mannsfeld. Problém
je ale v tom, že ten žije v Rakousku, a proto se jeho občanství stalo novým prvkem
v kauze o movitý majetek opočenského zámku. Právní zástupce žalované strany,
Památkového ústavu, ú. o. p. v Pardubicích, Miloš Hošek totiž požádal, aby žalující
strana předložila věrohodné důkazy o tom, že je českým občanem a může podle
restitučních zákonů uplatňovat nárok na majetek. Jerome Colloredo-Mannsfeld
je synovcem Jeronýma Colloredo-Mannsfelda a dědicem celého jeho majetku.
Jen doplním, o co vše se ucházel: spolu s Kristýnou Colloredo-Mannsfeldovou se soudil
o mobiliář zámku v Opočně a další předměty tvořící původně mobiliář opočenského
zámku,341 dále o mobiliář zámku v Dobříši. Získal navíc majetek, který již Jeroným
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Colloredo-Mannsfeld vysoudil.342
Dne 2. července 1999 rozhodl Okresní soud v Pardubicích o vydání 68 obrazů
ze zámku v Opočně rodině Colloredo-Mannsfeldů. Zprávu přináší Právo v článku
„Obrazy pro Mansfeldy“. 343 Jak se později ukáže, bude to jediný majetek, který
z movitostí získají.
Dne 14. ledna 2000 zamítl Ústavní soud v Praze stížnost Kristýny ColloredoMannsfeldové proti rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové z roku 1999
proto, že se nejednalo o rasovou perzekuci. Informují o tom Hradecké noviny článkem
„Spor o opočenský zámek k Evropskému soudu“. 344 Zákonem, který se vztahuje
na rasovou perzekuci, je č. 212/Sb., nazývaný „Zákon o zmírnění některých
majetkových křivd způsobených holocaustem“. Ten se vztahuje na nejkřiklavější formy
rasismu (de facto jen na oběti holocaustu). 345 Josef Colloredo-Mansfeld nebyl obětí
takovéto závažné rasové perzekuce.
Roku 2001 podala Kristýna Colloredo-Mannsfeldová žádost o vydání více než
5000 hektarů zemědělské a lesní půdy. Více informací o tom přineslo Právo
v článku „Paní Kristýna z Opočna žádá vydání pěti tisíc hektarů půdy“. 346 Uvádí, že tak
učinila podle zákona č. 212/2000 Sb., který je novelou zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Novela totiž rozšířila
okruh oprávněných osob, které mohou požádat do 30. června 2011 o restituci svého
majetku, který jim byl konfiskován v období od 29. září 1938 do 8. května 1945.
Učinila tak dle 6. paragrafu této novely u Pozemkového úřadu − referátu Okresního
úřadu Rychnov nad Kněžnou. Zažádala kromě půdy i o nemovitosti k ní náležející.
Výše jsem uvedla, že Kristýna Colloredo-Mannsfeldová nezískala zpět zámek
v Opočně, neboť dle rozhodnutí soudu nebyl Josef Colloredo-Mannsfeld obětí rasové
perzekuce. Rasová perzekuce bude hrát roli i v pozdějším vývoji sporů o opočenský
majetek a stane se předmětem mnoha článků, které budou například kritizovat úzké
vymezení pro rasovou perzekuci, protože ta se vztahovala pouze na nejkřiklavější formy
rasismu. Například na perzekuci Židů a Romů.
V červnu 2001 zamítl Nejvyšší soud v Brně dovolání Památkového ústavu,
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ú. o. p. v Pardubicích, které se týkalo části sbírky obrazů a nařídil okamžité vydání děl
do rukou Kristýny Colloredo-Mannsfeldové. V Hradeckých novinách o tomto rozsudku
vyšel článek „Vzácné zámecké obrazy hraběnka vysoudila“.

347

Objevuje se v něm

informace, že další soud ve věci části zámeckých sbírek se bude konat 19. září 2001
a na konci roku proběhne rovněž líčení ve věci opočenského zámku. V názvu článku
se objevuje titulatura, která byla zrušena roku 1918 a jejíž používání je dokonce trestné.
Bude to nešvar, který bude provázet několik dalších článků.

10.3 Rok 2002
V roce 2002 došlo ke zvratu, neboť Kristýna Colloredo-Mannsfeldová získala
zámek v Opočně. Právě tehdy začala velká mediální kampaň. Přesto, že se většina
článků jevila spíše objektivně, začaly se objevovat už ty, které se stavěly, ať už kladně,
či negativně vůči restitučním nárokům a příslušníkům rodu. Kladných bylo více,
než negativních, přičemž prakticky všechny negativní články vyšly v Haló novinách.
Vzhledem k jejich politické orientaci ke KSČM to není nikterak překvapivé. Zvrat
v dosavadním vývoji restituční kauzy měl za důsledek aktivitu některých politiků,
zejména tehdejšího ministra kultury Pavla Dostála. To pokračovalo i v dalších letech.
Nelze však říci, že angažovanost politiků by byla tak vysoká jako v případě Františka
Oldřicha Kinského.
Novou zprávu v kauze opočenského zámku přineslo Právo v článku „Rozhodnutí
o Opočnu odročil soud na červen“. 348 Informuje, že 17. dubna 2002 odročil Okresní
soud v Rychnově nad Kněžnou verdikt ve věci opočenského zámku na červen téhož
roku. Předtím 31. srpna 2000 vyhověl Nejvyšší soud ČR žalobě Kristýny ColloredoMannsfeldové a uznal, že se v případě Josefa Colloredo-Mannsfelda jednalo o případ
rasové perzekuce. 349 Text zmiňuji zejména proto, že pojednává o problematice
občanství Josefa Colloredo-Mannsfelda. Kristýna Colloredo-Mannsfeldová totiž opírala
svoji žádost o tvrzení, že její otec Josef Colloredo-Mannsfeld nikdy nepřišel
o československé občanství a za okupace se navíc nikterak neprovinil proti zájmům
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republiky. Vlastimil Nedomlel, právní zástupce Kristýny Colloredo-Mannsfeldové,
novinám řekl, že Josef Colloredo-Mannsfeld o majetek, zabavený nacisty za okupace,
nepožádal údajně z toho důvodu, že mu to tehdejší zákony neumožňovaly. Naopak
právník Památkového ústavu Pardubice Miloš Hošek tvrdí, že Josef ColloredoMannsfeld přišel o československé občanství proto, že za okupace požádal o udělení
německé státní příslušnosti. Dle dekretu prezidenta republiky 33/45 Sb. to stačilo
k tomu, aby přišel o československé občanství. Jako důkaz slouží v tomto ohledu
památkářům dopis jeho švagra SS Hauptscharführera Helmuta Rabla Majetkovému
úřadu protektora, ze kterého vyplývá, že Josef Colloredo-Mannsfeld se o německou
státní příslušnost hlásil již roku 1940. Dalším důkazem je i Josefův vlastnoručně
podepsaný životopis ze srpna 1945, ve kterém píše, že o německou státní příslušnost
požádal. Nicméně přihláška k německé státní příslušnosti se po válce ztratila. Otázka
jeho občanství a vyplnění tzv. Fragebogen se stala velmi frekventovanou a protistrany
na ni měly zcela opačný názor. Problém byl ten, že tzv. Fragebogen se ztratil a zprvu
soudy nepřihlédly ke skutečnosti, že se k jeho vyplnění přiznal ve svém životopise. Jisté
ovšem je, že mu bylo skutečně československé občanství po válce odebráno na základě
dekretu č. 33/1945 Sb. a tato skutečnost přispěla i ke konfiskaci jeho majetku. Podle
Věstníku Ministerstva vnitra Československé republiky z 15. srpna 1945 není podstatné,
zda byla německá státní příslušnost udělena, či nikoli. Důležité je, že byl tzv.
Fragebogen vůbec vyplněn.350 To dávalo samozřejmě zapravdu Státnímu památkovému
úřadu, ú. o. p. v Pardubicích.
Ke kauze se ve věci restituce opočenského zámku vyjádřil v novinách Zdeněk
Filip, starosta Opočna. Jeho názor je prezentován v článku „Starosta Opočna by vydal
zámek potomkům šlechty“ 351 v Mladé frontě Dnes − příloha pro Hradecký kraj.
Z článku je více než patrné, že je pro vydání zámku Kristýně Colloredo-Mannsfeldové
a konfiskaci majetku rodu vnímá jako křivdu. Není bez zajímavosti, že byl v té době
členem KDU-ČSL, tedy strany, která se stavěla kladně k restitucím. Podporovat
restituční nároky bude po celou dobu sporů a následně v tom bude pokračovat i jeho
nástupce ve funkci starosty, více o tom ale přinesou další články.
Dne 12. června 2002 nastal zvrat v kauze opočenského zámku. Okresní soud
v Rychnově nad Kněžnou totiž vyhověl žalobě Kristýny Colloredo-Mannsfeldové
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a vrátil jí zámek v Opočně. Tuto informaci přinesl například článek Českého rozhlasu
„Soud nařídil vydání zámku v Opočně dědičce Colloredo-Mansfeldů“. 352 I tento text
prezentuje názor Zdeňka Filipa. Poukazuje na to, že pro Opočno by bylo nejhorší,
kdyby zámek a sbírky měly odlišného vlastníka a navíc zdůrazňuje, že Kristýna
Colloredo-Mannsfeldová ho ujistila již před lety, že nehodlá z Opočna cokoliv odvážet.
Článek informuje, že využila novelu zákona č. 212 z roku 2000, díky níž mohli zažádat
o majetek ti, kteří byli za války rasově perzekuováni. To je v rozporu s tvrzením
pardubického památkového ústavu, který trval na tom, že Josef Colloredo-Mannsfeld
zažádal za druhé světové války o říšské občanství, čímž se dopustil kolaborace, a tak
s ním bylo po válce nakládáno. Majetek mu byl konfiskován právě z tohoto důvodu.
Soudce Ondřej Rott dal ovšem za pravdu Kristýně Colloredo-Mannsfeldové.
Z příspěvku na iDNES.cz „Hraběnka vyhrála při o zámek Opočno“353 je nezbytné
doplnit informaci, že se Památkový úřad, ú. o. p. Pardubice odvolá a spolu s ním
i tehdejší ministr kultury Pavel Dostál. Ten s rozsudkem nesouhlasil, protože
ho považoval za porušení tzv. Benešových dekretů, neboť Josef Colloredo-Mannsfeld
požádal o říšské občanství, a proto uložil řediteli ministerského odboru památkové péče,
aby učinil okamžitě kroky k odvolání ke krajskému soudu.354 Památkáři s verdiktem
nesouhlasili, ostatně v posledních měsících před vynesením rozsudku se snažili dokázat,
že Josef Colloredo-Mannsfeld požádal za druhé světové války o německou národní
příslušnost, po válce o české občanství přišel a pak ho znovu nabyl. Rovněž nesouhlasili
s tím, že mu Německá říše zabavila majetek za války z rasových důvodů, jak soud uznal,
a s prolomením restituční hranice února 1948. Aplikování zákona č. 212/2000 Sb.
na osobu Josefa Colloredo-Mannsfelda se ukázalo jako vcelku kontroverzní záležitost
vzhledem ke skutečnosti, že bylo v té době prokázáno, že vyplnil tzv. Fragebogen.
K tomu ovšem soudy v počátcích kauzy vůbec nepřihlížely. Navíc za druhé světové
války mu byl majetek konfiskován pro nepřátelství vůči Německé říši, což neznamená
nutně rasovou perzekuci. Právě tato fakta byla předmětem sváru a důvodem k opačným
stanoviskům jednotlivých stran. Jak se ukáže později, soudy začnou k těmto faktům
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nakonec přihlížet.
Články, které informovaly o rozsudku, byly vesměs informativního charakteru,
dávaly prostor na vyjádření oběma stranám, nebylo v nich patrné nějaké subjektivnější
hodnocení. Ale jako jednoznačně negativní vůči Colloredo-Mannsfeldům lze vnímat
článek „Opočno: Plíživá revize prezidentských dekretů“ 355 z Haló novin. Jan Jelínek
označil nároky Kristýny Colloredo-Mannsfeldové za „nestydaté domáhání“. Dále
je prezentován názor poslance Jaroslava Štraita (KSČM), který je, jak se v textu píše,
rozsudkem zneklidněn. Říká, že viděl válečné dokumenty, z kterých vyplývá,
že v případě Opočna byl znárodňován majetek německé říše, Josef ColloredoMannsfeld požádal o německou státní příslušnost a navíc se v dopise gestapu v Praze
distancoval od Deklarace české šlechty. Dokument, který má na mysli, se týká námitky
proti konfiskaci jeho majetku v roce 1942, kterou zaslal pražskému ústředí gestapa.
V něm se skutečně distancuje od podpisu svého bratra Vikarda Colloredo-Mannsfelda
na tzv. Benešově deklaraci, když píše, že ten jednal v mladické nerozvážnosti a proti
jeho vůli.356 V článku se objevil názor příslušníka KSČM. Haló noviny dávaly vždy
prostor pouze politikům z levého politického spektra, což prokázaly i v dalších článcích.
Vzhledem k politické příslušnosti zmíněného politika se jeho názoru nelze divit. Jedná
se o noviny, které na svých webových stránkách odkazují na KSČM, proto lze předvídat,
jaké postoje budou noviny zaujímat.
V Respektu naopak vyšel článek „Vždyť ho nikdo nezabil“ 357 , který pro
Colloredo-Mannsfeldy vyznívá pozitivně a obhajuje oprávněnost restituce. Ondřej
Kundra v článku předkládá například tvrzení, že Němci zabrali majetek rodině
Colloredo-Mannsfeldů z důvodu jejích vlasteneckých postojů, což po letech zopakovali
z ideologických důvodů i komunisté. Zásadně odmítá tvrzení, že by byl Josef
Colloredo-Mannsfeld kolaborant a konfiskaci majetku vnímá jako bezpráví. Poslední
rozsudek, který opočenský zámek s přilehlým majetkem vrátil zpět ColloredoMannsfeldům, vnímá jako spravedlnost. Text přináší rovněž názory občanů Opočna,
kteří se k vrácení majetku rodu staví pozitivně, kladný postoj starosty Opočna Zdeňka
Filipa, ale i delegáta ODS v poslanecké sněmovně Jaroslava Zvěřiny a místopředsedy
lidové strany Jana Kasala. Jediný negativní postoj uvádí názor Milana Mrštiny, člena
355
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ČSSD. V kapitole, která se týká rodu Kinských, si lze povšimnout jisté podobnosti.
I tam se staví proti restituci zejména ČSSD a kladně či přinejmenším neutrálně strana
lidovecká. Je tedy patrné, že se restituce staly jakýmsi faktorem, který rozdělil českou
politickou scénu.
Pozitivně se k rodu Colloredo-Mannsfeldů staví i článek v časopisu Týden
„Napravená křivda“. 358 Autor uvádí, že soud stál na straně spravedlnosti, neboť
se domnívá, že kvůli neprokázané vině jednoho z členů rodu by neměl trpět jeho zbytek.
Dokonce tu stojí, že i kdyby byly prolomeny tzv. Benešovy dekrety, byla by tak
napravena stará křivda. Dekrety prezidenta republiky jsou tu prezentovány jako
negativní aspekt českého poválečného zákonodárství. Text však nebude jediným, který
takto tzv. Benešovy dekrety vnímá, později se objeví další podobně laděné.
Další kladný názor na rod přináší Mladá fronta dnes − příloha pro Ekonomiku
v článku „Komu opočenský zámek: státu, šlechtě?“.359 Radek Kedroň prezentuje také
převážně pozitivní názory občanů. Z textu se mohl čtenář dozvědět například, že Josef
Colloredo-Mannsfeld u sebe nechal za okupace pracovat malíře Aloise Fišárka, jehož
žena byla aktivní komunistka, a dostal se tedy do ohrožení života. I přes tuto skutečnost
mu dokonce uvolnil letohrádek, kde si malíř zřídil ateliér. Přestal dokonce, jak svědčí
Fišárkův syn Alois Fišárek, mluvit německy na protest proti okupantům, i když česky
mluvil špatně. Jistý Jaromír Kočvar pak uvádí, že s ním byl totálně nasazený od roku
1943 do roku 1945, do styku s ním přicházel prakticky každý den a může tedy dosvědčit
jeho loajalitu k českému národu. Jako další je v článku uveden názor jistého Kamila
Jiráska, který opět Josefa Colloredo-Mannsfelda brání a uvádí, že ten se vždy hlásil
k Čechům, byl velmi osvíceným hospodářem a v Opočně každému rád pomohl. Když
například někdo vyhořel, dodal mu zdarma dřevo. Zde lze nalézt diametrální rozdíl
mezi touto a Kinského kauzou. Josef Colloredo-Mannsfeld se provinil prakticky jen
vyplněním tzv. Fragebogen a pamětníci většinou mluvili v jeho prospěch. Z této
skutečnosti se dá odvodit, že jednal spíše v obavách o majetek, než že by s nacistickým
režimem sympatizoval. Neobjevují se totiž zprávy, které by uváděly, že si počínal nějak
aktivně ve prospěch nacistů. Naopak v Kinského kauze vyjde několik článků, které
budou informovat o sympatiích k nacistickému režimu ze strany Kinského matky a otce,
budou informovat i přímo o jejich členství v různých nacistických organizacích,
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stranách atd. (více v příslušné kapitole, která se týká Kinského restituční kauzy).
Tomuto článku je potřeba vytknout nesprávné používání pojmu „šlechta“. Ta jako
taková od roku 1918 právně neexistovala a bylo by tedy vhodnější použít termín např.
„potomkům bývalé šlechty“ atp. Ovšem terminologie žurnalisty příliš nezajímá. Rádi
pracují se stereotypy a symboly, jsou-li srozumitelné davu.
I článek „Hrabě své lesy miloval, říkají lesníci v Opočně“360 v Mladé frontě Dnes
− příloha pro Hradecký kraj vyznívá pro Josefa Colloredo-Mannsfelda kladně.
Zde za zmínku stojí zejména podmínky, které vytvořil pro své zaměstnance. Poskytoval
jim například výhody ve formě odebírání zrní, brambor, mléka a dalších produktů
ze zemědělského dvora v Poulicích. Měli rovněž nárok na příděl palivového dříví
a na důchod ve výši posledního platu. Ve Zbiroze fungoval dokonce samostatný
penzijní ústav Colloredo-Mannsfeldů.

10.4 Rok 2003
Vývoj, který nastal roku 2002, pokračoval stejným směrem v roce 2003.
I nyní média informovala zejména v záležitosti opočenského zámku. Je potřeba říci,
že ve věci majetku zámku v Dobříši a jeho mobiliáře se nenechala média tak „strhnout“,
jako v případě kauzy opočenského zámku.
O dalším vývoji restituční kauzy opočenského zámku informuje opět Český
rozhlas v článku „Opočenský zámek přiřkl soud Colloredům“. 361 Přináší zprávu,
že v odvolacím řízení potvrdil Krajský soud v Hradci Králové 13. května 2003
předchozí rozsudek Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, který rozhodl,
že Kristýna Colloredo-Mannsfeldová získala zámek v Opočně a pozemky v okolí.
O zmíněné nemovitosti dědička usilovala několik let na základě zákona o zmírnění
některých křivd komunistického režimu č. 87/1991 Sb. Text dále informuje,
že se nepodařilo dostatečně prokázat, jestli Josef Colloredo-Mannsfeld vyplnil za druhé
světové války tzv. Fragebogen, a tím přišel o československé občanství a pozbyl nárok
na majetek. Autoři textu se dopustili chyby, když zaměnili názvy zákonů. Zákon
360
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č. 87/1991 Sb. se nazývá „o mimosoudních rehabilitacích“. Ten, který označují jako
87/1991 Sb. je ve skutečnosti zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých
křivd. Kdyby totiž mluvili skutečně o zákonu č. 403/1990 Sb., musel by být majetek,
o který restituentka žádala, konfiskován až po roce 1955. 362 Kristýna ColloredoMannsfeldová navíc skutečně uplatnila nárok na zámek a bývalé panství na základě
zákona č. 87/1991 Sb. a dále i č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku.363
Článek „Opočno: Průlom do dekretů“ 364 v novinách Vysočina prezentoval
v souvislosti s rozsudkem názor ministra kultury Pavla Dostála. Ten tvrdil, že verdikt
je průlom tzv. Benešových dekretů a navíc se domníval, že toto rozhodnutí by mohlo
vyvolat další vlnu restitučních nároků. I v tomto případě lze hledat podobnost
s případem restituční kauzy Františka Oldřicha Kinského. V jeho kauze vystupoval
Pavel Dostál také velmi aktivně proti restitučním nárokům, které vznesl. U Františka
Oldřicha Kinského však přerostl konflikt mezi oběma stranami v žalobu vůči osobě
ministra Pavla Dostála. Není se čemu divit, neboť politik nemá pravomoc zasahovat
do soudního řízení. V případě Kristýny Colloredo-Mannsfeldové se tak nestalo.
V Haló novinách vyšel jednoznačně negativně laděný článek vůči rozsudku
„Starosta spokojen...“.365 Autor míří svá slova především na starostu Opočna Zdeňka
Filipa, který „schválil“ vrácení zámku v Opočně a přilehlých pozemků Kristýně
Colloredo-Mannsfedové. Pronáší slova o tom, že „křesťanští demokraté (Zdeněk Filip
byl tou dobou členem KDU-ČSL) a pohrobci bývalých šlechtických rodů si vždy
rozumí“. Haló noviny jsou komunisticky laděným deníkem. Proto je třeba brát jejich
politické zaměření v potaz při pročítání článků, které tento deník publikoval. Komunisté
byli zaměřeni jak proti šlechtě, tak i proti katolické církvi. Tento negativní vztah
k oběma skupinám je v článku jasně vidět. Patrné, a de facto stejné to bude u kauzy
Fantiška Oldřicha Kinského, je i rozdělení politického spektra ve věci restitucí, neboť
ČSSD a KSČM vystupovaly proti restitucím a naopak KDU-ČSL nikoliv.366
Článkem, který měl zjevně za cíl znevážit restituční nároky Colloredo-Mannsfeldů
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na jejich majetek, je „Habsburkové s Colloredy Opočno ukradli“.367 Otiskly ho Haló
noviny a při jeho pročítání je více než patrné, že autor čerpal své teze především
ze studie Jaroslava Šůly „Colloredové a opočenští Colloredové“. Podoba se Šůlovou
„rétorikou“ je v textu více než zřejmá a autor na tuto studii dokonce přímo odkazuje.
Po vzoru J. Šůly neopomíná zdůraznit „krádež“ opočenského zámku předky ColloredoMannsfeldů. Cituje z jeho studie a praví, že „opočenské panství bylo postoupené
císařskými rezolucemi z května a prosince 1635 do správy hrabatům Rudolfu
a Jeronýmovi z Colloredo, císařským plukovníkům, jako odměna za to, že zajali
ve Slezsku generála hraběte Schaffgotsche jakožto účastníka spiknutí Albrechta
z Valdštejna. 10. října 1636 jim bylo Opočno darováno císařem“. Zmiňuje i skutečnost,
že nebyla respektována právoplatná závěť Jana Rudolfa Trčky, který odkázal rovným
dílem svůj majetek na Královehradecku dcerám Alžbětě Vchynské, Johaně
Švamberkové a vnučce Marii Isabele Trčkové. Právě z toho usuzuje, že se jednalo
o krádež, jak dokonce zdůrazňuje o „prachsprostou habsburskou zlodějinu, lup,
na kterém se přijetím Opočna podíleli předci Kristýny Colloredo-Mannsfeldové“.
Opomíjí přitom fakt, že závěť nemohla být respektována, neboť Jan Rudolf Trčka byl
císařem prohlášen za zrádce. Míří svá slova i přímo k restituentce a soudcům: „Kristýna
se dnes ohání morálkou a domáhá se majetku, který její rod nikdy de iure ani nenabyl.
Tato fakta jsou dnes ovšem pro dnešní české soudy zcela podružná“. Nejen, že zmiňuje
Kristýnu C-M. křestním jménem, což má jakýsi dehonestující charakter, ale rovněž
používá lži tvrzením, že Colloredo-Mannsfeldové majetek nenabyli de iure. Dále
dle Šůlova vzoru pronáší tvrzení, že Colloredo-Mannsfeldové byli vždy služebníky
Habsburků a nikdy nic nevykonali pro český národ. Poté si klade otázku,
kde že se to v Dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi jakožto „pofeudálním potomkovi
rodu“ náhle vzalo české národní povědomí, jehož se dovolává ve svém životopise. Věc
přivádí k vrcholu postojů proti rodu tvrzením, že mu šlo vždy jen o „vlastnické zájmy
příslušníků tohoto kdysi italského rodu, kteří by si pro majetek nechali i chirurgicky
zešikmit oči za případné vlády Asiatů v našich zemích a nepochybně by věrně sloužili
i jim“. Na úplném konci uvádí postoje návštěvníků a obyvatel Opočna, přičemž píše,
že většina jich nesouhlasí s vydáním Opočna do rukou Kristýny ColloredoMannsfeldové. Uvádí jen tyto negativní postoje, pozitivní žádné. Toto tvrzení
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je v rozporu s předchozími články, kde zejména starosta Z. Filip tvrdí, že obyvatelé
Opočna jsou spíše pro vrácení zámku Kristýně Colloredo-Mannsfeldové a při
jednostranně a štvavě psaném článku lze usuzovat, že uvedl negativní postoje lidí vůči
rodu zcela účelově. Samozřejmě je třeba brát s jistou rezervou i názory starosty. Jeho
tvrzení, že většina lidí je pro vydání Opočna Kristýně Colloredo-Mannsfeldové
se nemusí nutně zakládat na pravdě, neboť se dá očekávat, že každá strana si zřejmě
fakta upravovala do jisté míry tak, jak se jí hodilo. Tento článek je jeden z mála,
ve kterém se objeví v plné síle stereotypy v nazírání na šlechtu − autor naznačoval,
že rod nikdy nebyl spjat s českou zemí a nikdy by ani nebyl. Jedná se o jeden
ze

stereotypů,

kdy

je

šlechta

vnímána

jako

cizorodý

prvek,

dále

jako

„služebník“ Habsburků a tudíž „zrádce Čechů“, potažmo jde o rod katolický.
V předešlém článku v Haló novinách je vidět postoj, který noviny k celé kauze
mají. Nejinak vyznívá i následující text s názvem „Mansfeldovo české občanství
neplatné“.368 Uvádí, že Ministerstvo vnitra České republiky 4. prosince 2003 rozhodlo,
že osvědčení o českém občanství, které bylo v prosinci 1992 vydáno Dr. Josefu
Colloredo-Mannsfeldovi, je neplatné. Ministerstvo vnitra rozhodlo takto z důvodu,
že potvrzení o státním občanství České republiky nebylo vydáno příslušným orgánem
(vydáno bylo civilně správným úsekem MV, podepsáno JUDr. K. Guluškinovou). Tuto
skutečnost noviny vnímají jako „světélko v tunelu“ v restituční kauze Opočno, protože
by mohlo třeba přinést zvrat v celé kauze.
Jako poslední text pojednávající o vývoji kauzy v roce 2003 bude uveden článek
Českého rozhlasu „Opočno přiklepnul soud Kristině Colloredo-Mansfeldové“,
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10.5 Rok 2004
V roce 2004 už se situace trochu uklidnila, protože zprávy, které česká tištěná
a elektronická média přinesla, se týkala především movitostí ze zámku v Opočně
(kočáru Landauer).
Dne 17. března 2004 proběhl soud o slavnostní kočár „Landauer“. Krajský soud
v Hradci Králové vrátil kauzu zpět k Okresnímu soudu v Pardubicích k novému
projednání. Zdůvodnění přinesl článek „Šlechtický kočár se vrátil k nižšímu soudu“ 370
na portálu iDNES.cz. Odvolací soud potvrdil, že existují důvody k vydání rodového
majetku Kristýně Colloredo-Mannsfeldové, neboť opět neuznal jako důkaz přiznání
Josefa Colloredo-Mannsfelda ve vlastním životopise, že za druhé světové války vyplnil
tzv. Fragebogen. Rozhodl tak proto, že soudci Okresního soudu v Pardubicích
se ve věci sbírek z opočenského zámku údajně dopustili několika procesních chyb.
Okresní soud pochybil, dle slov předsedy senátu Miloše Zdražila, například v tom,
že spolehlivě neurčil, zda Kristýna Colloredo-Mannsfeldová splnila všechny podmínky
a lhůty, nutné pro podání žaloby. Jednou z otázek bylo například, zda měla roku 1995,
kdy podala žalobu, trvalé bydliště v České republice. Kristýna a Jerome ColloredoMannsfeldovi žádali tou dobou o navrácení asi 13 000 věcí ze sbírek. Dle slov Jiřího
Švece, vedoucího pobočky Národního památkového ústavu, je však seznam věcí, které
ve spise figurují, nepřesný. Mnohde chybí inventární číslo, jako popis je například
uveden jen stručné „stůl“, „židle“ apod. Objevuje se zde rovněž informace, že Felix
Nevřela, advokát Jerome Colloredo-Mannsfelda, požádal Okresní soud v Pardubicích,
aby vydal doporučení, že cenný kočár se stane precedentem pro další věci ve sbírce.
To ovšem zástupci Národního památkového ústavu, ú. o. p. v Pardubicích odmítli kvůli
obavám, že by Colloredo-Mannsfeldům mohly být vydány i věci, které jim nepatřily.
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10.6 Rok 2005
Na konci roku 2004 došlo ke zvratu, který znovu odstartoval mediální kampaň.
V prosinci 2004 totiž Ústavní soud v Brně zrušil rozsudky, které vyznívaly kladně vůči
nárokům Kristýny Colloredo-Mannsfeldové a v září 2005 vrátil Okresní soud
v Rychnově nad Kněžnou zámek v Opočně státu. To samozřejmě přineslo další vlnu
kladných a negativních ohlasů. Opět je třeba konstatovat, že těch kladných bylo více,
než negativních, jejichž prakticky jediným nositelem se staly Haló noviny.
Dne 16. prosince 2004 vyhověl Ústavní soud ČR ústavní stížnosti Národního
památkového ústavu. Čtenář se mohl tuto zprávu dozvědět například z článku „Ústavní
soud sebral hraběnce Opočno“ 371 na iDNES.cz, který opět neoprávněně používá
šlechtické tituly. Zmiňuje skutečnost, že památkáři napadli u Ústavního soudu v Brně
všechny dosavadní rozsudky, které rozhodly o vydání zámku Kristýně ColloredoMannsfeldové tím, že ke zmíněnému soudu poslali ústavní stížnost. Ústavní soudci
následně všechny verdikty zrušili a vrátili celou kauzu opět na začátek k Okresnímu
soudu v Rychnově nad Kněžnou. Soudce Ústavního soudu Jan Musil byl přesvědčený,
že obecné soudy nesprávně posoudily a vyhodnotily důkazy. Například nepřihlédly
vůbec k tomu, že Josef Colloredo-Mannsfeld vyplnil tzv. Fragebogen, kterým
se přihlásil k německé národní příslušnosti. Dle J. Musila je to rozhodující moment
a nic na něm nemění fakt, že vzápětí byl Říší vyhodnocen jako nepřátelská osoba
a došlo ke konfiskaci jeho majetku. Problém ovšem spočívá ve skutečnosti, že tento
dotazník se z archivu ztratil (v článku zmíněném níže v Českém rozhlase 13. ledna 2005
se praví, že byl uložen v pražském archivu v letech 1945−1947). 372 Přesto ústavní
soudci trvají na tom, že soudy měly přihlédnout k faktu, že Josef Colloredo-Mannsfeld
se k tomu sám doznal ve svém parafovaném životopise z roku 1945. V této souvislosti
zmíním znění § 5 dekretu č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství
osob národnosti německé a maďarské, ve kterém se píše: „Češi, Slováci a příslušníci
jiných slovanských národů, kteří se v době zvýšeného ohrožení republiky ucházeli
o udělení německé nebo maďarské státní příslušnosti, aniž k tomu byli donuceni
371

NAVARA, Luděk. Ústavní soud sebral hraběnce Opočno. In: iDNES.cz [online]. 13. 1. 2005 [vid. 1. 5.
2012]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/ustavni-soud-sebral-hrabence-opocno-dbs/domaci.aspx?c=A050113_101755_domaci_ton
372
HOLAS, Ivan, HROMÁDKA, Martin, ZEMANOVÁ, Jana. Stát má šanci získat zpět zámek Opočno.
In: Český rozhlas [online]. 13. 1. 2005 [vid. 1. 5. 2012]. Dostupné z:
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/151063

85

nátlakem, anebo zvláštními okolnostmi, pozbývají československého státního občanství
dnem, kdy tento dekret nabývá účinnosti.“373 Toto znění jasně potvrzuje Musilova slova.
O kauze informoval rovněž Český rozhlas textem „Stát má šanci získat zpět
zámek Opočno“ 374 a z jeho obsahu je nutné doplnit, co se v článcích předchozích
neobjevilo. Jedná se o upozornění ústavního soudce Jana Musila, že verdikt ze dne
13. ledna 2005 je precedenční pro obdobné restituční kauzy. Znovu totiž potvrdil
hranici pro vydání majetku až od nástupu komunistů k moci s tím, že před 25. únorem
1948 lze vracet majetek jen ve velmi ojedinělých případech. Tímto ojedinělým
případem je myšlena rasová genocida či holocaust. Nelze nadále pokračovat
v přezkumu tzv. Benešových dekretů.
V Mladé frontě Dnes vyšel článek, který stojí za Colloredo-Mannsfeldy. Nazývá
se „Zámek Opočno a Benešovy dekrety“. 375 Martin Komárek v textu kritizuje
tzv. Benešovy dekrety jako zákon, který je postaven na kolektivní vině. Tento fakt
je pro autora nepřijatelný a tvrdí, že pro mnoho českých politiků jsou tyto dekrety
„skoro náboženstvím“. Podle něj je pokrytecké odkazovat se na ně v současnosti.
Na jeden šlechtický rod, myšleno Colloredo-Mannsfeldy, „dopadá celá tragedie
moderních českých dějin a hlavně neschopnost vyrovnat se čestně s nespravedlností,
která byla spáchána našimi předky po druhé světové válce“. V souvislosti s rozsudkem
soudu prezentuje názor, že justice je nedůvěryhodná a soudy mnohdy jednají
na politickou objednávku. Toto nařčení se objeví i v restituční kauze Františka Oldřicha
Kinského. Více o tom v příslušné kapitole.
Následující článek se naopak staví proti nárokům Colloredo-Mannsfeldů.
Jmenuje se „Odmítám plíživou rehabilitaci nacistů“376 a otiskly ho Haló noviny. Podle
autora, Miroslava Grebeníčka (člen KSČM), naznačuje kritický postoj Ústavního soudu
České republiky k dosavadním postupům soudů v kauze opočenského zámku, že někteří
soudci se chovají v této otázce neprofesionálně a nekvalifikovaně. Dalším předmětem
kritiky je prolamování tzv. Benešových dekretů. Haló noviny tak daly opět prostor
pouze politikovi z levé strany politického spektra, který se vyjádřil vůči nárokům
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Colloredo-Mannsfeldů negativně.
Reakce na vynesený rozsudek měly pokračování na portálu iDNES.cz, kde byl
zveřejněn článek „Ústavní soud si o Colloredech protiřečí“. 377 Prezentuje názor
Kristýny Colloredo-Mannsfeldové, která se domnívá, že rozhodnutí je ovlivněno
politickým tlakem (tento názor vyslovila rovněž v rozhovoru pro iDNES.cz v článku
„Jestli je tady demokracie, vyhrajeme“, který byl publikován 15. ledna 2005). 378
To ovšem Michal Spáčil, mluvčí Ústavního soudu, kategoricky odmítl. Rozhodnutí,
které bylo Ústavním soudem učiněno, mělo ovšem předehru v policejním vyšetřování
některých bývalých příslušníků šlechtických rodů, Kristýny Colloredo-Mannsfeldové
nevyjímaje. Vyšetřovat se měla některá udělená státní občanství. S tím souvisí závěr
textu, v němž se uvádí, že rozhodujícím momentem v celé kauze bude právě otázka
občanství Josefa Colloredo-Mannsfelda. Z textu vyplývá, že i další věc má tato kauza
společnou s případem Františka Oldřicha Kinského. Nejenže oba rody byly předmětem
vyšetřovacího týmu Majetek, ale oba rovněž vinily soudy, že rozhodují pod politickým
tlakem. S tím souvisí i další věc − vyjadřování se politiků k rozsudkům soudů a kauzám.
Mladá

fronta

Dnes

otiskla

rozhovor

s

tehdejším

senátorem

Karlem

Schwarzenbergem. Rozhovor vyšel v článku „Schwarzenberg: Je to pokrytectví“. 379
Ten se stavěl jednoznačně za Josefa Colloredo-Mannsfelda a tvrdil, že ho nikdy
nevnímal jako Němce, protože s ním v soukromí mluvil vždy česky. Schwarzenbergův
výrok je zajímavý proto, že na rozdíl od ostatních politiků znal Josefa ColloredoMannsfelda osobně a mohl jej hodnotit na základě přímé zkušenosti. Ostatní politici
zakládali své názory na zprávách, které se objevovaly v médiích apod.
Rozhovor vyšel i s Pavlem Dostálem. Ten měl na rozsudek zcela opačný názor
než Karel Schwarzenberg a v článku „Dostál: Soud rozhodl správně“ 380 sděluje Mladé
frontě Dnes, že rozsudek Ústavního soudu ČR vnímá jako správný, neboť napravil
pochybení obecních soudů (např. překročení hranice 25. února 1948, prolomení
Benešových dekretů). Dostál vystupuje v obou kauzách, které jsou předmětem této
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bakalářské práce, proti nárokům restituentů z politiků rozhodně nejčastěji,
o čemž svědčí články, týkající se Františka Oldřicha Kinského.
Naopak článek, který publikovala Mladá fronta Dnes pod názvem „Kauza
Opočno a neobolševismus“,381 vnímá rozhodnutí soudu jako akt, kterým byla splněna
politická objednávka a dále jako aspekt „vzmáhajícího se neobolševismu“. Jedná
se o další článek, který označuje rozsudek Ústavního soudu ČR jako splnění politické
objednávky. Neobolševismus pak míří zřejmě vůči postojům KSČ, vyjadřování Haló
novin nebo přirovnává rozsudek ke konfiskacím z dob socialismu.
Vyšly další rozhovory, které vyzněly kladně vůči rozhodnutí Ústavního soudu.
Oba byly publikovány v Haló novinách, které stály již tradičně proti nárokům
Colloredo-Mannsfeldů. Jeden rozhovor byl uskutečněn s Jiřím Švecem, ředitelem
pobočky Národního památkového ústavu v Pardubicích, 382 a druhý s prof. JUDr.
Václavem Pavlíčkem, CSc. 383 Nepřinesly nové informace, a proto nebudou více
rozvedeny.
Dne 13. září 2005 vrátil Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou opočenský
zámek do rukou státu. Krajský soud v Hradci Králové potvrdil toto rozhodnutí
23. prosince 2005.384 Informuje o tom server HN.IHNED.cz článkem „Místo Colloredů
získá Opočno stát“. 385 O verdiktu rozhodoval Ondřej Rott, stejný soudce, který
v té samé kauze vyhověl v minulosti žalobě Kristýně Colloredo-Mannsfeldové. Důkazy
v celé kauze se nezměnily, přesto nyní rychnovský soud rozhodl takto. Do sporu
se vložil totiž Ústavní soud a změnil svá předchozí rozhodnutí při výkladu restitučního
zákona. U několikaletého sporu se změnil především hlavní předmět sporu. Zprvu
soudy zkoumaly i to, jestli Josef Colloredo-Mannsfeld byl či nebyl v době konfiskace
československým občanem a nyní se do popředí dostala otázka rasové perzekuce. Bylo
primárně zkoumáno, jestli konfiskace opočenského zámku a panství za druhé světové
války proběhla z důvodu rasové perzekuce, či nikoli. Soudce Rott v článku vysvětluje,
že se musí řídit Ústavním soudem ČR (soudy nižších instancí jsou vázány rozhodnutími
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Ústavního soudu), který říká, že konfiskace se uskutečnila z důvodu nepřátelství k Říši,
což není rasové perzekuce.
V souvislosti s rozsudkem vyšel v Mladé frontě Dnes článek „Opočno a velké
oči“. 386 Text naprosto zpochybňuje rozhodnutí Okresního soudu v Rychnově nad
Kněžnou a upozorňuje na skutečnost, že „výpady řady českých politiků proti
šlechtickým restitucím se staly prakticky již koloritem českých polistopadových dějin“.
Těmto „výpadům“ podle Jany Bendové údajně veřejnost většinou „přitakává“. Jedná
se o článek, který kritizuje počínání politiků. V kapitole o restituční kauze Kinského
se objeví rovněž několik článků, které se vyjadřují vůči politikům obdobně. Tyto texty
většinou stojí na straně jednoho ze dvou rodů právě v souvislosti s počínáním politiků.
Text dále naznačuje, že veřejnost se vesměs staví proti nárokům bývalé šlechty
a souhlasí spíše s politickou reprezentací. Přesto v článcích, které jsem pročetla, nebylo
časté, aby se autoři přidávali na stranu politiků a prezentovali stereotypy týkající
se šlechty. Samozřejmě to ale neznamená, že by stanovisko několika autorů vyjadřovalo
postoj občanů ČR.
„Místo přirozeného práva jen litera“387 je název následujícího článku, který vyšel
v Hospodářských novinách. Jednoznačně kladně se vyjadřuje k rodu ColloredoMannsfeldů. Petr Pavlovský sdílí stanovisko, že i v případě konfiskace majetku rodu
za druhé světové války z důvodu nepřátelství k Říši, nikoliv rasové perzekuce, by měl
být majetek vrácen, protože v éře Protektorátu Čechy a Morava by mělo být nepřátelství
k Říši vlastní každému českému občanovi. Vyjadřuje se rovněž k vyplnění
tzv. Fragebogen − tento skutek nevnímá jako zločin, ani morální minus. Odsuzuje,
že český stát sebral Josefu Colloredo-Mannsfeldovi majetek proto, že byl Němec,
a ne Žid. Autor článku nebyl jediný, kdo poukázal na velmi úzkou skupinu osob,
na kterou se vztahoval zákon č. 212/2000 Sb. Tyto názory se objevily i v několika
dalších článcích. Rozhodně se nejednalo o antisemitismus, ale jen o konstatování faktu,
že když trpěl Čech za okupace z důvodu české národnosti, zákon č. 212/2000 Sb.
se na něj nevztahoval, protože se vtahoval jen na nejkřiklavější formy rasismu
v souvislosti s holocaustem. Tuto skutečnost vnímali někteří autoři jako paradoxní.
Lze se o tom přesvědčit hned v následujícím článku.
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10.7 Rok 2006
Rok 2006 byl klidnější než předchozí a diskutovanou se stala hlavně otázka
občanství Josefa Colloredo-Mannsfelda, neboť mu bylo vydáno potvrzení o českém
občanství.
První článek, který bude v roce 2006 zmíněn, se objevil v Mladé frontě Dnes −
příloha pro Hradecký kraj pod názvem „Nešel do plynu, zámek nedostane“. 388 Staví
se kladně vůči Colloredo-Mannsfeldům. Jan Hrudka označuje za paradoxní, že majetek,
který byl zabaven po nástupu komunismu, se vrací, zatímco ten, který zabavili nacisté,
nikoli. Nesouhlasí ani s vymezením pojmu rasová perzekuce, neboť když nebyl Josef
Colloredo-Mannsfeld Žid, „nebyl zplynován“, nemá Kristýna Colloredo-Mannsfeldová
na majetek nárok. Jedná se tedy o další text, který vytýká aplikaci zákona č. 212/2000
Sb. na úzkou skupinu osob.
Další zpráva roku 2006 se objevila v článku „Pán Opočna byl český občan,
potvrdil soud“ 389 na iDNES.cz. Informuje, že Krajský úřad v Hradci Králové vydal
Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzení o českém státním občanství. Doklad
o občanství hraje v kauze samozřejmě velkou roli, neboť je podmínkou pro vydání
zemědělského majetku, a tak je tato informace velmi důležitá.

10.8 Rok 2007
I tento rok byl vcelku bohatý na články, které se dotýkaly otázky opočenského
zámku. Ty, které se přikláněly na jednu ze stran, se objevily hlavně v souvislosti
se

zamítnutím

dovolání

Kristýny Colloredo-Mannsfelové

Nejvyšším

soudem

ČR a předáním zámku v Opočně zpět do rukou státu.
Prvním zmíněným článkem roku 2007 bude „Okresní soud Pardubice v kauze
Opočno proti Ústavnímu soudu“,390který publikovaly Haló noviny. Je reakcí na udělení
občanství Josefu Colloredo-Mannsfeldovi. Opět, jak je u Haló novin již prakticky
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zvykem, se zaměřil proti nárokům Colloredo-Mannsfeldů. František Vybíral sděluje,
že Okresní soud v Pardubicích „otevírá potomkům zrádců, nacistů, kolaborantů a všem,
kdo nezachovali věrnost republice v době nacismu, cestu k rehabilitaci zcela novým
výkladem práva“, protože se „nacista či zrádce republiky hlásící se k německému
národu i jejich potomek mohou domáhat majetku konfiskovaného v roce 1945 až 1948
dekrety prezidenta republiky snadným způsobem. Stačí, když nabudou někdy poté
českého občanství.“ Dle něj Ústavním soudem uznané důkazy (např. vyplnění
Fragebogen) odmítl Okresní soud uznat, když je označil za právně irelevantní. Haló
noviny daly rod do spojitosti s kolaborací s nacisty za druhé světové války. To bylo
častým tématem těchto novin a mělo sloužit k jasnému znevážení nároků rodu
na vrácení konfiskovaného majetku.
Dne 10. dubna 2007 došlo k předání zámku v Opočně zpět do rukou státu.
Informuje o tom například server Aktuálně.cz textem „Zámek v Opočně dnes opět
převzal do svých rukou stát“.391 Uvádí stanovisko Kristýny Colloredo-Mannsfeldové.
Není rozhodně překvapivé, že s verdiktem nesouhlasí a hodlá nadále pokračovat
v soudním sporu.
I článek „Stát chtěl Opočno, tak si ho vzal“392 z Hospodářských novin se přiklání
na stranu Colloredo-Mannsfeldů. Konfiskaci opočenského zámku za okupace i po válce
vnímá jako krádež. Stejné stanovisko má i k rozsudkům, které zámek vydaly zpět
do rukou státu. Zabývá se otázkou rasové perzekuce, když konstatuje, že „kdyby byl
Josef Colloredo-Mansfeld okraden jako Žid nebo Rom, ještě by prošel, ale protože byl
okraden jako „nepřítel Říše“, má „smůlu“. Text opět potvrzuje časté výtky mířené
k zákonu č. 212/2000 Sb.
V magazínu Pátek Lidových novin vyšel rozhovor s Kristýnou ColloredoMannsfeldovou. Objevil se v článku „Hraběnka rebelka“.393 Líčí ji jako skromnou ženu,
která novinářům v průběhu rozhovoru pekla jablečný závin, má psa obyčejného
„voříška“, ženu, která interiér svého domku v Opočně vybavila z větší části nábytkem
koupeným v bazaru za pár korun atp. Rozhovor je sepsán včetně chyb, kterých
se respondentka dopustila ve výslovnosti českého jazyka, což zvýšilo autentičnost

391

An. Zámek v Opočně dnes opět převzal do svých rukou stát. In: Aktuálně.cz [online]. 10. 4. 2007 [vid.
3. 5. 2012]. Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/domaci/clanek.phtml?id=397437
392
DRDA, Adam. Stát chtěl Opočno, tak si ho vzal. Hospodářské noviny. Roč. 51, 6. 4. 2007, č. 174,
s. 11. ISSN 1213-7693.
393
PLAVCOVÁ, Alena. Hraběnka rebelka. Pátek magazín LN. Roč. 20, 20. 4. 2007, č. 16, s. 6. ISSN
0862-5921.

91

a zajímavost článku. Stylem se jednoznačně odlišil od článků předchozích. Je v něm
popisován její život, tedy i dětství, dospívání, vztahy s otcem Josefem ColloredoMannsfeldem apod. I zde lze najít nesprávné použití šlechtické titulatury.
Další zprávy roku 2007 se týkaly novinek ve věci mobiliáře opočenského zámku.
Článek na webu Hradecký deník.cz „Soud: Mobiliář zámku Opočno patří státu“ 394
přináší informaci, že 18. října 2007 rozhodla pardubická pobočka Krajského soudu
v Hradci Králové, že část zámeckého mobiliáře patří státu. V závěru uvádí, že cenu
kočáru, sbírky obrazů a dalších několika tisíc věcí mobiliáře, který je předmětem sporu,
odhaduje Národní památkový úřad, ú. o. p. v Pardubicích na více než miliardu korun.
Z článku „Soud: Mobiliář zámku Opočno patří státu“395 ze serveru Orlický.net
doplním zdůvodnění rozsudku. Důvodem je to, že nebyly splněny základní podmínky
restituce, z nichž jedna například ukládá, že majetek musel být zabaven až po 25. únoru
1948, což se v případě mobiliáře opočenského zámku nestalo. V předchozím textu bylo
několikrát psáno, že podmínkou vrácení majetku, zabaveného před 25. únorem 1948,
je jeho předešlá konfiskace z důvodu rasové perzekuce, či holocaustu. To se ovšem
Colloredo-Mannsfeldům nepodařilo prokázat. Právě to mělo za následek vrácení zámku
a nemovitostí v zámeckém areálu a následně i části mobiliáře zpět státu.
Další článek, který straní Kristýně Colloredo-Mannsfeldové, je nazván „Komu
by Opočenští přáli zámek a mobiliář?“.396 Vyšel v Rychnovském deníku a publikuje
názor Štěpána Julínka, dalšího opočenského starosty. Ten by mobiliář vrátil Kristýně
Colloredo-Mannsfeldové,

stejně

jako

jeho

předchůdce

Zdeněk

Filip.

Tvrdí,

že 99% opočenských občanů by ho přálo taktéž restituentce. Uvedeny jsou přímo
názory některých opočenských občanů a je třeba konstatovat, že jen ty, které vyznívají
pro Kristýnu Colloredo-Mannsfeldovou kladně. Opět je třeba brát starostovo tvrzení
s rezervou. Dá se očekávat, že 99% není nikterak přesný počet (žádný zdroj nepředložil
důkaz, který by to potvrdil), ale chtěl jím se vší pravděpodobností poukázat na to,
že lidí, kteří by rozhodli jako on, je hodně.
Prostřednictvím médií, konkrétně Lidových novin, se vyjádřila k celé kauze Lucie
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Talmanová. V článku „Vraťte majetek po šlechtici, který nehajloval“ 397 kritizuje štvavé
kampaně proti „cizácké šlechtě“, které se podle ní objevily v některých médiích.
Kritizuje také sestavení policejního týmu „Majetek“, který pracoval přímo pro ministry
a všemi prostředky se snažil bránit vracení rodových majetků. Odsuzuje rovněž
odposlechy telefonních rozhovorů mezi „bezúhonným klientem“ (myšleno Františkem
Oldřichem Kinským) a jeho advokátem (Jaroslavem Čapkem). Veškeré takové počínání
vnímá jako nedůstojné a jako potencionální mezinárodní ostudu pro český stát.
V úplném závěru přeje Kristýně Colloredo-Mannsfeldové, aby získala svůj majetek
co nejdříve zpět. Není jistě bez zajímavosti, že její matka se stala předmětem kritiky
ministra P. Dostála poté, co vydala v roce 2001 Františku Oldřichovi Kinskému
osvědčení o českém občanství. 398 Novinami, které publikovaly štvavé články, myslí
zřejmě Haló noviny. Nepovšimla jsem si při pročítání ostatních článků, že by se stavěly
proti Colloredo-Mannsfeldům nějak výrazně jiné deníky.
Proti rodu znovu vstupují Haló noviny v článku „Neoprávněné krokodýlí slzy
Lucie Talmanové“,399 kterým reagují na předchozí článek. Informují čtenáře, že kauza
Colloredo-Mannsfeldů a jejich „zápas“ o zámek v Opočně a majetky ve východních
Čechách rozpoutaly „mediální vír“. Podle Václava Žaluda informují média o kauze
zkresleně, protože například zamlčují kolaboraci příslušníků rodu ColloredoMannsfeldů za druhé světové války. Text přináší vyjádření předsedy okresní organizace
Českého svazu bojovníků za svobodu Blansko-Boskovice Jiřího Jaroše Nickelliho. Ten
zaujímá názor, že Lucie Talmanová předkládá národu o rodu Colloredo-Mansfeld
„pověsti“ a neinformovaný čtenář tak může snadno nabýt dojmu, že byla na tomto rodu
spáchána křivda. Označuje L. Talmanovou jako „inkvizitora českých soudů v sukni“
a rozhodně se staví proti vracení majetku tomuto rodu z důvodu kolaborace Josefa
Colloredo-Mannsfelda. Používá dokonce označení „naci restituenti“. Haló noviny
se ani v tomto článku neodpoutaly od zdůrazňování spojitostí mezi šlechtickým rodem
a nacismem a ostrých výrazů.
Dne 8. listopadu 2007 zamítl Nejvyšší soud ČR dovolání Kristýny ColloredoMannsfeldové proti rozsudku Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne
13. září 2000 a Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. června 2006. I o tomto
397
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rozsudku média informovala. Například článek „Zámek v Opočně zůstane státu,
potvrdil Nejvyšší soud“

400

ze serveru Orlický.net informuje, že odvolání proti

zmíněnému již není možné. Jedinou možností je Ústavní stížnost.
Nikterak překvapivá je skutečnost, že pardubičtí památkáři se stavěli k posledně
uvedenému rozsudku kladně. Starosta Opočna Štěpán Jelínek ovšem nikoli. Server
Deník.cz dal prostor jeho názoru v článku „Spor o zámek. Skončil už?“.401 Verdiktu
lituje, protože práce s památkáři není údajně ideální. Dokladem toho jsou potíže
s knihovnou, která je stále zavřená. Když vlastnila zámek Kristýna ColloredoMannsfeldová, snažila se údajně státu vyjít maximálně vstříc, řadu věcí sponzorovala,
sama hradila a zastřešovala nejrůznější akce. To umocňují i slova jistého občana
Opočna, který poukazuje na skutečnost, že za vlastnictví Kristýny ColloredoMannsfeldové se děly na zámku a ve městě různé akce, ale za vlastnictví státu se neděje
prakticky nic. Růžena Valášková, zástupkyně Kristýny Colloredo-Mannsfeldové,
podotýká, že (ta) nechala opravit střechu letohrádku a koupila dvě brány, z nichž jedna
stála 300 tisíc korun. Opačně naopak vyznívá názor kastelána, který s verdiktem soudu
souhlasí a prý i návštěvníci jsou spokojeni, když se jich ptá.
O postoji Kristýny Colloredo-Mannsfeldové k rozsudku se mohl čtenář dozvědět
v článku „Zámek Opočno nadobro státní“402 v

Mladé

frontě

Dnes

−

příloha

pro Pardubický kraj. Na otázku, zda bude o zámek nadále bojovat, odpovídá: „Určitě.
Nikdo však nemá morální právo říct, že zabavení zámku není správné, a tak všechny
soudy rozhodují jako ty předchozí. Budeme dělat vše, co je možné. Ještě přesně nevím,
co na prvním místě, ale musím pokračovat. Jak bych vypadala před svými předky,
kdybych nebojovala za něco, co je naše?“. V závěru článku se objevuje informace,
že i v případě, kdyby štrasburský soud přijal její stížnost, majetek jí to nevrátí. Možné
je totiž pouze to, aby tento soud nařídil odškodnění, nikoliv navrácení majetku.
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10.9 Rok 2008
V tomto roce se objevily nové závažné dokumenty, které se týkaly židovského
původy matky Josefa Colloredo-Mannsfelda. V této souvislosti se začala řešit hlavně
otázka rasové perzekuce. Autoři některých článků se stavěli hlavně proti úzkému
vymezení osob, na které se zákon č. 212/2000 Sb., vztahoval. Ten se týkal pouze
nejkřiklavějších forem rasismu a obětí holocaustu, de facto jen na osob židovského
původu a Romů.
První lednové události roku 2008 se týkaly rozhodnutí Nejvyššího soudu
ČR ve věci mobiliáře zámku v Dobříši z 13. prosince 2007. Lidovky.cz přinesly
v článku „Majitelům Dobříše zůstanou holé zdi“ 403 informaci, že Jerome ColloredoMannsfeld, majitel zámku v Dobříši, neuspěl u Nejvyššího soudu ve sporu o vydání
2 906 movitých věcí a dalších předmětů ze souboru postrojů, nádobí a stříbra ze zámku
v Dobříši. Jerome Colloredo-Mannsfeld v minulosti podal dovolání proti rozsudku
Krajského soudu v Praze, který v říjnu roku 2006 rozhodl, že nemá na mobiliář nárok.
Nejvyšší soud svým rozsudkem zmíněné dovolání odmítl. Podle Petra Svobody,
náměstka

ředitele

středočeského

územního

odborného

pracoviště

Národního

památkového ústavu, nedošlo k vrácení mobiliáře proto, že o jeho vydání nebylo
požádáno v zákonem stanoveném termínu. Mobiliář nemá zcela vyrovnanou kvalitu,
ale i tak je jeho kulturní hodnota nevyčíslitelná a jen hodnota pro pojištění je vyčíslena
v řádu desítek milionů korun. Obsahuje totiž jak cenné předměty, tak i ty bez velké
umělecko-historické hodnoty. Velká část mobiliáře tvoří expozici zámku.
Následující zpráva se týká opět kauzy opočenského zámku. Server iDNES.cz
přinesl v článku „Spor o Opočno se vrací před soud“404zprávu, že Kristýna ColloredoMannsfeldová má nové důkazy, které dokládají, že zámek patří její rodině. Týkají
se toho, že Josef Colloredo-Mannsfeld měl matku židovského původu a nacisté
ho za okupace vnímali jako osobu nepřátelskou k Říši. Právě tyto informace by mohly
přinést zvrat v celé kauze. Text uvádí, že 19. března rozhodne Okresní soud
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v Rychnově nad Kněžnou, jestli případ znovu obnoví. Obhajoba se prý chystá soudu
předložit důkazy, podle kterých byl Josef Colloredo-Mannsfeld člověkem, který
za okupace aktivně vzdoroval nacistům a měl židovský původ. Cílem je, aby soud
použil na případ restituční zákon, který se vztahuje jen na majetek konfiskovaný
po únoru 1948 a výjimku vyhrazuje pro případy rasové perzekuce. Mezi novými důkazy
se nachází i dopis velitele spojeneckých vojsk, který Josefu Colloredo-Mannsfeldovi
osobně poděkoval, že za druhé světové války před nacisty zachránil sestřelené piloty,
a tím riskoval svůj život. O jakého velitele se jedná, však článek neinformuje,
a ani jinde se tato informace neobjevila. Zmiňovány jsou i dokumenty SS, které
označují Josefa Colloredo-Mannsfelda jako člověka se silným českým cítěním
a odpůrce národního socialismu.
V Haló novinách byl publikován článek „Boj o zámek v Opočně pokračuje“,405
který se znovu staví negativně proti Colloredo-Mannsfeldům. Přináší informace
o nových důkazech a tvrdí, že „pravicová Mladá fronta Dnes a Lidové noviny nadržují
Colloredo-Manfeldům“. Článek se nespokojil pouze s výtkou mířenou na zmíněné
deníky, ale zmiňuje dále, že pravicoví politici rodu „nadržují“. V této souvislosti
zmiňuje článek Lucie Talmanové, v té době místopředsedkyně Poslanecké sněmovny
a členky ODS, který byl uveden výše a jímž se Haló noviny již jednou zaobíraly.
Dne 19. března 2008 zamítl Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou obnovení
procesu o opočenský zámek. Jako zdroj informací o rozsudku poslouží článek
na serveru iDNES.cz „Soud odmítl obnovit spor o Opočno, na nové důkazy neslyšel“.406
Uvádí, že Vlastimil Nedomlel, právní zástupce Kristýny Colloredo-Mannsfedové,
je toho názoru, že Josef Colloredo-Mannsfeld splnil podmínku rasové perzekuce. Jeho
babička

Berta

Kolovrat-Krakovská

byla

totiž

židovského

původu.

Advokát

pardubických památkářů Miloš Hošek ovšem zaujímá stanovisko, že je neetické
dovolávat se židovských předků s ohledem na Židy, kteří za druhé světové války
skutečně trpěli. Na jednu stranu se objevily názory, které kritizovaly úzké vymezení
osob, na které se vztahoval zákon č. 212/2000 Sb., ale objevil se i názor, který dával
údajnou rasovou perzekuci Josefa Colloredo-Mannsfelda do kontextu se skutečným
utrpením Židů za druhé světové války. Faktem ovšem je, že Josef Colloredo-Mannsfeld
405
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přišel za druhé světové války o majetek z důvodu nepřátelství k Německé říši.
Dá se předpokládat, že pokud by se jednalo o konfiskaci na základě jeho údajného
židovského původu, existovaly by dokumenty, které by to potvrdily. V literatuře
a novinách se ovšem žádné takové důkazy neobjevily a tento argument se navíc objevil
až takto pozdě. Jak na Hoškovo tvrzení reagovala Kristýna Colloredo-Mannsfeldová,
ukazuje text „Soud mě donutil připnout si židovskou hvězdu, píše ColloredoMansfeldová“407 na serveru iDNES.cz. Jedná se o její dopis. Tvrzení obhájce památkářů
označuje jako „šokující“ a s „rasovým podtextem“. Říká, že není nevkusné hlásit
se k židovským předkům, nevkusné je napadat za to její rodinu. Obhajuje svého otce,
odmítá jeho kolaboraci s nacistickým režimem a vnímá toto tvrzení jako urážlivé
pro celou její rodinu. Je to vůbec poprvé, co Kristýna napsala takovýto dopis
do redakce novin. V průběhu celé kauzy se novinám vyjadřoval k celé věci většinou její
advokát.
Následně vyšel v Lidových novinách rozhovor s Kristýnou ColloredoMannsfeldovou, který se více zaměřil na restituční spor. Sdělila v něm, že je z rozsudku
zklamaná, ale bude dále bojovat o majetek a po ní i její synové. Nastínila i vztahy
s občany Opočna. Na počátku prý byli nedůvěřiví, ale pak jí, jak si myslí, dost fandili.
Je tu zmíněna také skutečnost, že pokud by jí byl nakonec zámek přeci jen vrácen, jeho
budoucím dědicem by se stal její nejstarší syn Leonard, který se zabývá lesnictvím.
Zdůrazňuje, že všichni synové s tím souhlasí. Další část je věnována jejímu životu
v době, kdy pracovala jako modelka, kaskadérka apod. a také tomu současnému.408 Dále
rozhovor nebudu nikterak rozvádět, neboť není podstatný.
Následující článek „Ústavní soud hledá odpovědi pro kauzu zámek Opočno“409
se objevil na aktuálně.cz a zabývá se otázkou rasové diskriminace. Hned v úvodu
sděluje čtenáři, že spor o mobiliář zámku v Opočně mohou ovlivnit odpovědi na tři
otázky, které ještě nebyly v Čechách nikým jasně vyloženy: co je nacistická rasová
diskriminace, na které skupiny obyvatel se vztahovala a kdo má tak nárok na vrácení
majetku. Těmito otázkami se bude ústavní soud zabývat, neboť dostal z Okresního
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soudu v Pardubicích návrh, aby zrušil vlastní nálezy, které rasovou perzekuci vysvětlují.
Ústavní soud má dva výklady, které si ovšem navzájem odporují. První výklad je z roku
1994 a říká, že nacistická rasová perzekuce se nevztahuje jen na lidi, kteří se stali obětí
holocaustu, tedy především na Židy. Naopak tvrdí, že rasová perzekuce postihla
mnohem více lidí. Tento výklad potvrdil, že konfiskační praxe německých úřadů v době
okupace Československé republiky postihla mnoho národů, včetně českého. Právě tento
výklad by nahrával Colloredo-Mannsfeldům. Nicméně výjimka, podle které mohly
majetek získat oběti rasové perzekuce, byla podle soudců Ústavního soudu ČR přijata
k odčinění těch nejhorších křivd páchaných na Židech. Ústavní soudci rovněž odmítli
argumenty Nejvyššího soudu ČR, podle kterého by bylo omezení obětí rasové
perzekuce jen na určitou skupinu lidí v rozporu s mezinárodními úmluvami.
Další text se týká opět kauzy mobiliáře dobříšského zámku. Článek „ColloredoMansfeldové musejí oželet dobříšský mobiliář“410 přinesl informaci, že Ústavní soud
ČR potvrdil 10. července 2008 předchozí zamítavé rozsudky. Soudy odmítly nároky
Jerome Colloredo-Mannsfelda s odůvodněním, že usiloval o vydání mobiliáře pozdě.

10.10 Rok 2009

Od tohoto roku začíná postupný útlum mediální informovanosti a pokračuje
až do roku 2011. Stejná situace bude patrná i v kauze Františka Oldřicha Kinského.
Ten v roce 2009 zemřel a prakticky tak nastal definitivní útlum, který započal pomalu
již v roce 2005.
Server Týden.cz publikoval článek „Mobiliář z Opočna zůstane státu“, 411
který čtenáře informuje, že Nejvyšší soud odmítl v březnu 2009 dovolání Kristýny
a Jeroma Colloredo-Mannsfeldových ve věci mobiliáře opočenského zámku. Přibližuje,
co konkrétně bylo předmětem sporu: slavnostní kočár, 38 obrazů, asi 20 svítidel,
223 předmětů ze sbírky zbraní, šest loveckých trofejí a dalších 155 předmětů, mezi
které patří například jídelní servis apod. Připomíná rovněž vývoj této kauzy: rozsudek
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Okresního soudu v Pardubicích z roku 2006 uložil památkovému ústavu, aby vydal
stovky předmětů z mobiliáře opočenského zámku Kristýně a Jeronýmu ColloredoMannsfeldovým. Roku 2007 ovšem vydal Krajský soud v Hradci Králové − pobočka
v Pardubicích opačný rozsudek, který byl nejnovějším rozsudkem potvrzen.
Další zpráva se týká restituce areálu autokempu. Článek „Colloredo-Mansfeld
uspěl ve sporu o areál autokempu“412 vyšel v Právu a sděluje, že Jerome ColloredoMannsfeld uspěl 8. dubna u Krajského soudu v Plzni ve sporu o areál s autokempem
u rybníku Habr poblíž Volduch na Rokycansku. Jednalo se o odvolací soud,
neboť předtím Okresní soud v Rokycanech zamítl nařízení Pozemkového fondu,
aby byl areál vydán.

10.11 Léta 2010−2011
Léta 2010 a 2011 jsem spojila do jednoho celku, neboť mediální informovanost
o kauzách už výrazně odeznívala. To se odrazilo i na objemu mediální sledovanosti.
Právě na počátku a na konci celé restituční kauzy nebyl zájem médií veliký.
Za rok 2010 bude proto zmíněna pouze jedna zpráva o rodu, kterou otisklo Právo
a týká se znovu kauzy stovky předmětů z mobiliáře opočenského zámku.
V článku „Mobiliář zámku v Opočně dědici nedostanou“ 413 se objevila informace,
že Ústavní soud zamítl 11. srpna 2010 ústavní stížnost Jeroma a Kristýny ColloredoMannsfeldových o předměty z mobiliáře. Stojí v něm, že ústavní stížnost podal Jeroným
s Kristýnou. Není to ovšem pravda, protože dovolání podal pouze Jerome ColloredoMannsfeld.414
I za rok 2011 bude zmíněna pouze jedna informace, která se týká opočenských
sbírek. Čtenář ji mohl najít v článku „Zámek Opočno o atraktivitu nepřijde“, 415
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který publikoval server deník.cz. Pojednává o zamítnutí dovolání ColloredoMannsfeldů ve věci sbírek Nejvyšším soudem v prosinci 2011.

10.12 Rok 2012
I když rok 2012 není předmětem výzkumu této bakalářské práce, přesto budou
zmíněny ještě dva články, které uzavírají vývoj kauz spjatých s rodem ColloredoMannsfeldů. První článek „Ústavní soud potvrdil, že mobiliář Z Opočna zůstane
státu“ 416 pojednává opět o kauze mobiliáře opočenského zámku a vyšel na portálu
Novinky.cz. Přináší zprávu, že Ústavní soud ČR odmítl stížnost Kristýny ColloredoMannsfeldové ve věci mobiliáře opočenského zámku. Ta se domáhala vydání sbírek
z důvodu rasové perzekuce jejího otce. Tu však soud neuznal a sbírky tak definitivně
zůstaly ve vlastnictví státu.
Druhý článek přináší informace o zámku v Opočně pod názvem je „Definitivní
verdikt. Zámek Opočno zůstane státu“. 417 Vyšel na lidovky.cz a zmiňuje skutečnost,
že Ústavní soud ČR definitivně potvrdil, že zámek v Opočně spolu s dalším nemovitým
majetkem na Rychnovsku zůstane ve vlastnictví státu. O tom, jestli se příslušníci rodu
odvolají, články neinformují.
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11 Rod Kinský v médiích
11.1 Léta 2001−2002
Vzhledem k tomu, že v letech 2001−2002 byla restituční kauza teprve na počátku,
nepřinesla média mnoho informací, z kterých by bylo možno čerpat. Proto rok 2001
i 2002 nebudou na informace bohaté a spojila jsem je do jedné kapitoly. Situace
tak byla podobná jako u rodu Colloredo-Mannsfeldů.
František Oldřich Kinský započal se svými restitučními nároky oproti
Colloredo-Mannsfeldům vcelku pozdě, protože první zpráva o nich se objevila
až v dubnu 2001. Pojednává o ní článek „Kinský se soudí o majetek s Heřmanovým
Městcem“ 418 v Mladé frontě Dnes − příloha pro Pardubický kraj. Leoš Káňa píše,
že Kinský se rozhodl podat žalobu na Heřmanův Městec a další subjekty, které
používají jím požadovaný majetek v tomto městě. Kinského advokát Jaroslav Čapek
podal žaloby na určení vlastnictví, protože je názoru, že jeho klient o majetek nikdy
nepřišel. V roce 1940 totiž emigroval se svojí matkou do Argentiny, vybaven
dokumenty československého občana. Podle Jaroslava Čapka mu tak nemohl být
majetek, který roku 1944 zdědil (v Zemských deskách českých a pozemkových knihách
je zaznamenaný převod dědictví na jeho osobu), zákonně konfiskován podle
tzv. Benešových dekretů, neboť František Oldřich Kinský byl československým
občanem. Rod Kinských postavil v minulosti v Heřmanově Městci opatrovnu, kde nyní
sídlí základní umělecká škola a Mariánskou nemocnici, v níž se nachází domov
důchodců, který spadá pod chrudimský Ústav sociální péče. Kinský by v případě
vrácení majetku sociální ústav ponechal tam, kde je, kdyby mu byl placen pronájem.
Totéž platí i pro zámek, kde se nachází domov důchodců města Prahy. Noviny sice
prezentují Čapkův názor, že František Oldřich Kinský měl českou národnost, ale faktem
zůstává, že František Oldřich byl již od narození po svém otci německé národnosti.419
Následující článek přinesl zprávu, že František Oldřich Kinský nezpochybňuje
tzv. Benešovy dekrety. Naopak se jich dovolává a snaží se na jejich základě prokázat,
že mu byl majetek konfiskován nezákonně. Jeho advokát praví, že při konfiskaci došlo
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k chybám: F. O. Kinskému bylo v době konfiskace pouhých 9 let, žil se svojí matkou
v Argentině a jeho mateřským jazykem byla španělština. Tzv. Benešovy dekrety
se na něj tedy neměly nikdy vztahovat. Informují o tom Zemské noviny v článku „Kníže
Kinský dekrety nezpochybňuje“, 420 které rovněž používají neoprávněně titulaturu.
Kinského advokát opět prezentuje názor, že František Oldřich Kinský měl údajně
československé občanství. Toto tvrzení se bude opakovat po celou dobu restitučních
sporů. To, že se dekretů prezidenta republiky dovolává, je vcelku zajímavý postřeh,
protože českým politikům bude v budoucnu vadit při uplatňování Kinského restitučních
nároků údajné prolamování dekretů prezidenta republiky z jeho strany. Právě tento
názor se neustále opakoval, byl kritizován a kvůli němu se později uskutečnily schůzky
českých politiků.
V červenci 2001 vydala F. O. Kinskému vedoucí odboru matrik Obvodního úřadu
Praha 1 Jana Talmanová osvědčení o státním občanství ČR,421 které odstartovalo jeho
restituční spory a stalo se předmětem ostré kritiky tehdejšího ministra kultury Pavla
Dostála. Ten napsal o pár měsíců později pro Právo nazvaný článek „Občanství podle
Talmanové“.422 V článku se kriticky vyjadřuje ke způsobu vydání osvědčení o státním
občanství. To vydala J. Talmanová na základě cestovního pasu, který navíc obsahoval
jisté nejasnosti. Například jako datum narození je uveden 24. říjen 1936, ale František
Oldřich Kinský se narodil již 7. října 1936. Další nejasnost spočívá v datu vystavení
cestovního pasu − jako datum vydání je uveden dokonce již 26. leden 1936.
To znamená, že pas byl vydán devět měsíců před samotným narozením Františka
Oldřicha Kinského. P. Dostál označil Františka Oldřicha Kinského za „potomka
fundamentálního henleinovce Oldřicha Ferdinanda Kinského“. U politika je vcelku
neprofesionální, když veřejně přenáší vinu z Oldřicha Ferdinanda Kinského na jeho
syna. Dále píše, že J. Talmanová na základě nejasností neměla osvědčení vydávat, navíc
tak „zreálnila“ šance na restituci majetku, který byl otci znárodněn na základě
tzv. Benešových dekretů. Konstatuje dále, že František Oldřich Kinský o sobě sice říká,
že je „Čech jako poleno“, ale jeho otci byla 11. srpna 1939 pardubickým soudem
udělena říšskoněmecká státní příslušnost, matce také, a to 20. prosince 1938. V další
části článku ironicky poznamenává, že je více než podivné, aby měl Němec a říšský
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občan s rovněž říšskou občankou německé národnosti najednou československého
potomka. V závěru praví k J. Talmanové: „Pokud důvodem k tak nehoráznému
rozhodnutí byla obyčejná hloupost, pak to jen potvrzuje známý slogan o tom,
že hloupost je někdy horší než zločin. Pokud to ovšem hloupost byla.“ Politik za KSČ
Vojtěch Filip zašel ještě dál, když o rok později prohlásil ohledně sporného vydání
osvědčení: „Jsou v tom veliké peníze. Úředník dostal úplatek pět milionů a republiku
to bude stát čtyřicet miliard.“ 423 V článku nebyla J. Talmanová přímo jmenovaná,
nicméně je více než pravděpodobné, že slova mířila k ní, když vydala osvědčení právě
ona. Článek vyznívá dosti štvavě, o čemž svědčí i použití slova „hloupost“ vůči státní
úřednici a navíc nepodložené důkazy o úplatcích. Od politického činitele se tato reakce
mohla zdát mnohému čtenáři jako poněkud přehnaná. Stejně jako v případě ColloredoMannsfeldů se Dostál opět velmi zasazoval o to, aby restituce neproběhla,
což je z článku dosti patrné. Dostálův článek navíc obsahuje jednu nepřesnost. Píše,
že Kinského otci byla 11. srpna 1939 udělena říšskoněmecká státní příslušnost.
Tou dobou byl ovšem jeho otec po smrti, zemřel totiž 19. prosince 1938. Říšským
státním občanem byl navíc již od 10. října 1938.424

11.2 Rok 2003
Teprve rok 2003 přinesl skutečně bohatou mediální informovanost. Vyšlo mnoho
článků, které se zabývaly Kinského restituční kauzou. Vše odstartoval rozsudek
Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, který vrátil F. O. Kinskému část majetku. Informaci
o něm přináší hned první článek této podkapitoly. Proti rozsudku se ostře ohradili
zástupci české politické scény a jejich počínání se stalo předmětem mnoha článků.
Zprvu se politici pouze vyjadřovali k rozsudkům soudů. Následně však proběhly
tři schůzky, které byly důkazem jejich snah o změnu zákonů a jejichž cílem bylo
zabránit vydání majetku do vlastnictví Františka Oldřicha Kinského. Samozřejmě se ani
tyto schůzky neobešly bez medializace, která byla velmi bohatá. Většina pročtených
textů informovala vcelku objektivně, dávala prostor k vyjádření oběma stranám
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a konstatovala fakta. Rok 2003 přinesl několik zamítavých rozsudků proti žalobám
Kinského, které se rovněž staly předmětem mnoha článků. Byl spolu s rokem
2004 na zprávy vůbec nejbohatší a převážnou část této kapitoly zabírají proto léta
2003−2004.
Dne 26. června 2003 oznámil právní zástupce Františka Oldřicha Kinského
Jaroslav Čapek, že jeho klient vyhrál pravomocně pět soudních sporů. Na serveru
iDNES.cz o tom informuje článek „Kinský získá zpět půdu na Choceňsku“. 425 Díky
tomu, že František Oldřich Kinský vyhrál pravomocně 26. června 2003 pět soudních
sporů, získal 1,5 hektaru pozemků v Újezdě u Chocně, polní a lesní pozemky
v k. ú. Běstovice, polní pozemky a rybník v k. ú. Kořenice, hřbitovní kapli
v k. ú. Veltrusy u Kralup nad Vltavou a hájenku, rybník, bývalou oboru a anglický park
v k. ú. Bošín.426 V kapitole „Rod Colloredo-Mannsfeld v médiích“ této bakalářské práce
byly uvedeny články, které dokazovaly negativní postoj tehdejšího ministra kultury
Pavla Dostála vůči restitučním nárokům tohoto rodu, zejména opočenské větve.
Obdobně se stavěl vůči nárokům Františka Oldřicha Kinského. To mohl čtenář zjistit
právě v tomto článku. Dostál poukazuje na to, že rozsudek z června 2003 by mohl být
precedentem pro vydání dalšího majetku. František Oldřich Kinský totiž podal 157
žalob na určení vlastnictví a mohl by se mu vrátit majetek za zhruba 40 miliard korun.
Jaroslav Čapek uvádí, že se mu podařilo prokázat, že jeho klient zdědil za druhé světové
války majetek řádně po smrti otce v roce 1938. František Oldřich Kinský byl před
konfiskací nárokovaného majetku posledním majitelem, neboť jej nabyl na základě
odevzdací listiny z 18. března 1942 v dědickém řízení, které proběhlo po smrti jeho otce
Oldřicha Ferdinanda Kinského.427 Vzhledem k tomu, že Jaroslav Čapek se domnívá, že
konfiskace byla z důvodu nezletilosti Františka Oldřicha Kinského neoprávněná, jelikož
se na něj vztahovala zvláštní práva při ochraně majetku, nedomáhá se restituce majetku,
nýbrž svého vlastnického práva. Majetek byl přesto konfiskován na základě tzv.
Benešových dekretů. Nicméně na konfiskační vyhlášce je uvedeno, že majetek byl
zabrán jeho otci, a to i přes to, že byl tou dobou již sedm let po smrti a František Oldřich
Kinský byl v té době dítětem. Úřady měly jednat s jeho zákonným zástupcem,
to ale neučinily. Proto J. Čapek označil všechna jednání za neplatná. Argumentoval
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i tím, že František Oldřich Kinský nikdy neztratil československé občanství a o majetek
nikdy nepřišel. Tato fakta uznal i soud. V závěru stojí, že oba jeho rodiče se podle
historických dokumentů podíleli v době ohrožení republiky roku 1938 na odtržení Sudet.
Doplním, že nacistická a protičeská aktivita rodičů se v článcích objevovala velmi často
a uváděla se jako důvod a argument pro odmítání restitučních nároků Františka Oldřicha
Kinského.
O rozsudku informoval i Český rozhlas na svém serveru v článku „Politici
chystají schůzku kvůli verdiktu v kauze Kinský“.428 V textu se uvádí, že ministr kultury
Pavel Dostál požádal tehdejšího předsedu Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka,
aby svolal schůzku představitelů parlamentních stran. Podnětem se stal rozsudek
zmíněný v předchozím článku. Objevuje se zde i názor tehdejšího místopředsedy
ODS Petra Nečase, který s ním v žádném případě nesouhlasil. Rozhodnutí soudu
většinu české politické scény zaskočilo a nemile překvapilo. Slova Pavla Dostála
už se objevila výše a ke kauze se vyjádřil i v následujícím textu. Článků, v kterých
se politici vyjadřovali k případu, nebo které čtenáře informovaly o jednání politiků,
se vyskytlo mnoho, proto budou některé z nich uvedeny níže.
Dostál se k rozsudku vyjádřil v článku „Dostál chce svolat schůzku
k restitucím“,429 který otisklo Právo: „Je to strašlivé, protože v případě Kinského − jak
o tom svědčí veškeré dokumenty − jen naprosto slepý soudce, který navíc neumí
ani slepecké písmo, může rozhodnout, že dekrety v souvislosti s Kinským nebyly
použity oprávněně.“ Text prezentuje i slova tehdejšího ředitele Národní galerie Milana
Knížáka, který rozhodnutí soudu také kritizoval a byl toho názoru, že by se neměl
vydávat majetek potomkům nacistů. Naopak tvrzení advokáta J. Čapka je samozřejmě
odlišné. Říkal, že majetek získal František Oldřich Kinský po svém pradědovi, který
zemřel roku 1904. Byl to postup, který bylo možné podle Obecného občanského
zákoníku uplatňovat až do roku 1950. Kinského otec spolu s prastrýcem majetek pouze
spravovali.430 Článek přinesl informaci, že František Oldřich Kinský nezískal majetek
po otci, ale po pradědovi. Skutečně v průběhu kauzy pozměnil tvrzení, po kom majetek
získal. Dostálovo přirovnání soudce k „slepci“ vyznívá podobně jako jeho ostrá slova
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vůči J. Talmanové. Právě jeho výroky se staly později předmětem kritiky v některých
článcích.
Časopis Týden publikoval rozhovor s P. Dostálem v článku „Dostál: Nejde
o šlechtu, jde o nacisty“.431 V rozhovoru objasnil své postoje ke šlechtickým restitucím.
Není proti restitucím majetku šlechtě, ale proti restitucím bývalým nacistům, případně
jejich potomkům, jak se stalo u Františka Oldřicha Kinského. Aby toto tvrzení upevnil,
zmínil dobré vztahy například se žďárskou větví Kinských, Karlem Schwarzenbergem
atp. Dále vysvětlil, že restituce, které byly oprávněné, schvaluje. Bojuje jen proti těm,
které si nárokují majetek, jenž byl konfiskován na základě tzv. Benešových dekretů. Byl
pro úpravu legislativy, která by zajistila, aby nebylo možné obcházet restituční zákon
a hranici 25. února 1948 tím, že se bude žalobce domáhat majetku na základě
občanskoprávních žalob, jak to udělal právě František Oldřich Kinský.
Rozhovor s P. Dostálem přinesly například i Lidové noviny. 432 Článek opět
dokládá míru Dostálovy angažovanosti. Byl tím, kdo se z politické scény v restitučních
kauzách obou rodů skutečně projevoval nejvíce a bude to patrné i v dalších článcích.
Lze si povšimnout rozporu mezi tvrzením většiny politiků, zde konkrétně Pavla Dostála,
a Františkem Oldřichem Kinským. Ten totiž, jak sděloval jeden úvodní článek,
neusiluje o prolomení dekretů prezidenta republiky, ba naopak se na ně odvolává
a tvrdí, že nebyly aplikovány správně. Ke konfrontaci s tvrzením P. Dostála
o prolamování tzv. Benešových dekretů došlo v následujícím článku
Lidové noviny poskytly prostor pro rozhovor i protistraně, konkrétně Jaroslavu
Čapkovi v článku „Za ministra kultury se stydím, tvrdí advokát Františka Kinského“. 433
V rozhovoru oponuje tvrzení Pavla Dostála, že se František Oldřich Kinský snaží
o prolomení tzv. Benešových dekretů. Ten naopak vyžaduje striktní dodržování
zmíněných dekretů. Zpochybňuje konfiskační výměry, jelikož byly adresovány již
mrtvému otci Františka Oldřicha Kinského a jeho prastrýci Karlu Ferdinandovi
Kinskému, kteří nebyli navíc skutečnými vlastníky. P. Dostál v předchozím rozhovoru
zpochybňoval cestu, jakou tehdy nezletilý František Oldřich Kinský k majetku přišel,
totiž dědictvím po pradědečkovi z roku 1904, kdy nebyl ještě na světě. I to J. Čapek
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objasnil − podle občanského zákoníku z roku 1811 bylo možné použít institut
tzv. svěřeneckého náhradnictví. Vlastník majetku mohl odkázat majetek i tomu,
kdo se ještě nenarodil. Dostálovy výroky hodnotil jako produkt jeho neznalosti.
Konstatoval, že se jimi ministr Dostál zesměšňuje a doslova řekl: „Takováto vystoupení
ministra vlády mé země jsou mi nepříjemná, protože se za ně musím stydět“.
Na posledním výroku byl postaven název samotného článku, i když je trochu
překroucen. J. Čapek uvedl, že se stydí za ministrova slova, ne za něho samotného. Toto
zveličování názvů některých článků vytržených z jednotlivých výroků je však častá
a pro čtenáře již ne moc překvapivá praxe mnoha médií. Má to svůj důvod: zvýšit kvóty
čtivosti, novinový titulek má vždy přitáhnout pozornost čtenáře. Nyní se zaměřím
na Čapkova slova, ve kterých říká, že konfiskační výměry byly adresovány mrtvým
osobám. Není to tak úplně pravda. Otec skutečně mrtvý byl, Ferdinand Karel Kinský
nikoli. V červnu 1945 byl odsunut do Německa, ale zemřel až v roce 1969. Ani otázku
vlastnictví Jaroslav Čapek neobjasňuje přesně. Vlastníkem nemovitostí na panství
Česká Kamenice byl totiž až do července 1945 v Zemských deskách uveden Oldřich
Ferdinand Kinský, otec Františka Oldřicha Kinského. Nedošlo totiž k zaznamenání
předání dědictví do rukou Františka Oldřicha Kinského.434
Dne 1. července 2003 odložil Okresní soud v Ústí nad Orlicí vynesení rozsudku
ve věci zámku a dalšího majetku v Chocni na říjen téhož roku. V průběhu července byly
odročeny i další dva rozsudky Okresního soudu ve Svitavách a České Lípě. 435
Na odročení rozsudků reaguje článek „Soudci se bojí v kauzách Kinský rozhodovat“,436
který otisklo Právo. Sděluje, že otálení soudů s vydáním rozsudků je způsobeno
rozruchem, který panoval na české politické scéně. Publikuje Čapkova slova, která
takovou možnost připouštějí: „Ta atmosféra na ty soudce vyvolává nějaký tlak
a já si dokážu představit, že si říkají: raději počkáme, s čím přijdou poslanci, jestli třeba
nějaký právní předpis nevydají, který by Kinského zastavil.“ Tyto spekulace jsou
dokladem, že diskuze na politické scéně byly opravdu bohaté. Vzhledem k ostrým
výrokům politiků, zejména ministra kultury P. Dostála, se těmto spekulacím nelze divit.
Později se v některých článcích objevila kritika počínání politiků, články odsuzovaly
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jejich výroky proti rozsudkům a soudům. Negativně se vůči počínání P. Dostála
vyjádřili i někteří soudci. V následujícím textu jsou prezentována slova Antonína
Procházky, soudce Ústavního soudu ČR. Vzhledem k tomu, že soudci byli nařčeni,
že podlehli nátlakům, je logické, že se našli ti, kteří se ke kauze veřejně vyjádřili.
Článek „Dostál vytáhl proti Kinskému“, 437 který vyšel na iDNES.cz, přinesl
informaci, že snahy Pavla Dostála se některým soudcům nezamlouvaly. Objevil se zde
například názor Antonína Procházky, tou dobou ústavního soudce: „Počíná si [Dostál]
jako vrchnostenský orgán v době totality. Kastuje lidi na šlechtice a nešlechtice.
Když jsou splněny zákonné podmínky, vrátit se to občanovi musí, padni komu padni.
Bez ohledu na majetek či původ. Jinak by šlo o diskriminaci.“ Prostor k vyjádření dostal
i Jaroslav Čapek, který sdělil plán Františka Oldřicha Kinského pro případ, že by získal
zpět palác Kinských na Staroměstském náměstí v Praze. Jeho klient by se údajně
do paláce se vší pravděpodobností přestěhoval, nicméně obrazárnu by tam ponechal.
Lukáš Dolanský a Jan Kubita informovali čtenáře v neposlední řadě i o tom, které
politické strany jsou největšími odpůrci případných restitucí Františka Oldřicha
Kinského. V této souvislosti jmenuje ODS, ČSSD, jejímž členem byl v té době
P. Dostál, a KSČM. Vzhledem ke spíše znárodňovacím tendencím komunistické strany
a jejímu postoji vůči šlechtě to asi nikoho nepřekvapí. Vedení ODS nebylo restitucemi
nadšeno ani v prvních letech po listopadu 1989, kdy se o restitucích mluvilo
a docházelo k tvorbě restitučních zákonů. ODS totiž v restitucích viděla zdržování čisté
vize ekonomické reformy, a jak se vzápětí ukázalo, restituce s sebou přinesly tisíce
soudních sporů, které měly za následek znejistění vlastnických výdajů. 438 Na druhou
stranu Lucie Talmanová, členka ODS, se postavila na stranu Colloredo-Mannsfeldů
a napsala článek, který obhajoval jejich restituční nároky. Text je zmíněn v kapitole
„Rod Colloredo-Mannsfeld v médiích“.
Aktivity politiků směřující k restituční kauze Františka Oldřicha Kinského
nezůstaly pouze u komentování soudních rozhodnutí. Na počátku července 2003 došlo
ke třem schůzkám politických činitelů, jejichž tématem byla Kinského restituční kauza.
Dne 1. července 2003 se uskutečnilo jednání, kterého se zúčastnilo vedení Poslanecké
sněmovny PČR, předsedové poslaneckých klubů a odborníci na restituce ve věci žalob
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na určení vlastnictví a obcházení dekretů prezidenta republiky.439 O jednání informoval
Český rozhlas článkem „V. Špidla: Právní kličky nemění výsledek II. světové války“. 440
Nepřineslo prý žádný výsledek. Proto svolal premiér Vladimír Špidla (ČSSD) další
schůzku a dal vypracovat řadu odborných expertíz, které měly dát návod, jak zamezit
vydávání majetku i ve všech dalších restitučních případech, kdy rozsudek prolamoval
tzv. Benešovy dekrety.
O jednání informoval například i server iDNES.cz v článku „Koho a proč straší
Kinský?“.441 I tento text jmenoval jako hlavní opozici vůči Kinského nárokům KSČM,
převážnou část ČCSD a ODS. Přinesl zprávu, že s uvážením jednaly US-DEU
s KDU-ČSL, které chtěly počkat na právní rozbory. Text informoval čtenáře nejen
o stranách, které se jednoznačně stavěly proti restitučním nárokům, ale i o těch,
které naopak vyčkávaly na právní rozbory.
Dění na politické scéně v souvislosti s Kinského restituční kauzou komentoval
Martin Komárek v článku „Kinský v džungli“, 442 který vyšel na serveru iDNES.cz.
Poukázal na to, že „pravicoví politici se v tomto případě shodují s levicovými, když
obě strany pohrdají právem“. Postoj autora je zcela patrný − stojí na straně Františka
Oldřicha Kinského a odsuzuje jak vyvlastňování majetku šlechty za první republiky,
tak i tzv. Benešovy dekrety.
Kladně se staví k nárokům Františka Oldřicha Kinského například i autor článku
„Chcete novelizaci Benešových dekretů?“,443 který vyšel v Lidových novinách. Snahy
politiků o změny v zákoně označil jako „účelové ohýbání zákona, popření řádu
a mafiánské praktiky, které jsou české politické scéně vlastní“. Zaujal stanovisko,
že František Oldřich Kinský je vlastníkem požadovaného majetku do dnešních
dní a pouze to má soud prověřit. Dostálovy výroky, že soudce, který rozhodl kladně
vůči osobě Františka Oldřicha Kinského, je slepý, označuje za urážky a doklad toho,
že ministr kauze nerozumí. Autor článku je advokátem, což jistě přidává
na důvěryhodnosti jeho slov. Jedná se o jeden z textů, které reagovaly na Dostálovy
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výroky. Někteří autoři stáli na Kinského straně, ale nelze říci, že by roli hrály sympatie
k jeho osobě. Autorům šlo spíše o spravedlivý proces, dodržování práva a vadilo jim
počínání českých politiků. Především odsuzování jednání českých politiků se stalo
jakýmsi důvodem, proč články vyznívají ve prospěch Kinského. Jde o aspekt, který
většinu článků, kladně se vyjadřujících vůči Kinskému, spojuje.
Nejinak vyznívá i článek „Můžeš za otce komouše“,444 který otiskla Mladá fronta
Dnes. Jan Macháček nepředkládá nějaké právní souvislosti, ale prezentuje čistě svůj
osobní názor. Míní, že otec Františka Oldřicha Kinského zemřel před samotnou okupací,
válkou a negativními jevy s nimi spojenými, a proto nelze říci, že zradil český stát.
Ani spolupráci s K. Henleinem v příslušné době nevnímá jako zradu a kolaboraci,
protože ten byl v té době řádným poslancem československého parlamentu. Je názoru,
že děti nemohou za své rodiče, a že by se měl zabavit zrovna tak majetek potomkům
členů KSČ, jestliže byl konfiskován potomkům nacistů. Tento článek jsem uvedla proto,
že se jako jeden z mála staví jednoznačně na stranu restituenta. Velmi zajímavý je v tom,
že se na Kinského pronacistické postoje dívá jinak, než většina dalších článků
a rozlišuje mezi předválečným nacionálním socialismem a válečným nacismem.
To se objeví i v některých dalších článcích a později to v jednom rozhovoru řekne i sám
František Oldřich Kinský. Nicméně je třeba brát názory v tomto textu s jistou rezervou,
protože v souvislosti s Oldřichem Ferdinandem Kinským mluví o kolaboraci a naprosto
mu uniká dekret č. 12/1945 Sb., který se vztahoval na osoby německé a maďarské
národnosti. Právě tento dekret hrál vzhledem k jeho německé národnosti stěžejní roli,
neboť podle poválečného zákonodárství o majetek nepřišli jen kolaboranti, ale i osoby
německé národnosti. I jeho tvrzení, že K. Henlein byl řádným poslancem parlamentu,
a tedy Kinského styky s ním jsou omluvitelné, je napadnutelné. V dekretu č. 12/1945 Sb.
§ 1 odstavci prvním je psáno: „S okamžitou platností a bez náhrady se konfiskuje pro
účely pozemkové reformy zemědělský majetek, jenž je ve vlastnictví [...] b) zrádců
a nepřátel republiky jakékoliv národnosti a státní příslušnosti, projevivších toto
nepřátelství zejména za krize a války v letech 1937 až 1945“ 445, z čehož jasně vyplývá,
že aktivity Oldřicha Ferdinanda Kinského spadají pod tento dekret. Sice v roce 1937
ještě válka nebyla a politická krize nastala až roku 1938 a lze proto považovat dekret
za účelově formulovaný, nicméně na skutečnosti to nic nemění. A ačkoli autor hájí

444

MACHÁČEK, Jan. Můžeš za otce komouše. Mladá fronta Dnes. Roč. 14, 3. 7. 2003, č. 154, s. 8.
ISSN 1210-1168.
445
Pokusy o restituci státního zámku Opočno po roce 1989 (studie a dokumenty), s. 233, pozn. 24.

110

stanovisko, že byl K. Henlein řádným členem parlamentu, poválečné zákony, především
dekrety prezidenta republiky, hovoří jasně.
V kladném přístupu k F. O. Kinskému a jeho restitučním nárokům pokračuje
článek „Politici versus soudy“,446 který vyšel v Lidových novinách. I Petruška Šustrová,
autorka textu, se s nelibostí staví k jednání politiků a spatřuje v něm zpochybňování
demokracie. Podotýká, že politici by se neměli plést do rozhodnutí soudů, protože
by mohli upadnout v podezření, že se snaží omezit jejich nezávislost, což bylo z jejich
chování

zjevné.

Snahy

polické

scény

upravit

nějakým

způsobem

zákony,

aby se zabránilo vrácení nárokovaného majetku do rukou Františka Oldřicha Kinského,
přirovnává k poválečnému „lex Schwarzenberg“. Tyto snahy označuje slovem „trapný“.
Jako hlavní důvod počínání českých politiků spatřuje ve skutečnosti, že Kinského
požadovaný majetek je obrovský. V závěru článku stojí, že komentář autorky vyjadřuje
i stanovisko listu. Tím tedy daly Lidové noviny jasně najevo, na kterou stranu sporu
se přiklánějí.
Jednání politiků označuje za krajně nevhodné i autor článku „Zákon platí
i pro Kinského“, 447 který vyšel v Právu. Tomáš Kvapil, tou dobou místopředseda
a poslanec KDU-ČSL, poukazuje na fakt, že v ústavě je moc rozdělena na výkonnou,
zákonodárnou a soudní. Politikům podle něj nepřísluší zasahovat do nezávislého
soudnictví a vyjadřovat se k soudním sporům. Rozhodně nesouhlasí se změnou zákonů
a případné vytvoření nějakého zákona, který by znemožnil restituce Kinského majetku,
označuje jako zákon „na objednávku“. Postoj autora lze vcelku dobře pochopit, když
přihlédneme tomu, které politické strany byl členem. KDU-ČSL spolu s US-DEU
zaujaly na politické scéně, jak již bylo řečeno, ze všech politických stran nejméně
„hysterický“ postoj a čekaly na právní expertízy, než se přiklonily ke konkrétnímu
stanovisku.
Posledních pět článků z roku 2003 se od předchozích liší, protože jejich autoři
se jednoznačně staví na stranu restituenta a naopak proti počínání českých politiků.
V článcích předchozích naopak jednostrannost viděna není a dalo by se říci, že mají cíl
pouze informovat, nikoliv čtenáře navádět určitým směrem. Jako částečnou
jednostrannost může možná někdo vnímat, že se v těchto článcích v drtivé většině
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objevují názory politiků, kteří jsou proti vydání majetku F. O. Kinskému. Naopak
názory politiků, které zní opatrněji, se objevují zřídka. Nelze říci, že by se autoři těchto
textů stavěli na Kinského stranu z důvodů nějakých sympatií, či vyloženě právních
pohnutek, ale proto, že nesouhlasí s počínáním českých politiků.
Jeden z dalších rozhovorů s P. Dostálem přineslo Právo v článku „Můj problém
nejsou šlechtici, ale nacisté“.448 Vysvětluje, proč byl iniciátorem výše zmíněné schůzky
politiků. Jako několikrát předtím upozorňuje na to, že soudy porušují hranici 25. února
1948 stanovenou pro restituce a dále, že mají snahu vydat majetek konfiskovaný
na základě tzv. Benešových dekretů (nepochybuje, že na Františka Oldřicha Kinského
se vztahoval dekret č. 12/1945 Sb., protože ho považuje za osobu německé národnosti).
Analýzy, zpracované mnoha právníky, prý potvrzují, že jednání soudu je špatné a dalo
by se říci až účelové. V minulých článcích byl publikován názor advokáta J. Čapka
na náhlá soudní odročení Kinského kauz. Ten je názoru, že se tak děje díky politickému
tlaku. To ale P. Dostál v tomto článku popírá a dokonce označuje Čapkovo počínání
za „brutální“, jehož cílem je ovlivnění soudců, aby bez přemýšlení rozhodovali
co nejrychleji. Brání se i nařčení, že jedná z osobních pohnutek. Své počínání vnímá
pouze jako důsledek povinnosti hájit zájmy státu.
Další článek se zabývá otázkou národnosti Františka Oldřicha Kinského
a problematikou konfiskace majetku, o který usiloval. Občanství bylo klíčovou otázkou
v restituční kauze a každá protistrana zaujímala opačné stanovisko. Právo přineslo
v článku „Podle experta byl Kinský Němec, a proto nemá nárok na majetek“

449

informaci o expertíze vedoucího katedry ústavního páva na Právnické fakultě Karlovy
univerzity v Praze prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. V expertíze, kterou napsal
zhruba před rokem a čtvrt před vznikem článku, sděluje, že František Oldřich Kinský
nabyl německou národnost po svém otci. Vzhledem k tomu, že ji měla i jeho matka,
nemohl F. O. Kinský získat jinou národnost než německou. Dále píše, že měl rovněž
německou státní příslušnost díky smlouvě mezi Československou republikou
a Německou říší z roku 1938. Osvědčení o českém občanství, které mu vydala Jana
Talmanová, je tedy chybné. Zdůraznil, že v Kinského sporech nehraje roli státní
občanství, jak je tomu v restitučních sporech, ale národnost. S tím však nesouhlasil
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advokát J. Čapek, který řekl, že v určovacích žalobách je naprosto jedno, jakou
národnost žalobce má. Výsledek závisí pouze na důkazech, jestli dané osobě majetek
patří, či nikoli. Čapek odmítl i tezi o Kinského německé národnosti. V. Pavlíček
vyvracel, že by F. O. Kinský zdědil majetek po svém pradědovi. Předložil usnesení
Německého obvodového soudu v Pardubicích z 11. srpna 1939, ve kterém stojí,
že zůstavitelem dědictví je Oldřich Ferdinand Kinský. Pavlíček poukázal na to,
že dle tehdy platných zákonů bylo možné odkázat majetek pouze narozenému dítěti.
V tom se zcela rozchází s tvrzením J. Čapka. Ten tvrdil, že František Oldřich Kinský
získal majetek po pradědovi, který zemřel roku 1904. Po citování tohoto dokumentu
Kinského advokát poznamenal, že se jednalo pouze o část dědictví. Pavlíček vnímá
rozhodnutí soudu z června 2003 jako chybné. Navíc občanskoprávní žaloby na určení
vlastnictví jsou podle něj v rozporu s tzv. Benešovými dekrety.
Schůzka politiků 3. července 2003 nebyla jediná. Dne 4. července 2003 proběhlo
jednání premiéra Vladimíra Špidly s předsedy obou komor PČR, předsedy politických
stran a předsedy poslaneckých a senátorských klubů. 450 Informaci o jednání přinesl
portál Českého rozhlasu ještě v den, kdy schůzka proběhla. V článku „Politici
se u premiéra shodli na krocích kvůli restitucím“451 se objevují informace, která řešení
se na schůzce probírala. Text zmínil požadavek, že by měl Nejvyšší soud jednoznačně
stanovit, jak postupovat v případech restitučních kauz, které jsou podobné té Kinského.
Stanoviskem Nejvyššího soudu by se měly dále řídit soudy nižších instancí. Opět
je patrná snaha ODS bránit ve vydání majetku F. O. Kinskému. Článek totiž prezentuje
názor jejího tehdejšího předsedy Mirka Topolánka, který řečený krok jednoznačně
schválil. Účastníci schůzky se shodli, že je potřeba počkat na právní expertízy,
než se přikročí k případné změně Ústavy, která by jasně zamezovala snahy o průlom
tzv. Benešových dekretů a restituční hranice 25. února 1948. Premiér Špidla
při té příležitosti konstatoval, že Ústavu zřejmě nebude třeba novelizovat, neboť
problém nevidí ve stávajících zákonech. Ty jsou dle něj dostatečné, nicméně jejich
interpretace chybná. S případnou změnou Ústavy nesouhlasí právník Tomáš Sokol.
Ten zastává stanovisko, že tím, kdo vykládá zákony, by měl být pouze soud. I proto
je v ČR oddělena moc soudní a moc výkonná, jak dále zdůrazňuje, a iniciativa politiků
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by neměla soudy v žádném případě ovlivňovat. Na tomto jednání pak jednotlivé strany
souhlasily s tím, že nebudou přicházet s vlastními aktivitami, ale koordinaci problému
ponechají na koaličním kabinetu. V neposlední řadě je třeba zmínit i rozhodnutí, že stát
by měl pomoci obcím, které budou žalovány příslušníky šlechty v restitučních sporech.
Názor T. Sokola, který lze vnímat jako negativní vůči snahám politiků o nenavrácení
majetku F. O. Kinskému, dokresluje postoje autorů některých předchozích textů. Jedná
se o vyjádření dalšího soudce, který se s nelibostí díval na chování politiků v průběhu
července 2003. Předmětem kritiky nebylo pouhé vyjadřování se politiků k rozhodnutím
soudů, ale především jejich snahy změnit zákony tak, aby byly ku prospěchu žalovaným,
tedy především státu a některým soukromým osobám.
Haló noviny se ani v případě Františka Oldřicha Kinského nevyvarovaly
negativních komentářů, stejně jako tomu bylo v případě Colloredo-Mannsfeldů.
Publikovaly článek „Občan by se lecčeho mohl nadít“, 452 ve kterém Jaroslav Kojzar
cituje z knihy Prof. PhDr. Roberta Kvačka, CSc., „Osudná mise“. Jedná
se o monografii, která pojednává o misi lorda Runcimana. Připomíná, že Oldřich
Ferdinand Kinský ubytoval misi v České Kamenici na svém panství a zradil tím český
stát. Autor odmítá argument, že František Oldřich Kinský zdědil majetek po dědovi
a staví se tak jednoznačně proti jeho restitučním nárokům. V textu však chybně uvádí,
že zdědil majetek po svém dědovi, protože František Oldřich Kinský tvrdil, že ho zdědil
po pradědovi. Při pročítání jednotlivých článků z Haló novin jasně vyplynulo,
že neustále překládaly nejrůznější případy kolaborace a spolupráce Oldřicha Ferdinanda
Kinského s nacisty. Tato sdělení představují vcelku pravidelný jev, který měl za cíl
znevážit restituční nároky Františka Oldřicha Kinského.
Dalším autorem, kterému se nezdálo chování politiků vhodné, byl Erik Tabery.
V textu „Čeho se bojí Dostál“453, otištěném v Respektu, píše, že P. Dostál v boji proti
restitučním nárokům Kinského vytáhl „nátlak na soudní moc a chytlavé strašáky českoněmecké minulosti“. Přestože je to „trapné“, je takové počínání úspěšné, neboť
„německé nebezpečí je v Česku evergreenem, na němž politici snadno nahrávají body“.
Autor zastává stanovisko, že František Oldřich Kinský nebyl za války ani Němec,
ani kolaborant, a tedy se na něj nemohly tzv. Benešovy dekrety vztahovat. Odsuzuje
zasahování politiků do soudních rozhodnutí, tak jako to učinili autoři některých
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předešlých článků, kteří se postavili proti takovýmto praktikám na české politické scéně.
Dotýká se i aktivit Oldřicha Ferdinanda Kinského v SdP, když píše: „Oldřich Kinský
zemřel v roce 1938 a v jeho době byla Henleinova SdP stejně legální (a stejně
zavrženíhodnou) součástí československého parlamentu, jako je dnes KSČM.“ Cituje
i dva politiky, kteří náleželi ke stranám, které hodnotily kauzu spíše zdrženlivě a snažily
se o jistou objektivitu − Cyrila Svobodu za KDU-ČSL a Petra Mareše za US-DEU.
C. Svoboda jako právník a jeho strana ctí právo na ochranu vlastnictví, jak se čtenář
mohl v článku dozvědět. Pokud tedy majetek fakticky státu nikdy nepatřil, nevidí
problém v jeho navrácení F. O. Kinskému. P. Mareš dokonce přednesl návrh,
že by mohli být odškodněni čeští Němci, kteří se sice vyhnuli odsunu, ale byli ve vlasti
dále diskriminováni (více o tom např. „Odškodnění neodsunutých Němců“
na Aktuálně.cz454). V souvislosti s tímto článkem vyvstává otázka stereotypů v nazírání
na Němce. Je třeba uvědomit si, že český národ žil v českých zemích několik století
vedle německého etnika. Jejich mnohdy problematické soužití vyústilo ve 20. století
ve snahy Němců v pohraničí odtrhnout se a připojit se k Německé říši. Po konci druhé
světové války došlo k aplikování kolektivní viny vůči Němcům, což je více než patrné
v samotném zákonodárství (dekretech prezidenta republiky) a odsunu převážné části
Němců z Československa. Kolektivní vina a staleté soužití, vnímající Němce spíše jako
cizí element a mnohdy nepřítele, přinesly stereotypy, které se promítaly i na konci
20. a počátku 21. století: Němci měli protičeské postoje, „všichni“ Němci byli nacisté
apod. Kolektivní viny je možné si povšimnout v některých článcích, které se negativně
staví proti Kinského nárokům, protože se tam objevují teze, že by se majetek neměl
vydávat potomkům nacistů. A to i přes to, že mnozí potomci byli v době okupace děti
a neměli možnost kolaborovat, ani se podílet na odboji.
Právo otisklo článek Pavla Dostála „Jen ho nechte, ať se stydí“,455 který je jakousi
konfrontací s osobou advokáta J. Čapka a výroky, které vůči P. Dostálovi prohlásil.
Ten v Lidových novinách podotkl ve dříve zmíněném článku „Za svého ministra
kultury se stydím, tvrdí advokát Františka Kinského“, že se za P. Dostála stydí.
Ten podotýká, že stydět by se měl J. Čapek sám za sebe z profesních důvodů. Podle
něj totiž nepochopil dekret č. 12/1945 Sb., i přes to, že je právník. Františka Oldřicha
Kinského vnímá jednoznačně jako osobu německé národnosti, na kterou se vztahuje
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zmíněný dekret, protože se narodil rodičům, kteří měli německou národnost. Opět
se jedná o článek, ve kterém se „přetřásá“ Kinského národnost, na niž každá strana
pohlíží zcela opačně. Frekventovanost otázky Kinského národnosti byla velmi častá.
Toho si lze jasně povšimnout již u dřívějších článků. Na překrucování slov v názvu
článku v Lidových novinách jsem již upozorňovala. I v tomto textu se znovu objevuje
tvrzení, že se J. Čapek stydí za P. Dostála i přes fakt, že nikdy nemířil výroky na jeho
osobu, ale pouze na jeho chování a výroky.
Zdrženlivý postoj KDU-ČSL a US-DEU byl předmětem kritiky ze strany
ODS, především Mirka Topolánka, Petra Nečase a Vlastimila Tlustého. Informaci
o tom přinesl článek „ODS nařkla lidovce a unii, že škodí českým zájmům“.456 Strany
byly kritizovány za to, že údajně vytvářely prostor pro revizi poválečného uspořádání,
a tím i pro potenciální odškodnění sudetských Němců. Ty se však proti nařčení ohradily
a obvinily ODS z „nehorázné lži“. Je to doklad rozkolu na české politické scéně ve věci
restitučních nároků potomků bývalých šlechtických rodů.
Ani schůzka ze 4. července 2003 nebyla poslední. Dne 9. července 2003
se na Pražském hradě sešli prezident ČR Václav Klaus, který byl iniciátorem této
schůzky, premiér Vladimír Špidla, předseda Senátu PČR Petr Pithart a předseda
Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek. 457 O schůzce informuje článek v Českém
rozhlase „Názory na minulost se nemění, shodly se špičky na Hradě“. 458 Přinesl
informaci, že se představitelé politické reprezentace ČR dohodli na tom, že platí
současná restituční hranice, která byla na počátku 90. let 20. století stanovena
na 25. únor 1948.
Na serveru HN.IHNED.cz vyšel v článku „Proč nevrátit Kinským majetek?
Protože je ho moc?“ 459 rozhovor s Tomášem Ježkem. Ten je bývalým ministrem
privatizace a autorem zákona o restitucích. Označil schůzky politiků a jejich snahy
změnit Ústavu jako účelově vyvolanou „hysterii“ politiků, kteří nechtěli, aby Framtišek
Oldřich Kinský dostal svůj majetek zpět, protože je ho hodně. Z článku nelze usuzovat,
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že by stál vyloženě na jeho straně. Spíše si přál, aby právo zvítězilo a nebylo pošlapáno
snahami politiků.
Schůzky politiků a jejich aktivní vystupování proti vrácení části požadovaného
majetku F. O. Kinskému se odrazily v náplni článků zejména v počátečních dnech
července 2003. Média o schůzkách bohatě informovala. V této souvislosti zmíním další
texty, které vyznívají ve prospěch restituenta a je v nich patrný negativní postoj vůči
počínání politiků. Nebudu je více rozebírat, neboť se v nich objevily de facto totožné
informace jako v článcích předchozích: „Kinský a jeho majetek“, 460 „Svatý, svatý
Beneši!“, 461 „Politický pud“ 462 a „Vyhaslé Benešovy dekrety“ 463 (všechny vyšly
na iDNES.cz), „Kinský, soudy a politici“ (Právo),464 „Válečnická metafora“ (Euro),465
„Benešovy zástěrky“ (Blesk), 466 „Revoluční nadhled“ (Právo). Negativně hodnotí
novináři především výroky Petra Nečase k rozhodnutí soudu v červnu 2003:
„Mě by zajímalo, jakými duševními pochody ti daní členové soudní sestavy procházeli
tak, aby došli k tak absurdnímu rozhodování, které mimochodem uplatňují občanské
zákoníky

někdy

z

období

napoleonských

válek“,

467

„Případ

Kinský:

jen populismus“ (Mladá fronta Dnes), 468 „Dejme šanci řádnému procesu“ (Lidové
noviny),

469

„Soudy snad rušit nebudeme“ (Právo),

470

„Totalita v Dostálově

hlavě“ (Mladá fronta Dnes), 471 „Vraťte Kinskému ukradené majetky“ (Týden), 472

460

KOMÁREK, Martin. Kinský a jeho majetek. In: iDNES.cz [online]. 29. 7. 2003 [vid. 7. 6. 2012].
Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/kinsky-a-jeho-majetek-05m/domaci.aspx?c=A030729_180416_nazory_has
461
KOMÁREK, Martin. Svatý, svatý Beneši!. In: iDNES.cz [online]. 7. 7. 2003 [vid. 7. 6. 2012].
Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/svaty-svaty-benesi-0a7/domaci.aspx?c=A030707_190325_nazory_nad
462
STEIGERWALD, Karel. Politický pud. In: iDNES.cz [online]. 10. 7. 2003 [vid. 7. 6. 2012]. Dostupné
z: http://zpravy.idnes.cz/politicky-pud-0d9-/domaci.aspx?c=A030709_191407_nazory_mad
463
KULA, Pavel. Vyhaslé Benešovy dekrety. In: iDNES.cz [online]. 7. 7. 2003 [vid. 7. 6. 2012].
Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/vyhasle-benesovy-dekrety-0y3/domaci.aspx?c=A030707_145531_nazory_slu
464
HANÁK, Jiří. Kinský, soudy, politici. Právo. Roč. 13, 7. 7. 2003, č. 156, s. 6. ISSN 1211-2119.
465
MATOCHA, Pavel. Válečnická metafora. Euro. Roč. 6, 7. 7. 2003, č. 27, s. 4. ISSN 1212-3129.
466
ZADRAŽILOVÁ, Jitka. Benešovy zástěrky. Blesk. Roč. 12, 7. 7. 2003, č. 156, s. 2. ISSN 1210-5333.
467
HANÁK, Jiří. Revoluční nadhled. Právo. Roč. 13, 8. 7. 2003, č. 157, s. 7. ISSN 1211-2119.
468
DOLEŽAL, Bohumil. Případ Kinský: jen populismus. Mladá fronta Dnes. Roč. 14, 8. 7. 2003, č. 57,
s. 8. ISSN 1210-1168.
469
PŘIBÁŇ, Jiří. Dejme šanci řádnému procesu. Lidové noviny. Roč. 6, 8. 7. 2003, č. 157, s. 10. ISSN
0862-5921.
470
UHL, Petr. Soud snad rušit nebudeme. Právo. Roč. 13, 9. 7. 2003, č. 158, s. 6. ISSN 1211-2119.
471
LOBKOWICZ, Johannes. Totalita v Dostálově hlavě. Mladá fronta Dnes. Roč. 14, 9. 7. 2003, č. 158,
s. 7. ISSN 1210-1168.
472
FENDRYCH, Martin. Vraťte Kinskému ukradené majetky. Týden. Roč. 10, 14. 7. 2003, č. 29, s. 64.
ISSN 1210-9940.

117

„O totalitním myšlení“ (Mladá fronta Dnes),473 „Nezávislost českých soudů“ (Lidové
noviny)474 a „Kinský: případ kolektivní viny?“ (Mladá fronta Dnes).475
Článků, které by se stavěly proti Františku Oldřichovi Kinskému, bylo velmi
málo. Jedním z nich je například „Vrátíme majetek rodinám nacistů?“, 476 který byl
otištěn v Reflexu a jehož autorem je Stanislav Motl. Celý článek pojednává
o pronacistické činnosti Oldřicha Ferdinanda Kinského. Vše podstatné o této jeho
činnosti bylo řečeno již dříve, proto nemá smysl text nadále rozvádět. Jen shrnu,
že autorovo stanovisko je zamítavé ke Kinského nárokům.
Negativní byl i článek „Jak nabyl pan Kinský majetek?“, 477 který publikovalo
Právo. Josef Kohout prezentuje teze z knihy „12. 5. 1743 Marie Terezie − korunovace
na usmířenou“ od Eduarda Maura. Text zmiňuje konferenci ve Vídni roku 1742, která
se sešla za účelem posouzení návrhu na zrušení poddanství a nevolnictví v Čechách
a na Moravě. Autor textu zmiňuje výňatek z knihy, kde se píše, že velkým odpůrcem
byl český nejvyšší kancléř Filip Josef hrabě Kinský. Dle tohoto usuzuje, že Kinští
nabyli majetek nevhodným způsobem. Je zcela ahistorické aplikovat na kauzu
20.−21. století nevolnický systém 18. století, který navíc nebyl vlastní jen Kinským,
nýbrž

většině

šlechtických

rodů

té

doby.

Kinští

se

nedopouštěli

ničeho,

co nedělaly i ostatní šlechtické rody. Autor používá typické stereotypy při kritice
Kinského, které panují v českém prostředí vůči šlechtě − „zlý šlechtic vykořisťuje
nebohého rolníka“, šlechta přišla k majetku nepoctivě apod. Stejně jako v případě
monografie Roberta Kvačka se i v tomto případě jedná o zneužití historikova díla
k politickým účelům.
V průběhu července se objevovaly nejrůznější zprávy spojené s restituční kauzou:
o výrocích politiků, o jejich schůzkách, publikován byl například i rozhovor
s Pavlem Dostálem apod. Kinského názory se ovšem v médiích vyskytovaly jen zřídka.
Za stranu žalobce se pro tisk vyjadřoval především advokát J. Čapek. Proto bude
na místě zmínit rozhovor, který s Františkem Oldřichem Kinským vyšel v časopise Euro
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pod názvem „Otec bránil minority, Židy i Němce“. 478 Objevila se v něm některá nová
tvrzení, která v předchozích článcích nebyla. V úvodu říká, že v případě vrácení
požadovaného majetku by se chtěl vrátit do České republiky. Prozrazuje i případné
plány, kdyby získal zpět palác Kinských v Praze. Zařídil by si v něm pár místností
k obývání a zbytek ponechal v pronájmu Národní galerii, která využívá palác pro svoji
expozici. Odmítl, že by byl jeho otec nacista, protože k tomu nenašel důkazy. Prohlížel
údajně výpisy z otcova účtu, ale nenašel nic, co by svědčilo o tom, že financoval
NSDAP, nacistické organizace apod. Popírá také jeho členství v nacistických
organizacích, protože by to bylo uvedeno na parte, kde je pod jeho jménem sepsáno,
ve kterých spolcích působil, jaké měl funkce a vyznamenání. Tvrdí, že otec nebyl
členem žádné politické strany a za svého života údajně bránil minority − Židy i Němce
v Československu. Popírá rovněž otcovu kolaboraci s nacisty prostřednictvím přátelství
s K. Henleinem. Namítá, že ten byl v té době předsedou legální politické strany, která
měla mnoho poslanců v československém parlamentu. Autor rozhovoru mu jako důkaz
údajné pronacistické aktivity uvedl fotku otce v uniformě SA s hákovým křížem
na rukávu, jak se chystá v České Kamenici vítat Adolfa Hitlera. On však odmítl,
že by byl mužem v uniformě jeho otec. Řeč přišla i na financování NSDAP jeho matkou.
Opět popřel, že by byla matka členkou zmíněné strany, ale připouští, že ji mohla
financovat. Odůvodnil to tím, že jí to zřejmě usnadnilo vycestování do Argentiny.
Stejně odmítl tvrzení, že posílala NSDAP peníze z Argentiny, protože údajně neměla
žádné finance a živila je babička. Do Argentiny s matkou odjel proto,
že gestapo omezovalo jejich volný pohyb (při cestách do Vídně museli žádat neustále
o povolení atp.). Rozhovor se dotkl i nejasné smrti jeho otce. Před otcovou smrtí údajně
gestapo Kinského rodině několikrát prohledávalo dům. Otec zemřel na infarkt ve věku
46 let, ale František Oldřich Kinský zpochybnil, že se jednalo o přirozenou smrt.
Oldřich Ferdinand Kinský totiž celý život sportoval, jako pilot se musel navíc každého
půl roku podrobit lékařské prohlídce a vždy se ukázalo, že je plně zdráv. Rodina dostala
ke všemu několik anonymních dopisů, že otec nezemřel přirozenou smrtí. Dále
se rozhovor stočil i k jeho národnosti za druhé světové války. Měl prý dvě národnosti:
po otci českou a matce argentinskou. Odmítl tvrzení, že by měl německou národnost.
To zdůvodnil tím, že kdyby byla jeho rodina německé národnosti, nebyl by jim za války
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omezován pohyb a po válce by se nevrátili do Německa a nežádali kompenzaci
za majetek, o který přišli v Československu. Prozradil, že jeho matka podala žádost
o konfiskovaný majetek poprvé již v 50. letech. Od té doby jezdil pravidelně
do Československa a pátral po dokumentech svědčících o jejich majetku, lidech, kteří
pro jeho rodinu dříve pracovali a jejich svědectví nechával ověřit notářem.
To pokračovalo v průběhu 60. a 70. let. Právě v 70. letech poprvé do Prahy přijela
speciální velvyslankyně Argentiny, aby požádala o informace o jejich majetku.
Argentinská vláda ho následně zastupovala až do 90. let. Je nemožné posoudit, jestli
záměrně lhal, aby se přiblížil vítězství ve svých restitučních kauzách, nebo jestli byl
skutečně přesvědčen o tom, že rodiče nespolupracovali s nacisty. Členství jeho matky
v NSDAP je však doložitelné číslem jejího členského průkazu (11377203, členkou byla
od 2. února 1939).479 Přinejmenším je potřeba zdůraznit, že o angažovanosti jeho otce
ve prospěch Židů nejsou zmínky a on toto tvrzení ani nikterak dále neobjasňuje. Existují
naopak důkazy, které se shodují, že v zájmu Němců usiloval o odtržení českého
pohraničí a jeho připojení k Německé říši. Svědčí o tom i počínání v době Runcimanovy
mise, kdy se jednoznačně snažil

členy mise přesvědčit, že Němci jsou

v Československu utlačováni.
Další články se věnují vývoji restituční kauzy a rozsudkům soudů. „Ne, řekl soud
Kinského nárokům“480 je název článku ze serveru iDNES.cz, který přináší informaci,
že Okresní soud v Kladně zamítl 30. července 2003 žalobu Františka Oldřicha Kinského
na majetek obcí Jarpice a Šlapanice, pozemků a objektů, které patřily k zámku Zlonice,
objekt firmy Kahos ve Zlonicích a cukrovar ve Velvarech. Obce a firmy totiž užívaly
majetek v dobré víře, že je jejich, a tak došlo k tzv. vydržení vlastnictví a k restituci
proto nemohlo dojít. V článku „Kinský prohrál se dvěma obcemi, podle soudu podal
své žaloby pozdě“, 481 který publikoval server Hospodářských novin, jsou zveřejněna
slova soudkyně Okresního soudu v Kladně Hany Homolové. Ta říká, že se soud
okolnostmi konfiskace podle tzv. Benešových dekretů vůbec nemusel zabývat:
„Žalovaní nabyli majetku podle zákona z roku 1991. Podle občanského zákoníku běžela
od 1. ledna 1992 desetiletá lhůta umožňující vydržení vlastnictví. Žaloba byla podána
479
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až v září 2002.“
Prostor k vyjádření dal Františku Oldřichovi Kinskému server HN.IHNED.cz
v článku „Kinský proti dekretům nejde“. 482 Podstatné je, že opět vyvrací údajné
prolamování dekretů prezidenta republiky. Na tzv. Benešovy dekrety se odvolává, když
říká: „V případě rozhodnutí namířených proti mně byly udělány chyby. V Benešových
dekretech se říká: Pokud jsou dotčeni nezletilí, musí stát ustanovit poručníka.
To se nestalo a to dělá konfiskaci podle českého práva neplatnou.“ V článku připomíná,
že od roku 1940, od svých 3, 5 let, žije v Argentině, a tedy není ani možná jeho údajná
kolaborace s nacisty, proti které jsou zaměřeny tzv. Benešov dekrety. Je více než jasné,
že 3,5 leté dítě by těžko mohlo za druhé světové války kolaborovat s nacisty. Je však
nutné opět zmínit skutečnost, že tzv. Benešovy dekrety se nevztahovaly primárně
na kolaboranty s nacistickým režimem za druhé světové války, ale postihovaly i osoby
německé a maďarské národnosti. To je skutečnost, která F. O. Kinskému naprosto uniká.
Respektive on po celou dobu kauzy tvrdil, že jeho rodiče i on měli československou
národnost a zmíněné dekrety se na ně nevztahují. Že tomu tak nebylo, jsem již uvedla.
Vzhledem k tomu, že od června 2003 nevyhrál již žádný soudní spor,
je jasné, že jeho argumenty soud neuznal a naopak se přiklonil k argumentům protistran
(žalovaných).
V Haló novinách, které stály téměř již tradičně proti restitučním nárokům
potomků bývalých šlechtických rodů, vyšel negativně laděný článek „Případ Kinský
a některé souvislosti“.483 Josef Groušl odkazuje čtenáře k mezinárodnímu právu, které
stanovuje, že Němci nesmějí žádat o majetek, který jim byl konfiskován po druhé
světové válce spojeneckými mocnostmi antifašistické koalice. Je toho názoru,
že „pravicovým silám ve SRN a revanšistickým spolkům jen o to, aby se případem
Kinský začal v ČR odvíjet ‚nový proces‘ obcházení československých zákonů z roku
1945“. Lze si povšimnout podobných obav jako u politiků. I on vidí v případu
F. O. Kinského možný precedens, který by v případě vítězství rozpoutal velké množství
dalších restitučních žalob na majetek, jenž byl zabaven před 25. únorem 1948
na základě dekretů prezidenta republiky.

482

An. Kinský proti dekretům nejde. In: HN.IHNED.CZ [online]. Aktualizováno 31. 7. 2003 [vid.
7. 6. 2012]. Dostupné z: http://zpravy.ihned.cz/c1-13160260
483
GROUŠL, Josef. Případ Kinský a některé souvislosti. Haló noviny. Roč. 13, 21. 8. 2003,
č. 195, s. 5. ISSN 1210-1494.

121

Zajímavý je článek „Kauza Kinských mě připravuje o statisíce“ 484 z Mladé fronty
Dnes − příloha pro Liberecký kraj. Ta publikovala dopis, který zaslal jeden
z postižených Kinského žalobami − pan Josef Doškář. Ten koupil roku 1994 objekt
hájovny v České Kamenici, na kterou ovšem František Oldřich Kinský vznesl nárok.
Z dopisu je zřetelné, že autor je Kinského žalobou na určení vlastnictví rozezlen, neboť
uvádí, že by nečekal vracení majetků Němcům (je přesvědčen o tom, že Kinský zdědil
po rodičích německou národnost) a potomkům nacistů. Zmiňuje členství Oldřicha
Ferdinanda Kinského v SdP, Sudetoněmeckém Freikorpsu a členství matky Matyldy
v NSDAP. Následně sděluje i to, že jeho matka údajně poskytovala pozemky
pro potřeby NSDAP (cvičiště a střelnice). Tehdejší stav byl pro pana Doškáře velmi
nepříznivý. Praví, že objekt nemůže prodat, ale stále za něj musí platit daně, pojištění
a provádět opravy apod. To samozřejmě přináší náklady. Ztrátu zatím vyčíslil
na 260 000 Kč. Příběh Doškářových přinesl na polickou scénu opět bouři: poslanec
za ČSSD Robert Kopecký sdělil, že pokud František Oldřich Kinský získá celkem tři
požadované objekty rodiny Doškářových, opustí stranu,

která není schopná ochránit

majetek občanů ČR. 485 Opět je zde patrné nerespektování právního řádu ze strany
politika.
K případu Doškářových vyšel rovněž článek v Haló novinách „Bude se vracet
majetek i Heydrichovým potomkům?“,

486

který vyznívá opět negativně vůči

F. O. Kinskému a již v názvu je patrný nesmyslný argument. Objevuje se výše řečené
stanovisko Roberta Kopeckého. Noviny však otiskují i slova poslankyně za KSČM
Jiřiny Fialové: „Je to rabování národního majetku“. Vzhledem k politické orientaci
deníku není překvapivé, že dává prostor jen politikům z levého politického spektra.
Již název článku přirovnává Františka Oldřicha Kinského, i když ho přímo nejmenuje,
k potomku nacisty a zní poněkud útočně. Dalo by se říci, že má zřejmý dehonestující
záměr vůči jeho osobě. Vše dokresluje skutečnost, že v kritických článcích vůči
Kinskému byla prakticky vždy zmíněna činnost jeho rodičů v nacistických stranách,
spolcích, aby tak došlo ke snížení jeho restitučních nároků.
Dne 9. října 2003 zamítl Okresní soud v Děčíně žalobu, kterou se František
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Oldřich Kinský domáhal po Ministerstvu vnitra ČR vydání loveckého zámečku Tokáň
u Jetřichovic. Téhož dne zamítl týž soud i jeho žalobu proti obci Jiřetín pod Jedlovou
o vydání restaurace na Jedlové hoře a dalšího majetku v obci. 487 O rozsudku informoval
server Český rozhlas v článku „Kinský s nároky na majetek dvakrát neuspěl“. 488 Text
zdůvodňuje rozsudek: soudkyně Jana Havlová sice uznala, že vlastníkem uvedených
nemovitostí byl František Oldřich Kinský, ale žalobu zamítla s odkazem na Pařížskou
dohodu o reparacích z roku 1945 (podle té připadl Československu německý majetek
a povinností vlády bylo zajistit, aby ho nedostali zpět Němci) a tzv. Benešovy dekrety
(o majetek přišel na základě řádně provedené konfiskace na základě dekretu č. 12/1945
Sb.). F. O. Kinský podal tou dobou u Okresního soudu v Děčíně 46 žalob. Jak ovšem
článek informuje, zaplatil soudní poplatky zatím jen za dvanáct z nich. U ostatních
požádal soud o osvobození od nich z důvodu údajné tíživé finanční situace. Proto
soudkyně J. Havlová nařídila projednávání pouze těch žalob, za které soudní poplatek
zaplatil. V ostatních případech vyzvala F. O. Kinského, aby doložil své příjmy
a majetkové poměry. Tento rozsudek byl prvním, který se v historii Kinského sporů
odvolával na Pařížskou reparační dohodu. Na tu reagoval článek další: Pařížská
reparační dohoda z roku 1945, kterou Československá republika ratifikovala v roce
1946 a následující rok oficiálně vyšla ve Sbírce zákonů, jí uložila konfiskovat německý
majetek a zabránit tomu, aby se dostal zpět do rukou Němců. V kauze Tokáň
by šel navíc uplatnit tzv. institut vydržení, protože stát byl jeho majitelem v dobré víře
již min. 10 let. 489 Skutečně se v odstavci A článku 6 této reparační smlouvy píše:
„Každá signatární vláda si ponechá formu, již si sama zvolí, německý nepřátelský
majetek v její pravomoci, nebo bude jím disponovat takovým způsobem, aby se nemohl
vrátiti do německého vlastnictví nebo pod německou kontrolu, a odečte tento majetek
od svého podílu na reparacích“.490 Existoval však ještě odstavec D, který říkal, že při
provádění ustanovení odstavce A se majetek, který byl vlastnictvím členské země
Spojených národů nebo jejích příslušníků v době její anexe nebo okupace Německem,
nebude započítávat na účet jeho reparací. To se týkalo především sudetoněmeckého
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majetku v Československu.491 Součástí tzv. Pařížských dohod se staly tzv. Bonnonské
úmluvy, ve kterých se SRN zavázala, že v budoucnu nevznese žádných námitek proti
opatřením, která byla vůči německému majetku učiněna v zahraničí a majetku, který
byl zabaven pro účely reparací nebo restitucí či v důsledku válečného stavu apod.492
Pár dní po vynesení rozsudku vyšel v Haló novinách další negativní článek vůči
rodu Kinských: „Rodina Kinských byla fašistická, velmi aktivní“.493 Celý článek, který
zaměňuje fašismus a nacismus, pojednává o pronacistických aktivitách představitelů
rodu. V úvodu Zbyněk Novotný vyslovuje domněnku, že případ Kinského
je „komplotem proti republice, kdy v pozadí stojí německý kapitál a zájem“. Používá
rétoriku, která byla vlastní komunistům v 60. letech. V této souvislosti uvádí, že „triky
Čapka musí padnout, protože jsou falešné a proněmecké“ a advokát by měl být volán
k zodpovědnosti. Co se týká pronacistických aktivit rodiny, bude zmíněno několik
výroků. Například o otci Františka Oldřicha Kinského tvrdí, že udržoval styky
s centrálou NSDAP, „Hitlerovi lezl až někam“, financoval záškodnické akce proti
Československé republice v pohraničí, jako člen SA vítal v České Kamenici roku 1938
„zločince“ Adolfa Hitlera a dal při té příležitosti NSDAP 90 000 korun a později
i 40 000 na potřeby SS (stal se dokonce členem). Výčet dále obsahuje i financování
vedoucího pražského gestapa Hanse Ulricha Geschkeho. Tím dle autora textu ovšem
spolupráce s gestapem nekončí. Kinského matka a sestry totiž gestapu udaly české
občany a mají tak na svědomí padesát lidí. Jeho matka údajně podporovala politicky
i finančně NSDAP a roku 1941 prý byla rodina Kinských spolu s dalšími padesáti
rodinami vybrána k oslavám „Vítězství Německé říše“ ve druhé světové válce.
Z důvodu této činnosti svých rodičů nemá Kinský tedy na restituce nárok, přičemž
Z. Novotný se dovolává také Pařížské reparační dohody. Neodkazuje na žádné zdroje,
které by jeho tvrzení nějak podepřely, a většina informací je zveřejněna vůbec poprvé.
Je to vcelku s podivem, protože spolupráce rodiny s nacisty se v médiích uváděla velmi
často. Obvinění J. Čapka se mi jeví už jako vyloženě vyhrocené. Práce advokáta totiž
spočívá v co nejsvědomitějším přístupu k dobru klienta.
Dne 15. října 2003 zazněl první pravomocný rozsudek, podle kterého František
Oldřich Kinský prohrál u středočeského krajského soudu jeden ze 157 sporů o určení
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vlastnictví. O rozsudku informovalo Právo v článku „Kinský definitivně prohrál první
spor o majetek“. 494 Předmětem byl zhruba 10hektarový pozemek v obci Šlapanice
na Kladensku. Vlastníkem zámeckého areálu se stala definitivně Kongregace školských
sester svatého Františka ve Šlapanicích. Jak text uvádí, proti tomuto rozhodnutí
neexistuje již žádný opravný prostředek, pouze dovolání k Nejvyššímu soudu. Soud
se v rozsudku opřel o zákon o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů
a kongregací a arcibiskupství olomouckého z roku 1990. Ten určil, který majetek,
a kterým církevním institucím se má vrátit ke dni 1. srpna 1991. Tím, že majetek
byl zákonem prohlášen jako vlastnictví kongregace, nemohl soud, jakožto soud obecní,
zákon měnit. Situace tak byla právně jednoznačná.
Na serveru iDNES.cz byl publikován článek „Kinský“.495 Terezie Tůmová v něm
mimo jiné nastiňuje historii rodu Kinských: „V té době patřili mezi vysokou šlechtu
páni Tetouři z Tetova a Vchynic. [...] Stalo se, že pán i paní z Tetova umřeli a nechali
po sobě sirotky. Pokud si vzpomínám dva kluky, moje maminka říká, že ještě jedno
děvče. Poručníkem jim byl jakýsi zeman. Ten poslal kluky do učení na řemeslo
a majetek, včetně erbu − tři červené plameny ve stříbrném poli - jim jednoduše sebral.
A protože by bylo fakt hloupé vydávat se za Tetoury, použil jejich druhý přídomek:
Vchynský − tehdy možná i Vchinský. Každopádně se to špatně říkalo a německy
i špatně psalo a tak Kinský. [...] A tohle všechno vím od svého dědečka, který
se jmenoval Tetour, po svých předcích pátral, tohle vypátral a dokonce
se i párkrát zúčastnil Familienwochen, kterou ti Tetouři v Německu pořádali. A tak mě
fakt, že pan Oldřich Kinský žádá zpět ‚svůj‘ majetek po historických zkušenostech
nepřekvapuje, ale nebetyčně ‚štve‘. Těch Tetourů, či Tetauerů, či jejich potomků
je v naší zemi bezpochyby za ta staletí hodně, a kdybychom se chovali jako p. O. K.,
asi by pan ‚hrabě‘ zjistil, že občanům této země dluží víc, než je jeho stávající
majetek.“ Článek vyznívá očividně v neprospěch Kinského a snaží se zpochybnit jeho
nároky, když připomíná, že majetek Kinští před stovkami let „ukradli“. Nicméně
je třeba se připomenout jisté skutečnosti. Autorka článku se odvolává v textu pouze
na maminku a dědečka, nezmiňuje jediný odkaz na seriózní literaturu, která
by popisovala historii rodu. Nároky Františka Oldřicha Kinského ji dle jejích slov přímo
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„štvou“, protože k němu v minulosti rod přišel tímto způsobem. Nicméně vracet
se tak hluboko do historie až k počátcím rodu a aplikovat tehdejší skutečnosti na dobu
současnou je zcela neadekvátní. Rod prošel za tu dobu jistým vývojem a ukázal, že jeho
členové nejsou (jen) zloději, jak se autorka článku snaží naznačit. Pouze na okraj
zmíním jméno Františka Josefa Kinského, Berty Kinské-Suttnerové, někteří příslušníci
stáli v době Mnichovské krize při prezidentu E. Benešovi, když mu deklarovali věrnost
apod. Nelze tedy v žádném případě říci, že by rod Kinských neměl v českých dějinách
své zasloužené místo.
Počínání českých politiků během července 2003, které nastalo po rozsudku
u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí v červnu 2003, mělo v listopadu téhož roku dohru.
Nejaktivněji si z politiků počínal opět tehdejší ministr kultury Pavel Dostál.
A právě vůči jeho osobě mířila chystaná žaloba Františka Oldřicha Kinského.
O jeho plánovaných krocích ve věci žaloby na P. Dostála informuje server Český
rozhlas v článku „Kinský hodlá žalovat minstra Dostála“. 496 Článek přináší zprávu,
že se chystá podat žalobu u rakouského soudu, a to z důvodu zpochybňování jeho
českého občanství ze strany P. Dostála a dále za jeho výroky např. o rozsudku z června
2003, kterým získal Kinský pozemky na Choceňsku. Žaloba byla pouze připravována,
ale později ji František Oldřich Kinský skutečně podal. O tom informují některé další
články.
Server iDNES.cz publikoval rozhovor s Františkem Oldřichem Kinským v článku
„Nemám se za co stydět“,497 ve kterém sděluje, že osobně prochází archivy, aby zjistil,
co je na pomluvách o jeho otci pravdy. Požádal údajně berlínský archiv, aby dohledal,
jestli byl jeho otec členem NSDAP či SS. Nic se prý ale nenašlo. Řeč přišla i na jeho
občanství. Tvrdí, že už od narození má československé občanství a dále ještě
argentinské. Neobnovil československý pas, protože pracoval i v USA, kde se prý
nemohl prokazovat pasem komunistické země. Po roce 1989 na české ambasádě
v Argentině o československý pas zažádal a roku 2001 ho získal s prohlášením, že byl
vždy českým občanem. V rozhovoru odsoudil snahy politiků, zejména Pavla Dostála,
o změny v Ústavě ČR či v zákonech. Odborná literatura se nezmiňuje o tom, že by byl
Oldřich Ferdinand Kinský členem NSDAP a SS, ale stýkal se s činiteli SdP, NSDAP
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apod. Byl členem Sudetendeutsche Freikorps, organizace, která měla za cíl odtrhnout
pohraničí od Československa a připojit je k Německé říši. Samozřejmě už jen tyto
skutečnosti dokládaly jeho pronacistickou aktivitu, bez ohledu na členství v NSDAP
a SS.
Dne 24. listopadu 2003 zamítl Okresní soud v Děčíně žalobu F. O. Kinského proti
společnosti MTT Company spol. s. r. o. na vydání výletního areálu v Rynarticích
na Děčínsku. 498 Právní zástupce společnosti předložil důkazy, že Oldřich Ferdinand
Kinský byl podle sčítacího archu z roku 1921 i 1930 německé národnosti, které Jaroslav
Čapek zpochybnil jako účelově vyrobené podvrhy. 499 Pojednává o tom článek „Kinský
v Děčíně potřetí neuspěl“ 500 na serveru iDNES.cz. Žalobu zamítla opět soudkyně Jana
Havlová, která tak v minulosti učinila již v případě loveckého zámečku v Tokáni, části
majetku v Jiřetíně pod Jedlovou (restaurace na Jedlové hoře apod.) a hájenky Křížový
buk. Znovu rozsudek zdůvodnila Pařížskou dohodou o reparacích z roku 1945
a tzv. Benešovými dekrety. Jaroslav Čapek tisku řekl, že se proti rozsudku odvolá.
Zdůvodnění soudkyně vnímá totiž jako „chabé“, neboť je toho názoru, že na Františka
Oldřicha Kinského se zmíněná dohoda o reparacích nevztahuje. Jeho otec nabyl totiž
říšského občanství 10. října 1938. Pro případ Československa se však dohoda vztahuje
na osoby, které byly občany Německé říše k 28. září 1938. Bývalý českokamenický
statek byl největší z celkem šesti držav knížete Ferdinanda Bonaventury Kinského.
Tento majetek ale nezletilý František Oldřich Kinský do konce války údajně nezískal.
Pozůstalostní řízení sice započalo, avšak kvůli velké zadluženosti statku nebylo
do konce války ukončeno. Soud totiž podmínil předání majetku mimo jiné zaplacením
dlužných daní a odvodů, což se ovšem nestalo. Jedná se o zcela nové tvrzení, protože
studie Josefa Bendy „Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989“ říká,
že Česká Kamenice byla až do roku 1945 vedena jako vlastnictví Oldřicha Ferdinanda
Kinského.501
Ke kauze se vyjádřil i tehdejší ministr vnitra Stanislav Gross, který se dotkl
hlavně otázky Kinského českého občanství a pasu. V článku „Gross: Kinský má pas
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neoprávněně“ 502 se mohl čtenář dozvědět, že vnímá Kinského osvědčení o českém
státním občanství, a s tím i vydání pasu, jako neoprávněné. Celou věc následně
objasňuje. Dle něj neměl Obvodní úřad pro Prahu 1 potvrzení o občanství vůbec vydat.
Zákon o státním občanství totiž praví, že ve sporných případech občanství zjišťuje úřad
podle posledního místa posledního trvalého pobytu žadatele na území ČR a jen
v případě, že by dotyčný v ČR nikdy trvalý pobyt neměl, přísluší ověřování Obvodnímu
úřadu pro Prahu. Když Kinský roku 1940 opouštěl zemi, měl trvalý pobyt
v Československu. Článek informuje dále o tom, že čeští poslanci přijali 19. prosince
2003 novelu zákona, kterou vláda připravila kvůli kauze Františka Oldřicha Kinského.
Její podstatou je, že obce, které nemají finance na vedení sporů, bude moci suplovat
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Proti rozsudku z června 2003
se totiž obce neodvolaly z nedostatku financí a F. O. Kinský majetek bez problému
získal. Přesto, že největší mediální informovanost o politické nevoli ve věci vydání
majetku F. O. Kinskému probíhala v červenci 2003, činnost politiků a jejich nechuť
k jeho restitučním nárokům pokračovaly i v průběhu druhé poloviny roku. Tento článek
informoval o konkrétním kroku politiků − o novele zákona, a přinesl vyjádření dalšího
politického činitele, ministra vnitra Stanislava Grosse, člena strany ČSSD. To vše jen
potvrdilo, že ČSSD patřila k hlavním kritikům restitučních nároků F. O. Kinského.

11.3 Rok 2004
V roce 2004 se česká internetová a tištěná média již nezabývala příliš děním
na české politické scéně, ale informovala o následcích, které mělo jednání politiků. Byla
totiž podána žaloba na ministra kultury Pavla Dostála. Již od roku 2003 lze sledovat
řadu zamítavých rozsudků vůči Kinského restitučním nárokům. To pokračovalo i v roce
2004, o čemž média přinesla rovněž mnoho informací. V souvislosti s tím došlo
k podání žalob z podjatosti na některé ze soudců, kteří o sporech rozhodovali. Dalším
předmětem zájmu médií se tak staly i tyto žaloby.
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Zprávy roku 2004 začnu článkem „Kinského advokát utekl před verdiktem“ 503
ze serveru iDNES.cz. V něm se objevila informace, že Okresní soud v Litoměřicích
zamítl 6. ledna 2004 žalobu Františka Oldřicha Kinského, ve které se domáhal
30 hektarů luk a lesů od Pozemkového fondu a Lesů ČR. Soudkyně Ivetta Hořejší
vynesla tento verdikt, protože se údajně prokázalo, že František Oldřich Kinský byl
v době konfiskace majetku rodu Němec. Ta byla proto po druhé světové válce
oprávněná podle tzv. Benešových dekretů. „Soudy svůj názor na kauzu přebírají jeden
od druhého. Je pro ně jednodušší, že už to zdůvodnil někdo před nimi“, řekl tisku
Kinského advokát Jaroslav Čapek a následně ještě dodal, že se proti tomuto verdiktu
odvolá. Rozsudek znamenal již čtvrtou Kinského prohru v Ústeckém kraji a kauza
u litoměřického soudu byla zatím nejdelší, neboť se táhla již přes rok. Přesto, že název
článku může působit dojmem, že bude hodnotit kauzu negativně (konkrétně slovo
„utekl“ může na čtenáře působit poněkud „poraženeckým“ dojmem), není tomu tak.
Informuje nestranně a dává prostor k vyjádření se oběma stranám − jak obhájkyni Lesů
ČR Taťáně Pišvejcové, tak i obhájci Františka Oldřicha Kinského. Z rozsudku je zřejmé,
že soud nepřihlédl k tvrzení F. O. Kinského o jeho domnělém československém
občanství v době konfiskace.
O následujícím soudu přináší informaci opět server iDNES.cz v článku „Kinský
zase prohrál spor o lesy“.504 Okresní soud v Rakovníku zamítl 9. ledna 2004 žalobu
Františka Oldřicha Kinského, kterou se domáhal vrácení 32 hektarů lesa na Rakovnicku.
Spor byl veden proti Lesům ČR a již dvakrát ho Krajský soud v Praze vrátil
k rakovnickému soudu kvůli procesním chybám (tyto dva předchozí rozsudky zněly
vítězně pro stát). Podle soudce Jaromíra Faltejska se na F. O. Kinského vztahuje
prezidentský dekret č. 12/1945 Sb. a mohlo navíc prý dojít i k tzv. vydržení, které bylo
důvodem již některých předchozích zamítavých rozsudků. Text informuje čtenáře
o dosavadním vývoji této kauzy. Ta totiž byla již projednávána v říjnu 2003, ale soudce
kauzu odročil, aby si mohl obstarat další důkazy. Při říjnovém projednávání došlo
ke zpochybnění Kinského nároků právní zástupkyní Lesů ČR. Ta soudu předložila
dokument z roku 1930, kde je uvedena německá národnost Oldřicha Ferdinanda
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Kinského. V té době nahradil J. Čapka dočasně advokát Lukáš Blažek, který státu
dodatečně předložil dopisy, z kterých je patrné, že F. O. Kinský žádal o svůj majetek
několikrát v minulosti. Tím chtěl samozřejmě napadnout doposud uplatňované právo
vydržení. I kdyby se snažila strana žalobce napadnout tzv. vydržení, přesto soud uznal,
že došlo ke konfiskaci na základě prezidentského dekretu č. 12/1945 Sb. Soud opět
potvrdil, že František Oldřich Kinský měl v době konfiskace německou národnost
a majetek mu byl konfiskován oprávněně na základě příslušného dekretu prezidenta
republiky.
Konflikt s Pavlem Dostálem měl pokračování v lednu 2004. Svědčí o tom článek
„Kinský žádá omluvu od Dostála“505 na iDNES.cz. Předmětem byl výrok P. Dostála
o Kinského kolaboraci s nacisty, který vyslovil v prosinci 2003 britskému Daily
Telegraph. Advokát restituenta žádal po P. Dostálovi omluvu do konce ledna 2004,
jinak ho zažaluje. P. Dostál odůvodnil výrok tím, že mluvil obecně o tzv. Benešových
dekretech a citace, které jsou předmětem sporu, byly vytržené z více než hodinového
rozhovoru. Omlouvat se nehodlá. J. Čapek už v minulosti poukazoval na to,
že Dostálovy výroky jsou cílené. Text přináší rovněž zprávu, že 27. ledna 2004 rozhodl
Okresní soud v Děčíně ve věci poplatků za soudní líčení. Nařídil F. O. Kinskému, aby
všechny poplatky za své žaloby na severu Čech uhradil, neboť jeho majetek shledává
dostatečným k uhrazení těchto výloh. V závěru se objevily odhady advokáta J. Čapka,
týkající se objemu majetku, který F. O. Kinský požadoval. Tvrdil, že majetek
nedosahuje částky čtyřicet miliard Kč, ale jen zhruba tří až pěti miliard Kč. Z článku
jasně vyplývá, že vyjadřování politiků ve věci Kinského restitučních nároků, konkrétně
Pavla Dostála, neutichlo, a média se jím zabývala jak ke konci roku 2003,
tak i na úplném začátku roku 2004.
Článek „Kinský má miliony, zjistil soud“ 506 přináší informaci o zamítavém
rozsudku Okresního soudu v Děčíně ve věci prominutí soudních poplatků.
Text informuje, že rozhodnutí zaplatit na Děčínsku jen za 12 žalob ze 46 učinil právní
zástupce J. Čapek. František Oldřich Kinský to potvrdil již v listopadu 2003 slovy:
„Je to věc pana Čapka. Není to na můj pokyn“. Přináší výčet Kinského majetku, který

505

Redakce iDNES.CZ. Kinský žádá omluvu od Dostála. In: iDNES.cz [online]. 28. 1. 2004 [vid.
8. 6. 2012]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/kinsky-zada-omluvu-od-dostala-d26/domaci.aspx?c=A040128_111501_domaci_jan
506
Redakce IDNES.CZ. Kinský má miliony, zjistil soud. In: iDNES.cz [online]. 9. 2. 2004 [ vid.
8. 6. 2012]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/kinsky-ma-miliony-zjistil-soud-dm6/domaci.aspx?c=A040209_134027_domaci_jan

130

má dokázat, že má dost financí k zaplacení soudních výdajů: vlastní v Argentině byt
a dům za 1,8 milionu Kč, akcie za půl milionu a má měsíční příjem asi 20 tisíc Kč.
V roce 1986 získal 81 milionů Kč prodejem paláce ve Vídni. Nelze s jistotou říci, jestli
autor majetek vyjmenovává účelově, aby poukázal na nesmyslnost požadavku odpuštění
poplatků. V závěru je navíc zdůrazňováno, že neochota zaplatit zmíněné požadavky
zpomaluje rozhodnutí v kauzách na Děčínsku. To samozřejmě vadí některým občanům,
kteří jsou účastníky sporu, protože řada z nich již od roku 2001 nesmí se svým
majetkem nakládat. Josef Doškář z České Kamenice dokonce poplatek uhradil ze svých
zdrojů, aby řízení urychlil.
Následující zpráva pochází z článku „Kinský pozemky ve Zlonicích nedostal“ 507
na serveru iDNES.cz. Informuje o jeho dalším prohraném sporu o konfiskovaný
majetek. Krajský soud v Praze, který 18. února 2004 projednával Kinského nárok
na dva hektary půdy ve Zlonicích, se ztotožnil s rozhodnutím kladenského soudu, jenž
nárok v minulosti zamítl (dle tohoto soudu byly také splněny zákonné podmínky
pro vydržení).
Dne 19. února 2004 zamítl Okresní soud v Ústí nad Orlicí žalobu proti
Pozemkovému fondu ČR na 60 parcel o celkové výměře 147, 6 hektarů v katastrech
obcí Bošín, Plchůvky, Choceň, Skořenice, Sruby, Újezd u Chocně a Slatina. Právo
přináší zprávu, že soud odmítl tvrzení Františka Oldřicha Kinského, že o majetek
nemohl požádat, protože neměl trvalý pobyt na území České republiky. Soud tento
požadavek zrušil již v roce 1996 a dal možnost všem žadatelům přihlásit se o majetek
v půlroční lhůtě po 31. lednu 1996. F. O. Kinský v této lhůtě o majetek nezažádal,
a proto soud žalobu zamítl.508
Český rozhlas přinesl novinky týkající se Kinského českého občanství. Článek
„Ministerstvo: Kinského doklad o občanství neplatí“509 v Českém rozhlase informoval,
že podle usnesení ministerstva vnitra z 25. února 2004 radnice Prahy 1 pochybila, když
osvědčení vydala. O občanství mohla totiž rozhodnout jen tehdy, kdyby neměl František
Oldřich Kinský v ČR nikdy bydliště. Ten měl však trvalé bydliště v Ústeckém kraji.
Magistrát Prahy proto rozhodl o neplatnosti osvědčení a rozhodnutí tehdy leželo
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na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Advokát J. Čapek rozhodnutí magistrátu hodnotil
jako akt zvůle a podal proti němu rozklad.
Na předchozí článek reaguje následující „Advokát Kinského: V Ústí nás nemají
rádi“,510 který vyšel v Mladé frontě Dnes − příloha pro Severní Čechy. J. Čapek svěřil
novinám své obavy, že v Ústí nad Labem nebudou F. O. Kinskému nakloněni a doslova
prohlásil: „Do Ústí řízení přesunuli (ministerstvo vnitra), protože tam mají kamarády,
kteří zařídí, aby můj klient občanství nedostal“. České občanství je pro restituční nároky
klíčové. F. O. Kinský podal žaloby na určení vlastnictví (tedy podle občanského
zákoníku), kde české občanství nehraje roli. Kdyby však o majetek žádal na základě
restitučního zákona, byl by to velký problém.511 I proto může rozhodnutí o neplatnosti
vyznít čtenáři účelově, jako vhodný krok v cestě k zabránění restitucím požadovaného
majetku F. O. Kinského. Tyto snahy probíhaly na české politické scéně už od července
2003, což dokládají i dříve zmíněné články.
I další soud z 2. března 2004 František Oldřich prohrál. O tom informuje článek
„Soud Kinskému hájenku nepřiřkl“,512 který se objevil na iDNES.cz. Předmětem sporu
byla hájenka Křížový Buk u České Kamenice na Děčínsku, jejíž vydání do rukou
Kinského zamítla soudkyně Okresního soudu v Děčíně Jana Havlová. Odůvodnila
to s odkazem na tzv. Benešovy dekrety, konkrétně na dekret č.12/1945 Sb. Považuje
totiž za prokázané, že František Oldřich Kinský měl po otci německou národnost
a konfiskace tak byla oprávněná. Žalobce žádal hájenku od Lea Lappyho, který ovšem
roku 2002 prodal budovu i s pozemky Daně Kulíkové a Bedřichu Hamákovi. Po půl
roce novým majitelům přišlo z katastru nemovitostí sdělení, že kupní smlouvu kvůli
Kinského žalobě nebylo možné řádně zaregistrovat. Nejednalo se o první žalobu, kterou
děčínská soudkyně J. Havlová zamítla. Další kroky Kinského advokáta J. Čapka na sebe
nenechaly dlouho čekat. Už 16. března 2003 se na iDNES.cz objevila zpráva, že podal
u Krajského soudu v Ústí nad Labem žalobu na J. Havlovou z důvodu podjatosti.
V článku „Advokát Kinského: Soudkyně je podjatá“
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„Soudkyně Havlová opatřuje důkazy protistranám, přitom by je měla jen
hodnotit.“ Díky této námitce se zmrazilo projednávání dalších tří kauz u děčínského
soudu, které v té době probíhaly: o rybník s obcí Rybniště, s varnsdorfskou textilkou
Velveta a se společností Uniles. Značí to obrat v restitučních kauzách. V dosavadních
článcích si bylo možné všimnout, že Kinský od června 2003 žádný další soud nevyhrál,
následovaly jen neúspěchy. Proto jeho advokát začal podávat žaloby z údajné podjatosti.
Proti podjatosti soudců obecných soudů a Ústavního soudu bylo podáno 119 ústavních
stížností.514
Vzhledem ke skutečnosti, že se ministr P. Dostál neomluvil, podal na něj Jaroslav
Čapek skutečně v březnu 2004 žalobu. Zprávu v této záležitosti přinesl portál iDNES.cz
v článku „Kinského právník zažaloval Dostála“. 515 Jak žaloba proti němu dopadla,
se mi nepodařilo dohledat. Jelikož ale zemřel roku 2005 na rakovinu, domnívám
se, že rozhodnutí soudu ani nepadlo.
Následující článek „Kinský se desítek hektarů nedomohl“516 na serveru iDNES.cz
předložil čtenáři další zamítavé soudní rozhodnutí v žalobách Františka Oldřicha
Kinského ze dne 1. dubna 2004. Restituent žádal velké množství pozemků v okolí
Heřmanova Městce a obce Rosice u Chrasti, které vlastní Pozemkový fond. Chrudimský
soudce Antonín Libra sice uznal, že konfiskace tohoto majetku nebyla po válce
provedena správně, ale český stát splnil podmínky pro vydržení.
Dne 27. dubna 2004 pokračovala série Kinského neúspěchů. Článek „Kinský
prohrál soud o palác Kinských“ 517 informuje, že Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl
i jeho žalobu na vydání paláce Kinských na Staroměstském náměstí v Praze. Soud
ji zamítl kvůli německé národnosti Františka Oldřicha Kinského v době konfiskace.
Podle J. Čapka byla konfiskace nezákonná, protože ten byl za druhé světové války
nezletilý a nemohl kolaborovat. Nezdědil navíc majetek po svém otci, nýbrž údajně
po pradědečkovi, který zemřel již v roce 1904. Jaroslav Čapek mluví opět pouze
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o nemožnosti Kinského kolaborovat, přitom rozsudek soudu vůbec nebyl podmíněn
kolaborací, ale německou národností jeho klienta. Hodnotí to, o čem v rozsudku nebyla
řeč. Otázku kolaborace hodnotili již někteří autoři dřívějších článků a od ní odvíjeli
správnost aplikace dekretů prezidenta republiky. Nebrali přitom na vědomí další dekrety,
které se týkaly toho podstatného, totiž národnosti. Na mysli mám již několikrát zmíněný
dekret

č.

12/1945

SB.

V

případě

paláce

Kinských

došlo

ke

konfiskaci

na základě dekretu č. 108/1945 Sb., protože se nejednalo o zemědělský majetek. Oba
se však vztahovaly na osoby německé národnosti. A soudy několikrát potvrdily,
že Kinský takovou osobou byl.
V květnu 2004 informoval server iDNES.cz i o následujících neúspěších
žalujícího: o pozemek pod benzinovou pumpou v Heřmanově Městci u chrudimského
soudu (opět z důvodu vydržení)518 a louky, mokřady a bývalou ledárnu v obci Prysk na
Českolipsku. 519 Spor s obcí Prysk prohrál u libereckého odvolacího soudu, který
potvrdil zamítavý rozsudek Okresního soudu v České Lípě z března 2003. Oba soudy
rozhodly z jiného důvodu − českolipský byl názoru, že František Oldřich Kinský nikdy
nebyl dědicem požadovaného majetku a liberecký ho jako dědice uznal, ale rozhodl
na základě jeho německého občanství v době konfiskace a s odkazem na tzv. Benešovy
dekrety.
Od června 2003, kdy byla vrácena F. O. Kinskému půda v Újezdě u Chocně,
u všech soudů jen prohrával. Dne 24. května 2004 došlo ovšem k zvratu. Okresní soud
v Chrudimi totiž rozhodl, jak informuje článek „Kinský po roce uspěl u soudu“ 520
na serveru iDNES.cz, o vrácení pozemků o rozloze asi 3 000 metrů2 v obci Čankovice.
Soudce Antonín Libra, který v minulosti zamítl jinou žalobu Kinského, se přiklonil
k tomu, že konfiskace po druhé světové válce proběhla neoprávněně a k vydržení
nedošlo. Majetek totiž získal až v 90. letech soukromý občan od státu jako náhradu.
Ale neužíval majetek 10 let. Radost z této výhry neměla ovšem dlouhého trvání.
Na konci března 2005 Krajský soud v Pardubicích žalobu zamítl a majetek se Kinskému
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nakonec nevrátil.521
Dlouhá série Kinského proher vedla jeho advokáta k jistým krokům. Článek
„Kinského právník: Soudci jsou podjatí“522 sděluje, že Jaroslav Čapek je přesvědčen
o podjatosti některých soudců, kteří rozhodovali o Kinského žalobách. Přišel
s tvrzením, že někteří ze soudců jsou vlastníky majetku po sudetských Němcích, a proto
mají důvod obávat se i o své majetky. Text však nepřináší informaci, o které soudce
se jedná a jaký majetek údajně po sudetských Němcích vlastní, takže nelze analyzovat,
do jaké míry jsou Čapkova slova pravdivá.
Dne 17. června 2004 došlo k dalšímu Kinského neúspěchu. Více o tom přináší
server iDNES.cz v článku „Kinský prohrál v Chrudimi další spor“. 523 Spor se týkal
vydání pozemků od firmy Zeso ze Seče. Tento nárok Okresní soud v Chrudimi zamítl,
protože v roce 1960 pozemek vydržel v dobré víře stát.
Dne 20. října 2004 zamítl Městský soud v Praze odvolání Františka Oldřicha
Kinského ve věci paláce na Staroměstském náměstí v Praze. Článek „Kinský prohrál
odvolací soud o palác v Praze“524 informuje, že byl potvrzen dubnový rozsudek, který
shledal konfiskaci jako oprávněnou z důvodu jeho německé národnosti. Žalobce
s tím ovšem nesouhlasil a podal následující vyjádření: „Šokovalo mě, že jsem pokládán
za Němce na základě jakéhosi prohlášení ministerstva zemědělství z roku 1945. Přitom
jsem neviděl žádné důkazy o tom, že jsem německé národnosti, dokonce ani nemám
německé občanství.“ Senát odvolacího soudu o rozsudku rozhodl na základě kopie
konfiskačního výměru, na jehož nedostatky v minulosti poukazoval Kinského advokát
Jaroslav Čapek. Ten řekl, že viděl i originál konfiskačního výměru, ale jméno jeho
klienta na něm bylo zapsáno dodatečně a navíc mu nebyl řádně doručen. Rozhodnutí
proto považuje za nepravomocné. Proti rozsudku podal František Oldřich Kinský
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dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.525 I přes vydatná tvrzení, že měl v době konfiskace
československé občanství, ho další soud označil jako osobu německé národnosti a vzal
mu možnost získat zpět nárokovaný majetek.
V listopadu 2004 ztratil F. O. Kinský naději i na získání 32 hektarů lesů
na Rakovnicku, protože podle Krajského osudu v Praze byl majek po válce řádně
konfiskován podle tzv. Benešových dekretů. Potvrdil tak již tři předchozí zamítavé
rozsudky Okresního soudu v Rakovníku. Advokát J. Čapek uvedl, že podá proti
rozsudku dovolání k Ústavnímu soudu.526

11.4 Rok 2005
V tomto roce již největší informovanost o restituční kauze Františka Oldřicha
Kinského klesá, což umocnilo především rozhodnutí Ústavního soudu, který zamítl
možnost ucházet se o majetek na základě občanskoprávních žalob na určení vlastnictví.
To mu vzalo de facto možnost ucházet se o majetek a přineslo postupný mediální útlum.
Článek „Kinského právník chce, aby o majetku rozhodl cizí soud“ 527 přišel
se zprávami o dalších krocích Jaroslava Čapka. Ten vznesl 30. července 2005 námitku
proti podjatosti soudkyně u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, který měl rozhodnout,
komu připadne zámek v Chocni s přilehlým parkem. Soudní líčení se tak odročilo
na neurčito a J. Čapek navrhl další posouzení kauzy u Evropského soudu
v Lucemburku. Advokát již v minulosti zpochybnil nestrannost českých soudů. A jako
účelové hodnotil i jednání českých politiků, kteří se o kauze vyjadřovali. Jeho tvrzení
nahrával fakt, že po jejich vystoupeních skutečně nepadl rozsudek, který by Kinskému
majetek vrátil (vyjma jednoho, který byl ovšem vzápětí zrušen). Ani tento krok tedy
nelze vnímat jako nějak překvapivý. Další žaloby směřovaly nejčastěji právě vůči
podjatosti soudců.
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Velmi zajímavý je článek „Soudy v případu Kinský rozhodují na základě
falzifikátu“. 528 Pojednává o jednom z konfiskačních výměrů, který označil Jaroslav
Čapek již dříve za pochybný a nepravý. Potvrzení, že se jedná o falzifikát, vydalo
okresní ředitelství PČR v Chrudimi. O jeho nepravosti svědčí to, že ho vydal Okresní
národní výbor v Hlinsku 26. února 1946. Tento úřad byl ovšem založen až o tři roky
později. Zprávu lze vnímat jako vcelku závažnou, protože konfiskační výměr
byl důkazním materiálem v mnoha soudních jednáních a padly kvůli němu zamítavé
rozsudky. Jaký vliv měl tento objev na další rozsudky, už nebylo ovšem možné zjistit.
V listopadu 2005 se totiž v médiích objevila zpráva o novém rozhodnutí Ústavního
soudu. Například článek „Kinského cesta za majetkem se ztížila“ 529 informuje
o rozhodnutí Ústavního soudu, že majetek konfiskovaný státem před 25. únorem 1948
lze vymáhat jen na základě restitučních zákonů. František Oldřich Kinský se však
domáhal restitucí požadovaného majetku cestou občanskoprávních žalob na určení
vlastnictví. Takovým způsobem se již nebylo možné majetku domáhat. Ústavní soud
vycházel z judikatury Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Článek
předkládá názor Felixe Nevřely, advokáta, který je znám i z kauzy ColloredoMannsfeldů: „Nevidím důvod, proč by se člověk neměl dožadovat vrácení majetku
na základně platných zákonů. Zamítnutí určovacích žalob je porušením Listiny
základních práv a svobod.“ Verdikt označil za „lumpárnu“. Přesně takovou úpravu
zákona žádali politici na červencových schůzkách v roce 2003. Toto soudní rozhodnutí
zajisté Kinskému uškodilo, neboť mu vzalo možnost, aby se domáhal požadovaného
majetku a mohlo působit účelně.
I tento akt měl důsledek. Na konci listopadu přinesla média zprávu, že František
Oldřich Kinský se chystá kvůli krokům, které podnikl Ústavní soud, žalovat český stát.
Pojednává o tom článek „Kinský žádá od státu sto miliard“, 530 který publikovaly
Lidovky.cz.
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11.5 Rok 2007
Rok 2007 už se věnuje prakticky jen Kinského občanství a kauze spojené
s počínáním Policie ČR − vytvoření policejního týmu „Majetek“. Články, které jsou
uvedeny níže, informují o policejním zapojení do případů šlechtických restitucí a jsou
tak de facto jedinou větší náplní článků roku 2007. Postupný mediální útlum
je následně dovršen úmrtím Františka Oldřicha Kinského roku 2009.
Dosavadní vývoj restitučních kauz, který byl pro F. O. Kinského negativní,
přivedl celý případ v lednu 2007 až k Evropskému soudu pro lidská práva
ve Štrasburku. O této skutečnosti přineslo zprávu například Právo v článku „Kinský
si ve Štrasburku stěžuje na české soudy“.

531

Je zde publikována informace,

že ke zmíněnému soudu byly poslány stížnosti týkající se tří blíže nespecifikovaných
kauz.
Dne 26. ledna 2007 došlo k zvratu ve věci Kinského občanství. Článek „Hrabě
Kinský je Čech, řekl soud navzdory úředníkům“ 532 na iDNES.cz přináší informaci,
že městský soud v Praze zrušil rozhodnutí ministerstva vnitra o neplatnosti osvědčení
o státním občanství. Soud takto rozhodl proto, že žádný zákon nevymezuje ministerstvu
vnitra pravomoc vydat rozhodnutí, které by zpochybnilo výrok Obvodního úřadu.
U tohoto článku je zcela nevhodně zvolen název. Šlechtické tituly byly zrušeny
již po roce 1918533 a v článku by se nemělo objevit slovo „hrabě“, jelikož František
Oldřich Kinský náleží ke knížecí, nikoli hraběcí linii. Neznalost faktů je ovšem
pro novináře typická.
V březnu 2007 vyšel v Lidových novinách článek „Rozvědka proti šlechtě“.534
Pojednává o policejním týmu „Majetek“, vytvořeném v roce 2004 za vlády ČSSD
Stanislavem Grossem, jehož úkolem bylo prověřovat restituční nároky šlechticů
(informace o něm se objevily už roku 2004). 535 Tým měl zhruba třicet lidí a velel
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mu Miloslav Brych. Policie zapojila do pátrání dokonce i českou rozvědku − Útvar
pro zahraniční styky a informace. Ta měla v zahraničí pátrat po dokumentech, které
by zpochybnily nároky šlechtických rodů. V souvislosti s rody, které jsou předmětem
této práce, je třeba zmínit, že rozvědka měla za úkol získat rodný list Františka Oldřicha
Kinského (a doklady související s jeho vydáním) a dokument, který by dokládal vztah
dr. Josefa Colloredo-Mansfelda k německé říši. Žádné materiály však rozvědka
nezískala.
Pokračovat budu článkem „Policie sledovala advokáta“,536 který otiskly Lidové
noviny. Text se rovněž věnuje skandálu, který přineslo vytvoření policejního týmu
„Majetek“. Podle materiálů, které měly Lidové noviny k dispozici, věc nekončila
u pátrání po dokumentech. Policie zašla až tak daleko, že roku 2004 sledovala telefon
Jaroslava Čapka. Za normálních okolností jsou tyto praktiky nezákonné, ale ona využila
kličku v zákoně, aby se vyhnula nezákonnému postupu. Rozhodla, že z údajného
pokusu o podvod bude vyšetřován nejen František Oldřich Kinský, ale i Jaroslav Čapek
proto, že zamlčoval některé důkazy a používal jen ty, které vyznívaly pro jeho klienta
kladně, což je ovšem právo každého advokáta.537 Ani tento postup však policisty nikam
nepřivedl a vyšetřování po dvou letech skončilo. Obě jmenované zprávy podpírají
již několikrát zmiňovanou skutečnost, že politici měli zájem zabránit restitucím
bývalých šlechtických rodů. Fakt, že došlo k vytvoření speciální skupiny, do které byla
zapojena i česká rozvědka, že byl sledován telefon J. Čapka, svědčí o mimořádné snaze.
Překvapivé není, že o všem věděl ministr vnitra S. Gross, který vystupoval konkrétně
proti F. O. Kinskému již ve věci jeho českého občanství. Byl to jeho úřad, který v roce
2004 zrušil potvrzení o Kinského občanství. Byl navíc členem ČSSD, strany, která
bojovala proti Kinského restitučním nárokům už od počátku a s velkou intenzitou.
Článek, který postup policie i ČSSD kritizuje, vyšel v Mladé frontě Dnes
s názvem „Jak na cizáckou šlechtu“. 538 To, že se do kauzy zapojilo vedení ČSSD
a policie označuje Jan Ziegler jako nepřípustné a tvrdí, že svůj cíl to splnilo − František
Oldřich Kinský začal u soudů prohrávat a Kristýna Colloredo-Mannsfeldová přišla
o zámek v Opočně.

536

DOLANSKÝ, Lukáš, REICHL, Jiří, STUCHLÍK, Dušan. Policie sledovala advokáta. Lidové noviny.
Roč. 20, 20. 3. 2007, č. 67, s. 2. ISSN 0862-5921.
537
REICL, Jiří. Šlechta si vládě stěžuje na policii. Lidové noviny. Roč. 20,5. 4. 2007, č. 81, s. 4. ISSN
0862-5921.
538
ZIEGLER, Jan. Jak na cizáckou šlechtu. Mladá fronta Dnes. Roč. 18, 23. 4. 2007, č. 95, s. 10. ISSN
1210-1168.

139

Haló noviny naopak publikovaly další negativně laděný článek „Kinského
usvědčil i K. H. Frank“,539 který se stavěl proti nárokům Františka Oldřicha Kinského.
V něm předložily důkazy loajality Oldřicha Ferdinanda Kinského k nacistickému
Německu. Zmiňuje Runcimanovu misi, jejíž účastníci byli ubytováni i u O. F. Kinského
v České Kamenici. Rodina Kinských dále údajně finančně přispívala např. i NSDAP,
které byli oba Kinského rodiče členy. Josef Groušl z vypsaných skutečností konstatuje,
že rodiče patřili prokazatelně ke kolaborantům. Poválečná konfiskace tedy byla
oprávněná podle tzv. Benešových dekretů, a proto rozhodně odmítá snahy Františka
Oldřicha Kinského se jakýmkoliv způsobem domoci majetku. Jeho snahy vnímá jako
obcházení zmíněných dekretů a dle něj by měl stát takový pokus okamžitě zastavit.
Je vcelku zvláštní, že článek o Kinského restitučních nárocích vyšel v době,
kdy už se jeho šance domoci se majetku staly skoro nemožnými díky stanovisku
Ústavního soudu v roce 2005. Objevuje se v něm několikrát zmiňovaná kolaborace.
Pokud bych měla shrnout obsah článků Haló novin, ve většině případů se zabývají
právě spoluprací jeho rodičů s nacisty. V tomto článku je nově uvedeno členství
Oldřicha Ferdinanda Kinského v NSDAP. J. Groušl však neuvádí, kde k informaci
přišel a odborná literatura přináší pouze zmínky o členství matky, proto sdělení nelze
potvrdit.
Následující článek „Ústavní soud: Sledování advokáta Kinského bylo chybou
policie i soudu“540 v Českém rozhlasu informuje opět o vývoji kauzy policejního týmu
„Majetek“. Přináší zprávu, že Ústavní soud v Brně shledal odposlouchání telefonu
Jaroslava Čapka jako protizákonné. Okresní soud pro Prahu východ nikdy neměl
odposlechy povolit, protože se nezabýval otázkou, jestli existuje důvodné podezření,
že se J. Čapek mohl dopouštět trestného činu a nezajímal se ani o to, pro které konkrétní
účely má povolení vydat. V závěru text informuje, že advokát bude požadovat
od českého státu omluvu a odškodné. Tento rozsudek Ústavního soudu ČR byl jediným
kladným, všechny ostatní ústavní stížnosti Kinského byly zamítnuty. 541
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11.6 Rok 2009
Dne 2. dubna 2009 zemřel František Oldřich Kinský. Informoval o tom např.
server iDNES.cz v článku „Zemřel František Oldřich Kinský, který v Česku žádal
miliardový majetek“.542 Ten informuje čtenáře, že zemřel po delší nemoci v Argentině
ve věku 72 let. J. Čapek tisku řekl, že Kinského syn Karel Kinský se bude se vší
pravděpodobností snažit získat konfiskovaný majetek zpět. V článcích, které jsem
prostudovala, se neobjevila jediná zpráva, ve které by jméno jeho syna figurovalo.
Ze studie Josefa Bendy pouze plyne, že podal minimálně čtyři ústavní stížnosti, které
byly zamítnuty.543
V článku „Klíče od hrobky stát nevydal“ 544 z Mladé fronty Dnes − příloha
pro střední Čechy sděluje Marcela Jurková, že Kinského přáním bylo být pohřben
v Čechách v rodinné hrobce v Jarpicích na Kladensku. Poslední přání mu ovšem
splněno nebylo. Hrobka byla totiž vlastnictvím státu a Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových odmítl vydat klíče k ní rodinnému příteli Girolamu Giromanimu,
neboť neprokázal, že má zmocnění rodiny Kinských. Dne 7. dubna byl František
Oldřich Kinský zpopelněn v Argentině. V článku se objevil názor místostarosty Jarpic
Pavla

Nováka,

který

sdělil,

že

obec

nebyla

proti

jeho

pohřbení

v hrobce. Vedoucí odboru kultury slánské radnice Vladimír Přibyl dokonce prohlásil,
že stát měl v soudním řízení F. O. Kinskému hrobku jednoznačně vrátit. Konstatoval
i to, že stát nikdy nebránil Kinským v uložení ostatků jejich členů, a to ani za totality.
F. O. Kinský o hrobku v restitučním řízení přišel, nebyla mu vrácena a její odkoupení
odmítl. Advokát J. Čapek poznamenal, že bude usilovat o to, aby se tam mohla dát
alespoň urna s jeho popelem (na serveru Týden.cz se objevila informace, že Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových je ochotný o uložení urny s popelem
do hrobky v Jarpicích jednat, pokud ho osloví zmocněnec rodiny či její právní
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zástupce).545 Dá se tedy s jistou ironií konstatovat, že Kinského spory s českým státem
pokračovaly i po jeho smrti. Otázka restituce rodinné hrobky je kromě právních faktů
i otázkou etickou − věcí úcty k mrtvému. Faktem je, že i představitelé obce, s kterou
vedl F. O. Kinský spor o majetek, se uložení jeho ostatků nebránili, a to už o něčem
svědčí.
Rok 2009 přinesl prakticky úplný konec medializace restitučních kauz Františka
Oldřicha Kinského. Jednalo se o trend, který pomalu nastoupil již v roce 2005, ale smrtí
Františka Oldřicha Kinského byl dovršen. Další zprávy proto zakončím jen informacemi
z roku 2012.

11.7 Rok 2012
Rok 2012 není předmětem této práce, přesto zmíním poslední zprávu, která byla
ve věci restitučních nároků F. O. Kinského publikována. Použiji informaci z Českých
novin, které publikovaly článek „Štrasburk: Kinského restituce neprojednaly soudy
spravedlivě“.546 Informuje, že 9. února 2012 bylo vyhověno stížnosti Františka Oldřicha
Kinského, který označil procesy v České republice jako nespravedlivé. Štrasburský
soud uznal, že Kinský byl ve svých žádostech o majetek zkrácen v právu na spravedlivý
proces. Soud uložil zaplatit ČR 10 000 eur (asi 250 000 Kč) za způsobenou újmu
a 3380 eur (asi 84 000 Kč) na úhradu výloh. Soud se sice nevyjádřil k oprávněnosti jeho
nároků, ale kritizoval české úřady za to, že svými postupy a výroky mohly soudní
jednání ovlivnit. Zmiňuje například i výroky P. Dostála, který se vyjádřil negativně
proti jeho vítězství u soudu v červnu 2003. František Oldřich Kinský se tak dočkal jisté
satisfakce až po své smrti.
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12 Závěr
Obecně lze shrnout, že se v českých médiích objevovalo ve spojitosti
se zmíněnými bývalými šlechtickými rody jednoznačně nejčastěji téma restitucí.
Okrajově přinesla média i reportáže o životě některých členů, rozhovory s nimi
atd. Nicméně ty jsem nevyhodnotila jako podstatné a neposkytla jim v této práci mnoho
prostou.
Nejvíce mediálně frekventovaná byla kauza zámku v Opočně (spolu
s mobiliářem a přilehlými budovami a pozemky), podstatně méně pak například i kauza
mobiliáře a zámku v Dobříši. František Oldřich Kinský žádal o více nemovitostí, podal
157 žalob na určení vlastnictví. Jeho kauzu asi nejvíce rozvířilo počínání českých
politiků během celého jejího průběhu, ale zejména v červenci roku 2003. Uskutečnilo
se totiž několik schůzek politiků, které reagovaly na jeho vítězství u soudu
v roce 2003, a které měly snahy změnit české zákonodárství tak, aby se zamezilo vydání
jím nárokovaného majetku. Právě o počínání politiků pojednávalo hodně článků.
Většina autorů, kteří hodnotili subjektivněji, se na takovéto chování dívala s nelibostí
a tento postoj je de facto přidružil na stranu restituenta. Patrný byl v této souvislosti
i rozkol na české politické scéně v souvislosti s restitucemi bývalých šlechtických
majetků. To platí jak pro kauzu Františka Oldřicha Kinského, tak pro kauzu ColloredoMannsfeldů. Rozhodně největším odpůrcem restitucí, jak ukázaly články související
s oběma rody, se staly strany ČSSD, dále i KSČM a v menší míře rovněž ODS. Naopak
opatrnější, nebo příznivý postoj zaujala US-DEU a především KDU-ČSL, tedy strana,
která v restitucích bývalého šlechtického majetku viděla především příležitost
pro restituci církevního majetku. V některých článcích se objevily názory, že počínání
politiků ovlivnilo rozhodování soudců, protože v době, kdy začali politici projevovat
své kritické názory a odehrály se jejich schůzky na téma restitucí, František Oldřich
Kinský začal u soudu jen prohrávat. Především tehdejší ministr Pavel Dostál, člen
ČSSD, si počínal jednoznačně nejaktivněji. Někteří politici se ke kauze přímo vyjádřili
i napsáním článků. V této souvislosti zmíním např. jméno Pavla Dostála, Lucie
Talmanové, Miroslava Grebeníčka apod. S P. Dostálem vyšly rovněž rozhovory.
Pokud bych měla hodnotit objektivitu médií, nemohu říci, že by články, které
se stavěly na tu či onu stranu, objevovaly nějak často. V souvislosti s rodem ColloredoMannsfeldů se tomu dělo zejména v roce 2002, kdy byl vydán Kristýně Colloredo143

Mannsfeldové zámek v Opočně, a dále roku 2005, kdy byl zmíněný zámek vrácen zpět
státu. Respektive zvrat nastal již roku 2004, kdy Ústavní soud ČR zrušil rozsudky
kladně vyznívající pro Kristýnu Colloredo-Mannsfeldovou. Naopak s kauzou zámku
v Dobříši a jeho mobiliáře se nevyskytovaly prakticky vůbec. V kauze Františka
Oldřicha Kinského se pak objevily právě v souvislosti s počínáním politiků, jak jsem
psala již výše. Ze zjištěných faktů lze konstatovat, že ne všechna média byla objektivní,
nicméně většina psala spíše neutrálně a držela se linie informovat, sdělovat zprávy bez
přiklánění se na tu či onu stranu.
V případě pozitivního i negativního pohledu na rody měly názvy jednotlivých
článků, či teze v nich obsažené za cíl nějakým způsobem ovlivnit čtenáře, vyvolat
v něm pocit oprávněnosti či neoprávněnosti restitučních nároků rodů. Nejvíce negativně
laděných textů vůči rodům a jejich nárokům vyšlo v Haló novinách a v Právu,
nástupnických novinách Rudého práva (to zejména, co se rodu Kinských týče).
„Rétoriku“ Haló novin lze místy shledat až jako štvavou. Například v názvech článků
se mnohdy sahalo ke slovům a slovním spojením, jejichž cílem bylo znevážení
restitučních nároků rodů. Některé takovéto názvy jsou více než výmluvné: „Budete
vracet majetek i Heydrichovým potomkům?“, „Habsburkové s Colloredy Opočno
ukradli“, „Odmítám plíživou rehabilitaci nacistů“ (autorem je Miroslav Grebeníček).
Haló noviny, český levicový deník, na svých webových stránkách odkazují na KSČM.
Proto není nikterak překvapivé, jaké články publikovaly, protože KSČM byla odpůrce
restitucí i šlechty. Ve svých textech dávaly Haló noviny prostor k vyjádření většinou
jedné straně či politikům z levého politického spektra. Ale neznamená to, že všechny
příspěvky v těchto novinách byly negativní vůči rodům. Publikovaly i články, které
se držely prosté informovanosti a nepřikláněly se ani na jednu ze stran restitučních
sporů. Tam, kde byla patrná subjektivita autora, se však vždy vyjadřovaly k rodům
negativně, nikdy pozitivně. Právo pak naopak otisklo i články, které vyzývaly pozitivně
(opět zejména u rodu Kinských), i přes to, že tento deník má rovněž levicovou orientaci.
Ve studii „Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989“ píše
Josefa Benda, že kauza opočenského zámku byla se vší pravděpodobností nejvíce
medializovaná ze všech známých restitučních kauz šlechtických rodů. 547 Autor studie
sděluje, že především Mladá fronta Dnes, Lidové noviny a v jisté míře i Hospodářské
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noviny spíše stranily Colloredo-Mannsfeldům a neinformovaly zcela objektivně. 548
S tím lze po přečtení článků vcelku souhlasit. Především Mladá fronta Dnes celkem
často, nejčastěji ze všech použitých periodik, zjevně stranila Colloredo-Mannsfeldům.
Publikovala některé články, které již svým názvem vyznívaly vůči rodu kladně.
Konkrétně lze zmínit např.: „Napravená křivda“, „Schwarzenberg: Je to pokrytectví“,
„Kauza Opočno a neobolševismus“, „Nešel do plynu, zámek nedostane“, „Soud
mě donutil připnout si židovskou hvězdu, píše Colloredo-Mansfeldová“, 549 „Případ
Kinský: jen populismus“, „Totalita v Dostálově hlavě“ atp.
V souvislosti s Kinského restituční kauzou hodnotily rod negativně opět hlavně
Haló noviny a Právo. Kladných článků publikovala nejvíce Mladá fronta Dnes se svoji
elektronickou verzí iDNES.cz, Lidové noviny a Právo. Tedy i zde je situace podobná
jako v případě Colloredo-Mannsfeldů. Nejčastěji autoři článků na rody negativně
nahlíželi v souvislosti s kolaborací s nacisty před druhou světovou válkou a během
ní, dále v souvislosti s prolamováním dekretů prezidenta republiky. Tzv. Benešovy
dekrety se však naopak staly i předmětem kritiky některých článků, stejně jako počínání
politiků v obou kauzách, ale především v případě Františka Oldřicha Kinského.
U několika autorů se předmětem kritiky stal i zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění
některých majetkových křivd způsobených holocaustem (pouze v kauze ColloredoMannsfeldů). V souvislosti s tímto zákonem totiž někteří autoři poukazovali na to,
že i Češi byli například perzekuovaní kvůli své národnosti, i když na nich jako na
českém národu nebyla spáchána genocida. Protože byl tento zákon aplikován na oběti
holocaustu, vztahoval se pouze na nejkřiklavější formy rasové perzekuce. Pokud byl
někdo perzekuovaný kvůli své národnosti, pak se na něj tento zákon nevztahoval
a postižený se ocitl ve složitější situaci. To byl důvod kritiky některých autorů.
Pokud bych měla hodnotit, kdy byla medializace rodu nejvyšší, pak u ColloredoMannsfeldů počala rokem 2002 a pokračovala velkou informovaností až do roku 2008.
Od roku 2009 naopak medializace upadala. U Františka Oldřicha Kinského největší
medializaci přinesl jednoznačně rok 2003. Právě v tomto roce vyšlo nejvíce článků,
ve kterých byla znatelná subjektivita autorů. Větší medializace pokračovala i rokem
2004, ale od roku 2005 měla sestupnou tendenci a smrtí Františka Oldřicha Kinského
v roce 2009 prakticky skončila.
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Shrnu-li, jaký pohled vytvářela česká tištěná a internetová média na tyto
dva rody, pak stanovisko autorů jednoznačně silně ovlivňovaly restituční kauzy. Právě
v souvislosti s příslušníky těchto rodů si mnoho lidí automaticky vybaví restituční
kauzy s nimi spjaté. Soustředila jsem se i na stereotypy, které byly v české společnosti
vůči šlechtě živeny především za komunistického režimu a na to, jak se odrazily
do současnosti. Stereotypy jsem postřehla, nicméně ne v mnoho článcích. Většina textů
totiž kritizovala především jednání příslušníků obou rodů před druhou světovou válkou
a během ní, tedy kolaboraci, případně se objevovaly obavy o prolomení
tzv. Benešových dekretů a restituční hranice 25. února 1948 apod.
Tyto závěry jsem shrnula do grafů uvedených níže.
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13 Grafy
Grafy byly vytvořeny z výpočtů 1432 tištěných a internetových článků, které
jsem prostudovala. U rodu Kinský se jednalo o 758 tištěných článků a 160
internetových. V případě rodu Colloredo-Mansfeld byla data získána z výpočtů 425
tištěných článků a 89 internetových. Ty následně utvořily jakýsi reprezentativní
vzorek, z kterého lze odvodit závěry jednotlivých témat grafů.

GRAF č. 1: rod Kinských, jak na něj pohlížela tištěná média
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*Kombinované = články, kde byla knížecí větev líčená negativně, ale hraběcí
pozitivně

GRAF č. 2: rod Colloredo-Mannsfeldů, jak na něj pohlížela
tištěná média
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GRAF č. 3: rod Kinských, jak na něj pohlížely internetové články
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GRAF č. 4: rod Colloredo-Mannsfeldů, jak na něj pohlížely
internetové články
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GRAF č. 5: pozitivní články v tištěných médiích dle jednotlivých
médií (rod Kinských)
Mladá fronta dnes
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* Zbytek = součet novin, v jejichž článcích bylo pozitivní líčení rodu zastoupeno
1,4% (Týden, Haló noviny, Blesk, Respekt, Ústecký kraj, Deníky Morávia, Zemské
noviny, Večerník Praha, Plzeňský deník a Noviny Jičínska).

GRAF č. 6: negativní články v tištěných médiích dle jednotlivých
typů médií (rod Kinských)
Právo
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Mladá fronta Dnes
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33%
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* Zbytek = součet novin, v jejichž článcích bylo negativní líčení rodu zastoupeno
1,6% (Impuls, Reflex, Deník Chomutovska, Ústecký kraj, Deník Morávia,
Večerník Praha, Týden).
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GRAF č. 7: kombinované články v tištěných médiích dle typů
jednotlivých médií (rod Kinských)*
Lidové noviny
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* Všechny články se vyjadřovaly negativně o knížecí linii a pozitivně o hraběcí linii.

GRAF č. 8: pozitivní články v tištěných médiích dle typů
jednotlivých médií (rod Colloredo-Mannsfeldů)
Mladá fronta Dnes
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* Zbytek = součet novin, v jejichž článcích bylo pozitivní líčení rodu zastoupeno
2,44% (Slovácký deník, Rychnovský deník, Plzeňský deník, Story, Respekt, Slovo
a Právo).
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GRAF č. 9: negativný články v tištěných médiích dle typů
jednotlivých médií (rod Colloredo-Mannsfeldů)
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GRAF č. 10: pozitivní internetové články dle typů jednotlivých
typů serverů (rod Kinských)
Deník.cz

IHNED.cz/Hospodářské noviny

20%

iDNES.cz

10%
20%

50%

151

lidovky.cz

GRAF č. 11: negativní internetové články dle typů jednotlivých
serverů (rod Kinských)
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GRAF č. 12: pozitivní internetové články dle typů jednotivých
serverů (rod Colloredo-Mannsfeldů)
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GRAF č. 13: podíl jednotlivých linií rodu Kinských zastoupených
v pozitivních článcích tištěných médií
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GRAF č. 14: podíl jednotlivých linií rodu Kinských zastoupených
v negativních článcích tištěných médií
Knížecí linie
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V šesti článcích, které byly kombinované (hodnotily protichůdně jednotlivé linie
rodu Kinský) se všechny články dívaly pozitivně na hraběcí linii a negativně na
knížecí linii.
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GRAF č. 15: podíl jednotlivých větví rodu Colloredo-Mannsfeldů
zastoupených v pozitivních článcích tištěných médií
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GRAF č. 16: podíl jednotlivých větví rodu Colloredo-Mannsfeldů
zastoupených v negativních článcích tištěných médií
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GRAF č. 17: podíl jednotlivých linií rodu Kinských v pozitivních
internetových článcích
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GRAF č. 18: podíl jednotlivých linií rodu Kinských v negativních
internetových článcích
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GRAF č. 19: podíl jednotlivých větví rodu Colloredo-Mannsfeldů
v pozitivních internetových článcích
Opočenská větev
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Používání titulů či označení odvozené od názvu šlechta (např. šlechtic,
šlechtična, šlechtický rod, šlechta samotná apod.) bylo ze strany médií vcelku časté.
U rodu Kinský se objevilo v 25% tištěných článků (= 195 článků ze 758)
a 29% článků internetových (= 47 článků ze 160). V případě rodu ColloredoMansfeld tomu bylo v 19% tištěných článků (= 80 článků ze 425) a dokonce
44% internetových (= 39 článků z 89). Nesprávného používání titulů a operování
s pojmem šlechta se dopustilo 38 druhů tištěných a 9 internetových médií v případě
rodu Kinský a 21 druhů tištěných a 10 internetových v případě rodu ColloredoMansfeld. V následujících grafech je znázorněno, která tištěná a elektronická média
nejčastěji tyto pojmy používala. Výše čísel je však ovlivněna tím, že regionální
deníky tvořily menší část mnou prostudovaných textů.
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GRAF č. 20: použití titulatury jednotlivými tištěnými médii (rod
Kinských)
Mladá fronta Dnes

Lidové noviny

Právo

Haló noviny

Blesk

Hospodářské noviny

Ústecký kraj

Děčínký deník

Zbytek*

30%

28%

18%

2%

5% 5%

3%
4%
5%

*Zbytek je tvořen tiskem, který měl výrazně nižší procentuální zastoupení,
ale pro zajímavost zde uvedu, o který se jedná: Noviny Chrudimska, Zemské
noviny, Hradecké noviny, Deníky Chomutovska, Střední Čechy, Zlínský deník,
Euro, Večerník Praha, Týden, Metro, Liberecký kraj, Slovo, Vysočina, Zlínský
deník, Severočeské noviny, Noviny Jičínska, Deník Litoměřicka, Impuls, Profit,
Respekt, Liberecký deník, Deník Morávia, Orlické noviny, Ústecký deník,
Metropolitní expres, Moravskoslezký deník, Kladenský deník a Regionalist.
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GRAF č. 21: použití titulatury jednotlivými internetovými servery
(rod Kinských)
iDNES.cz

Rozhlas.cz

IHNED.cz/Hospodářské noviny

4. čtvrt.

Blesk.cz

ČT24

Lidovky.cz

Aktualně.cz

Deník.cz
6%

4%

4% 2% 2%

6%
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GRAF č. 22: použití titulatury jednotlivými tištěnými médii (rod
Colloredo-Mannsfeldů)
Mladá fronta Dnes

Hradecké noviny

Lidové noviny

Hospodářské noviny

Orlické noviny

Rokycanský deník

Právo

Haló noviny

Zemské noviny

Zbytek*

3% 3%

15%

4%
4%

34%

7%
7%

11%

12%

*Zbytek = tisk, který měl výrazně nižší procentuální zastoupení: Story,
Pelhřimovský deník, Valašský deník, Jičínský deník, Rychnovský deník, Slovácký
deník, Hradecký deník, Metro, Týden, Respekt, Vysočina a Berounský deník.
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GRAF č. 23: použití titulatury jednotlivými internetovými servery
(rod Colloredo-Mannsfeldů)
iDNES.cz

IHNED.cz/Hospodářské noviny

Aktuálně.cz

Lidovky.cz

Deník.cz

Zbytek*

5%

13%

38%

8%
15%
21%

*Zbytek = opět se jedná o servery, které měly výrazně nižší procentuální zastoupení:
Ahaonline.cz, Týden.cz, ČeskéNoviny.cz, Rozhlas.cz a Orlicky.net.

Hraběcí linie rodu Kinských byla v článcích obecně velebena jakožto část
rodu, která nekolaborovala s nacistickým režimem, naopak někteří příslušníci byli
věrni Československé republice v době jejího ohrožení, stará se příkladně
o restituované majetky a ve třech článcích byla pozitivně hodnocena pacifistická
činnost Berty von Suttnerové. Jediný negativně laděný článek vytýkal Giovanni
Kinskému dal Borgo vysoké vstupné na hradě Kost. U knížecí linie to bylo
vzhledem k osobě Oldřicha Ferdinanda Kinského jiné. Pokud se článek o rodu
zmiňoval negativně, pak nejčastěji v souvislosti s jeho kolaborací. Dále
se v článcích vyskytovaly obavy, že v případě úspěšně uplatněných restitučních
nároků Františka Oldřicha Kinského by došlo k prolomení tzv. Benešových dekretů
a restituční hranice 25. února 1948. Naopak nějaké stereotypy, které jsou
uplatňovány v souvislosti se šlechtou (spojenci Habsburků, vykořisťování
poddaných, získání majetku především po bitvě na Bílé hoře apod.), jsem nalezla
pouze ve dvou negativně laděných článcích. Většina článků, které vyznívaly
pozitivně vůči Františku Oldřichovi Kinskému, byly kritické vůči chování
některých politiků (zejména Pavla Dostála). Nelze říci, že by se o knížecí linii
nějaký článek vyjadřoval vyloženě lichotivě. Našel se text, který odmítal kolaboraci
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Oldřicha Ferdinanda Kinského proto, že ten zemřel ještě před okupací
Československa a také článek, který se zastával Františka Oldřicha Kinského v tom
smyslu, že jako syn nemůže za chování svého otce. V článcích, které jsem dále
prostudovala, bylo několik rozhovorů s Františkem Oldřichem Kinským a jeho
advokátem Jaroslavem Čapkem, které jsem řadila mezi pozitivní proto, že dávaly
prostor pro vyjádření se této straně restitučního sporu.
Jednotlivé aspekty negativního i pozitivního líčení jednotlivých linií rodů
se v článcích neustále prolínaly a hlavně u pozitivního líčení hraběcí linie je obtížné
je přesně rozvrhnout v graf. Proto jsem vytvořila graf pouze u knížecí linie, neboť
ta v článcích byla zastoupena jen jménem Františka Oldřicha a Oldřicha Ferdinanda
Kinských. Šlo mi také o to poukázat, v jaké míře je pozitivní nazírání spíše
„vlažné“ v tom smyslu, že jde spíše o kritiku jednání politiků po některých
vyhraných soudech Františka Oldřicha Kinského (tedy uznání jeho práva
na spravedlivé rozsudky bez politických zásahů).
Grafy týkající se tematické náplně negativních a pozitivních článků jsem
vytvořila společné pro tištěné i internetové články.

GRAF č. 24: příčiny pozitivního nazírání na knížecí linii rodu
Kinských
Chování politiků po vítězných soudech Františka Oldřicha Kinského
Rozhovor s Jaroslavem Čapkem
Rozhovor s Františkem Oldřichem Kinským
Zbytek*

15%
10%
12%

63%

*Zbytek = kritika, že nebylo umožněno, aby po smrti Františka Oldřicha Kinského
byly jeho ostatky uloženy do rodinné hrobky v Jarpicích. Došlo i ke kritice
tzv. Benešových dekretů, popírání toho, že by byl Oldřich Ferdinand Kinský
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kolaborant, neboť zemřel před okupací Československa, připomínání toho,
že František Oldřich Kinský nemůže za chování svého otce apod.
GRAF č. 25: příčiny negativního nazírání na knížecí linii rodu
Kinských
Kolaborace Oldřicha Ferdinanda Kinského

Právní hlediska*

Stereotypy uplatňované na šlechtu

Zbytek**

3% 3%
43%

51%

*Právní hlediska = články přinášely obavy z prolomení tzv. Benešových dekretů,
restituční hranice února 1848, vynášely pochybnosti o jeho občanství apod.
**Zbytek = došlo například ke kritice toho, že František Oldřich Kinský žádá
o odpuštění soudních poplatků (autorům článků vadila především ta skutečnost,
že žádá o odpuštění poplatků i přes to, že je milionář), objevovaly se ale i různé
články sestavené z názorů občanů ČR a českých politiků, které vesměs zněly
negativně vůči rodu či nárokům Františka Oldřicha Kinského a neobjevovaly
se tam prakticky pozitivní názory (zde je otázkou, jak příliš účelové to bylo),
kritizován byl i za to, že žádal majetek soukromých osob. Objevily se i rozhovory
s Pavlem Dostálem, které vyznívaly pro knížecí linii negativně atp.
Dobříšsko-zbirožská větev se v médiích vyskytovala méně, než opočenská.
Jediný negativní článek se týkal Jeronýma Colloredo-Mannsfelda, který kritizoval,
že stát bude financovat opravy parku v Dobříši. I pozitivně laděné články se týkaly
jeho osoby. Kladně hodnocen byl většinou pro svoji charitativní činnost.
U opočenské větve se negativní texty většinou týkaly kolaborace Josefa ColloredoMannsfelda. Objevily se i některé články se stereotypy v nazírání na šlechtu a ty,
které neuznávaly nároky Kristýny Colloredo-Mannsfeldové z právního hlediska.
Pozitivní texty nejčastěji vyvracely kolaboraci Josefa Colloredo-Mannsfelda.
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Objevily se i články, které stály za nároky Kristýny Colloredo-Mannsfeldové,
rozhovory s Kristýnou Colloredo-Mannsfeldovou, dále ty, které kritizovaly jednání
českých politiků, tzv. Benešovy dekrety atp.
GRAF č. 26: příčiny pozitivního nazírání na opočenskou větev
Colloredo-Mannsfeldů
Josef C-M. nekolaboroval

Autor stál za nároky Kristýny C-M.

Rozhovor s Kristýnou C-M.

Kritika jednání politiků a soudů

Zbytek*

20%

7%
47%

11%
15%

*Zbytek = Kritika příliš úzkého vymezení rasové perzekuce v restitučním
zákonodárství, tzv. Benešových dekretů, činnost Frazne Ferdinanda ColloredoMannsfelda u RAF atp.
GRAF č. 27: příčiny negativního nazírání na opočenskou větev
Colloredo-Mannsfeldů
Kolaborace Josefa C-M. (vyplnění tzv. Fragebogen, tedy rovněž kritika jeho občanství)
Stereotypy v nazírání na šlechtu
Právní hlediska*
Zbytek**

8%
46%

29%

17%
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*Obavy o prolomení tzv. Benešových dekretů, restituční hranice 25. února 1948
apod.
*Zbytek = např. rozhovor s P. Dostálem, kritika, že Kristýna C-M. rozprodává
restituovaný majetek.
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Seznam zkratek
atp. − a tak podobně
apod. − a podobně
a. s. − akciová společnost
CSc. − candidatus scientiarum, kandidát věd
č. − číslo
ČR − Česká republika
ČSFR − Česká a Slovenská Federativní Republika
ČSSD − Česká strana sociálně demokratická
Dr. − doctor, doktor
Gestapo − Geheime Staatspolizei, Tajná státní policie
JUDr. − juris utriusque doctor, doktor práv (doktor obojího práva)
Kč − korun českých
k. ú. − katastrální úřad
KDU-ČSL − Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
KSČM − Komunistická strana Čech a Moravy
k. ú. − katastrální úřad
MV − Ministerstvo vnitra
NSDAP − Nationalsozialistiche Deutsche Arbeiterpartei, Národně socialistická
německá dělnická strana
ODS − Občanská demokratická strana
ONV − okresní národní výbor
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PČR − Parlament České republiky/Policie České republiky
prof. − profesor
RAF − Royal air force, Královské vojenské letectvo
SRN − Spolková republika Německo
Sb. − sbírky
SA − Sturmabteilung der NSDAP, útočné oddíly nacistické strany
SdP − Sudetendeutsche Partei, Sudetoněmecká strana
s. p. − státní podnik
s. r. o. − společnost s ručením omezeným
SS − Schutzstaffel der NSDAP, ochranné oddíly nacistické strany, později vojenské
jednotky pod stranickou jurisdikcí
ú. o. p. − územní odborné pracoviště
ÚS ČR − Ústavní soud České republiky
USA − the United states of America, Spojené státy americké
UK − Univerzita Karlova
US-DEU − Unie svobody - Demokratická unie
ú. o. p. − územní odborné pracoviště
ZNV − zemský národní výbor
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