studie a články

Osudy aristokracie v Protektorátu
Perzekuce české šlechty se zřetelem k chlumecké větvi rodu Kinských

D i ta Jel ínková

Mnichovské události, které zpečetily rozpad Československa po dvaceti letech
jeho existence, způsobily české společnosti mentální šok. K řadě prohlášení
vyjadřujících již během sudetské krize protest proti narušení historických hranic
země se připojili také příslušníci české šlechty. Ačkoliv její deklarace ze září 1938
a další prohlášení, vzniklé již za nacistické okupace v září 1939, jsou připomínány
poměrně často, o poznání méně se hovoří o jejich důsledcích.
V září 1938, necelé dva týdny před
mnichovskou konferencí, 1 kde bylo
definitivně rozhodnuto o odstoupení
části českého pohraničí ve prospěch
Německa, vystoupili představitelé
českých šlechtických rodů s veřejnou
proklamací, předanou do rukou prezidenta Edvarda Beneše na Pražském
hradě, v níž protestovali proti narušení hranic českého státu.2 Tento projev
loajality inicioval Zdenko Radslav
Kinský z chlumecké větve rodu, v čele
dvanáctičlenné šlechtické delegace

u prezidenta Beneše jej pak přednesl
František Kinský z kostelecké rodové
větve.3
Půl roku po zřízení Protektorátu Čechy a Morava 4 vystoupili aristokraté
v září 1939 s další proklamací, s níž se
tentokrát obrátili na státního prezidenta Emila Háchu. Měla formu dopisu,
který na žádost Františka Kinského
a Hugo Strachwitze formuloval František Schwarzenberg a který byl přečten
na plénu Národního souručenství. Stalo se tak v době, kdy nacističtí okupanti

tlačili prostřednictvím oberlandrátů na
příslušníky české a moravské šlechty,
aby se přihlásili k německé národnosti, respektive přijali říšskou státní
příslušnost.5 Vycházeli z toho, že tito
často přímí odpůrci republikanismu
meziválečného Československa nebo
lidé, které s ním smířilo pouze humanitní pojetí masarykovské demokracie,
bude možné snadno získat pro podporu
nového režimu.6 Prohlášení, v němž
dalo třiaosmdesát příslušníků české
šlechty jasně najevo, s jakým národem

1	Nejnověji k mnichovské dohodě KUKLÍK, Jan – NĚMEČEK, Jan – ŠEBEK, Jaroslav: Dlouhé stíny Mnichova. Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo. Auditorium, Praha 2011; ZARUSKY, Jürgen – ZÜCKERT, Martin (eds.): Das Münchener Abkommen
von 1938 in europäischer Perspektive. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2013.
2	
A KPR, f. D-důležité, Šlechta, k. 168, inv. č. 1124, sign. D 3038/40, Kopie Prohlášení české šlechty ze 17. září 1938, viz též SKOPAL,
Michael: Vzpomínky Zdenka Radslava Kinského na deklaraci české šlechty v září 1938 a jednání s prezidentem Benešem v květnu
a červenci 1945. In: Sborník prací východočeských archivů, 2010, č. 14. Státní oblastní archiv v Zámrsku, Zámrsk 2010, s. 143–147.
3	Dvanáctičlennou delegaci tvořili Zdenko Radslav Kinský z Chlumce nad Cidlinou, František Kinský z Kostelce nad Orlicí, Karel VI.
Schwarzenberg (ze sekundogeniturní orlické větvě rodu), Jan Adolf Lobkowicz (ze sekundogeniturní mělnické větvě rodu), Zdeněk
z Kolowrat, Rudolf Czernin (majitel dymokurského velkostatku), Leopold Sternberg (majitel velkostatku Častolovice, Zásmuky a Kysibl,
resp. Stružná), Weikard Colleredo-Mannsfeld (Dobříš), Karel Parish, Jindřich Dobrzenský, Hugo Strachwitz a Karel Belcredi. Jmenovaní zastupovali početnější skupinu české šlechty, přičemž bylo určeno, že za každou rodinu bude delegován pouze jeden člen. Jediná
výjimka byla učiněna u rodu Kinských (František Kinský se chtěl účastnit této akce především proto, aby dal jasně najevo, že se východočeské větve rodu distancují od svého příbuzného Ulricha Ferdinanda Kinského, který byl aktivním členem Sudetoněmecké strany).
4	Viz např. KUKLÍK, Jan: Vznik Protektorátu Čechy a Morava a konstituování protektorátního okupačního režimu. In: HASIL, Jiří (ed.):
Přednášky ze 40. běhu Letní školy slovanských studií. Univerzita Karlova, Praha 1997; MARŠÁLEK, Pavel: Protektorát Čechy a Morava. Státoprávní a politické aspekty nacistického okupačního režimu v Českých zemích 1939–1945. Karolinum, Praha 2002; KVAČEK, Robert: Protektorát
Čechy a Morava. In: PÁNEK, Jaroslav a kol.: Idea českého státu v proměnách staletí. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008, s. 176–185.
5	Blíže viz JELÍNKOVÁ, Dita: Příběh rodiny Hugo Salm-Reifferscheidta. Příspěvek ke konfrontaci šlechty s totalitními režimy. Securitas
Imperii, 2011, č. 18, s. 42–68.
6	KINSKY, Zdenko Radslav: Zu Pferd und zu Fuss. 70 Jahre aus Erinnerungen. Heidrich, Wien – Rom 1974, s. 147.
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Manželé Hilda a Walter Runcimanovi během britské diplomatické mise na zámku ve Žďáru nad
Sázavou (uprostřed). Z. R. Kinský zcela vpravo, Leopold Sternberg (v černém) druhý zleva, srpen
1938.
Foto: SOA Zámrsk
se identifikují,7 bylo protestem proti
takovému nátlaku. Svým podpisem
deklarovali, že se pokládají za součást
českého národa.8
Výše zmíněné deklarace, kterými se
velká část šlechty postavila za český
stát a národ, znamenaly pro jejich
signatáře značné nebezpečí. Odveta
ze strany nacistického okupačního
režimu na sebe nedala dlouho čekat.
Zatímco první říšský protektor Konstantin von Neurath, sám šlechtického
původu, choval k české šlechtě jisté

sympatie, což se projevovalo v postojích
okupačního režimu vůči této sociální
skupině – pražská Sicherheitsdienst
během jeho působení v úřadě, tedy do
roku 1941, přivírala oči nad aktivitami
šlechty a její politickou činností – , po
nástupu Reinharda Heydricha se poměr k šlechtě výrazně změnil.9
Prohlášení české šlechty na podporu státu a národa ze září 1938 a 1939
byla pokládána za „říši nepřátelský
akt“ a všichni šlechtici, kteří na nich
(nebo jednom z nich) participovali,

měli být za tento krok potrestáni. Jejich perzekuce měla několik forem:
zahrnovala ekonomický postih, psychický nátlak i tresty odnětí svobody, které byly ovšem uděleny pouze
v několika individuálních případech.
Kolektivně byli signatáři potrestáni
majetkovým postihem.
Uvalení vnucené správy či jiné formy odnětí majetku se dotkly celkem
osmadvaceti z nich. Šlo o konfiskaci
ve prospěch Říše (celkem 32 880 ha),
uvalení vnucené správy (57 840 ha
v první vlně, 2340 ha ve druhé vlně)
či prodej uskutečněný vnuceným
správcem (4900 ha). K tomu ještě
přistupoval majetek vyvlastněný pro
vojenská cvičiště (6100 ha). Představitelé české šlechty přišli podle údajů
Jana Lobkowicze během protektorátní
éry celkem o 104 060 ha půdy.10
Možnost uvalení vnucené správy
byla v kompetenci Pozemkového úřadu, který obsadili němečtí komisařští
vedoucí už třetí den německé vlády
v Čechách a na Moravě.11 Již v červenci
1939 se Konstantin von Neurath vyslovil pro nekompromisní pozemkovou
politiku s cílem rozsáhlé germanizace.
Prostřednictvím německého osídlování měly být spojeny německé jazykové ostrovy na Moravě se Slezskem
a Rakouskem. Půda byla zprvu zabavována Židům a „nepřátelům státu“,
ovšem po půldruhém roce byl zvolen
efektivnější způsob jejího nabývání;
pozornost se zaměřila na velké vlastnické celky, tedy na zbytkové, státní,
církevní a šlechtické velkostatky.12 Na
konfiskaci majetku šlechty za účelem
získání rozsáhlých ploch půdy se po
svém nástupu do úřadu soustředil
i Reinhard Heydrich.13

7	K nacionalizaci šlechty viz GLASSHEIM, Eagle: Urození nacionalisté. Česká šlechta a národnostní otázka v 1. pol. 20. století. Garamond,
Praha 2012.
8	
AKPR, f. D-důležité, Šlechta, k. 168, inv. č. 1124, sign. D 3038/40, Kopie Prohlášení české šlechty ze září 1938 a 1939.
9	
A BS, f. Výpovědi zaměstnanců Gestapa a SD (52), sign. 52-38-14, Adel, s. 56. Srov. tamtéž, f. Stíhání nacistických válečných zločinců
(325), Správa vyšetřování StB – vyšetřování válečných zločinců, sign. 325-166-3, Jacobi (SD) výpověď.
10	HOŘEJŠ, Miloš: Šlechta a nacistická pozemková politika v českých zemích. In: HAZDRA, Zdeněk – HORČIČKA, Václav – ŽUPANIČ, Jan
(eds.): Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století. ÚSTR – FF UK, Praha 2011, s. 187–189.
11	BRANDES, Detlef: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. Prostor, Praha 2000, s. 198.
12	HOŘEJŠ, Miloš: Šlechta a nacistická pozemková politika v českých zemích, s. 181.
13	NOVOTNÝ, Gustav: Konfiskace a uvalování vnucených správ na pozemkový majetek velkostatků v českých zemích v době nesvobody
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Krátce poté, co se stal zastupujícím
říšským protektorem, byla na základě
rozhodnutí Pozemkového úřadu (Bodenamt) ze dne 10. října 1941 uvalena
vnucená správa na velkostatky Chlumec nad Cidlinou a Žďár nad Sázavou Zdenka Radslava Kinského, jeho
choti a dětí. Odůvodněna byla velmi
všeobecně, s odvoláním na veřejné
zájmy podle § 1 vládního nařízení
z 21. března 1939. 14 Šlo o nařízení
č. 87/1939 Sb., o správě hospodářských

podniků a dozoru nad nimi, na jehož
základě mohla příslušná ministerstva
do podniků, u kterých to vyžadoval
veřejný zájem, dosazovat vnucené
správce, kteří dohlíželi na spravování
majetku, přičemž měli ve věci správy
majetku a disponování s ním zcela
volnou ruku, tzn. mohli jej prodat,
zadlužit či rozprodat jeho mobiliář.
Z. R. Kinský byl první z dvanácti signatářů deklarace ze září 1938, na jehož
domény byla vnucená správa uvalena.

Jak sám uvedl, když se divil, že právě
jeho majetky, které jsou vzorně vedeny,
jak to dokazuje vícero diplomů, budou
sekvestrovány, odpověděl vůdce SS: „My
dobře víme, že jste deklarantem č. 1“.15
V dopise komisařskému vedoucímu
Fischerovi uváděl, že se celá léta snažil o spořádané hospodaření,16 nicméně
o vzorném vedení chlumeckého velkostatku ve třicátých letech je třeba
pochybovat.17 Z bilančního rozboru pro
období let 1928–1932 totiž vyplývá, že

Prezident Emil Hácha přijal na Pražském hradě delegaci příslušníků starých českých šlechtických rodů. Na snímku zleva František hrabě Kinský,
Jan Adolf kníže Lobkowicz, Jan Nepomuk hrabě Pállffy, Karel Jiří hrabě Belcredi, Jiří Douglas hrabě Sternberg, Hugo hrabě Strachwitz, Karel
baron Parish, Rudolf Děpold hrabě Czernin, Leopold hrabě Sternberg, Jindřich hrabě Dobrzenský, Karel VI. Schwarzenberg, Zdenko Radslav hrabě
Kinský a prezident Emil Hácha. Praha, 24. 1. 1939.
Foto: ČTK

1938–1945. In: RAŠTIČOVÁ, Blanka (ed.): České a slovenské zemědělství v letech 2. světové války. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 17. a 18. 4. 1996. Studie Slováckého muzea 1. Slovácké muzeum, Uherské Hradiště 1996, s. 52.
14	
AKPR, f. D-důležité, Šlechta, k. 260, inv. č. 1505, sign. D 10429/47, č. j. A 2603/43, Záznam ze dne 23. července 1943.
15	KINSKY, Zdenko Radslav: Zu Pferd und zu Fuss, záznam z roku 1941, s. 149. (Překlady citací německých textů v celém příspěvku autorka).
16	
SOA Zámrsk, f. Velkostatek Chlumec nad Cidlinou, k. 632, inv. č. 6498, sign. I/4/3, Korespondence s vnucenými správci (1941–1945), Dopis
Z. R. Kinského komisařskému vedoucímu Fischerovi z 2. prosince 1941.
17	Od konce 20. let až do roku 1935 byl jeho majitelem František Xaver Kinský. V důsledku neodborného vedení a záborů v rámci první
pozemkové reformy a zaplacení dědické daně ve výši 2 miliony Kč vykazoval velkostatek již v roce 1932 ztrátu více než milion Kč, ačkoliv v letech 1928–1929 dosahoval zhruba pětimilionového zisku. Viz tamtéž, k. 641, inv. č. 6536, sign II/1/22, Bilanční rozbor velkostatku
1928–1932 zpracovaný ředitelem Ing. Václavem Legnerem. Podobná bilance nám ovšem chybí pro období po smrti F. X. Kinského, kdy
velkostatek zdědil jeho mladší bratr Zdenko Radslav.
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Dotazník ke zjištění národnosti majitele a zaměstnanců velkostatku Chlumec nad Cidlinou
Foto: SOA Zámrsk
velkostatek nejen svým vedením a administrativou, nýbrž i odborně technicky
není dost na výši doby. I z oficiálních
bilancí vysvítá, že velkostatek má ztráty
od roku 1930.18
Z. R. Kinský ovšem zdědil velkostatek v Chlumci až v roce 1935. Ve svých
vzpomínkách naznačil, že převzal po

letech do vlastní režie propachtované dvory, pivovar a honitby a postavil
velkostatek opět na nohy.19 Dotazník,
vyplněný až po uvalení vnucené správy, jeho slova potvrzuje. Obrat k roku
1940 byl na chlumeckém velkostatku
více než 8,5 mil. korun, přičemž čistý
zisk činil více než 3,5 mil. korun.20

Uvalení vnucené správy znamenalo
pro majitele chlumeckého velkostatku povinnost zdržet se s okamžitou
účinností každého opatření ohledně
podniku i všech věcí a práv k podniku
náležejících.21 Zároveň vnucený správce Werner Würfel zakázal jakýkoliv
styk zaměstnanců s majitelem.22
Kromě Z. R. Kinského, jeho manželky Eleonory (Žďár nad Sázavou)
a bratrů Colloredo-Mannsfeldových,23
jejichž velkostatky byly postiženy už
ke konci roku 1940,24 se majetkový postih v podobě vnucené správy dotkl
v průběhu roku 1942 dalších šlechticů.
Reichsführer SS Heinrich Himmler
nařídil vykořenění české šlechty prostřednictvím majetkových postihů.
Adolf Hitler údajně prohlásil, že se
nebudou připouštět žádné ústupky.
Z těchto nařízení vyplýval postup
Bodenamtu a dalších politických míst
vůči představitelům české šlechty.25
Na základě zvláštního rozhodnutí
zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha z roku 1942 přešly pod vnucenou správu zemědělské
a lesnické podniky rodin české šlechty,
jejíž příslušníci stáli za prohlášením
ze září 1938, případně za deklarací ze
září 1939. V souladu s tím Ferdinand
Fischer, který nastoupil na pozici ko-

18	Tamtéž. V posudku, který si vyžádal tehdejší majitel František Xaver Kinský, je zodpovědnost za špatný stav velkostatku připisována
jednoznačně předchozímu řediteli.
19	KINSKY, Zdenko Radslav: Zu Pferd und zu Fuss, záznam z roku 1936, s. 124.
20	
SOA Zámrsk, f. Velkostatek Chlumec nad Cidlinou, k. 632, inv. č. 6498, sign. I/4/3, Korespondence s vnucenými správci (1941–1945),
Fragebogen, nedatováno.
21	Tamtéž, Ustanovení vnuceného správce. Oběžník z 20. listopadu 1941.
22	Tamtéž, Oběžník Wernera Würfela o zákazu styku zaměstnanců s majitelem z 29. června 1942.
23	Blíže ke Colloredo-Mannsfeldovým viz ŽUPANIČ, Jan: Mezi dvěma ohni. Colloredo-Mannsfeldové ve čtyřicátých letech 20. století.
In: HAZDRA, Zdeněk – HORČIČKA, Václav – ŽUPANIČ, Jan (eds.): Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století, s. 229–251.
24	Šlo o velkostatek Dobříš Weikharda Colloredo-Mannsfelda, na nějž byla uvalena vnucená správa v listopadu 1940, a velkostatek Opočno jeho bratra Josefa, který byl postižen o měsíc později. Majetky rodu Colloredo-Mannsfeld (Josefa st. a Jeronýma st. a jeho synů Josefa,
Weikharda a Jeronýma) byly konfiskovány ve prospěch Říše v únoru 1942. Viz tamtéž, s. 233. Srov. HOŘEJŠ, Miloš: Šlechta a nacistická
pozemková politika v českých zemích, s. 189.
25	
NA, f. Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu (dále jen AMV 110), k. 84, inv. č. 1054, sign. 110-10/58, Revize uvalení vnucené
správy na majetek Kinských a Colloredo-Mannsfeldů, Dopis šéfa Bodenamtu Ferdinanda Fischera adresovaný Helmuthu Rinnebachovi z 26. listopadu 1942.
26	Ferdinand Fischer nahradil v úřadu Theodora Grosse (ten se stal komisařským vedoucím koncem roku 1939 po odvolání Curta von
Gottberga, který byl zároveň šéfem osídlovacího úřadu – RuSHA – Rasse- und Siedlungshauptamt). Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde (dále
jen BA), f. R 43/II – 1324a, Zpráva z 18. června 1939, fol. 37. Srov. tamtéž, Dopis říšského protektora Neuratha z 18. prosince 1939 adresovaný říšskému ministrovi a vedoucímu Říšského kancléřství dr. Lammersovi, fol. 39. Srov. HOŘEJŠ, Miloš: Šlechta a nacistická pozemková politika v českých zemích, s. 185.
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misařského vedoucího Pozemkového
úřadu v roce 1941 a který ho vedl až do
konce války,26 rozhodl 12. února 1942
o uvalení vnucené správy na majetky
následujících českých a moravských
šlechtických velkostatkářů, kteří participovali na jedné ze dvou deklarací,
případně na obou: 27 kromě zemědělského a lesního podniku Františka
Kinského v Kostelci nad Orlicí (šlo
o 2300 ha) byl § 1 vládního nařízení
z 21. března 1939 č. 87 z důvodu veřejného zájmu28 uplatněn na velkostatky
těchto šlechticů: Zdeňka Kolowrata
z Rychnova nad Kněžnou, Leopolda
Sternberga z Častolovic a Zásmuk, orlického Karla Schwarzenberga, Karla
Parishe ze Žamberka, Jana Lobkowicze
z Drahenic a jeho syna Otakara Lobkowicze z Mělníka, Rudolfa Czernina
z Dymokur, Karla Belcrediho z Líšně,
Hugo Strachwitze ze Zdounek, Františka Dobrzenského z Potštejna a Leopolda Sternberga z Pohořelic.29 Tento
majetkový postih se ale dotkl i dalších
představitelů šlechty, jmenovitě Josefa Hrubého z Jelení, Jiřího Sternberga z Českého Šternberka, Františky
Lobkowiczové z Dolních Beřkovic a Alfonse Mensdorff-Pouillyho.30 V následujícím období šlo o další tři šlechtické
velkostatkáře, Jaroslava Lobkowicze
z Křimic, Terezii Schwarzenbergovou
ze Sudovic a Františka Schwarzenberga z Nalžovic.31
Jednalo se o osoby, které buď skutečně podepsaly deklaraci ze září 1938
(nebo tak učinili jejich zákonní zástupci), nebo byly zahrnuty mezi signatáře
omylem (v případě Františka Dobrzen-

Barokní zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou – k jeho stavbě přizval hrabě František
Ferdinand Kinský vynikající umělce své doby, italského architekta Giovanni Santiniho Aichela
a pražského stavitele Františka Maxmiliána Kaňku. Stavba se uskutečnila v letech 1721–1723.
Stav v roce 1969. Dole obálka pamětí hraběte Z. R. Kinského Zu Pferd und zu Fuss.
Foto: ČTK / Josef Nosek, archiv autorky
ského došlo ze strany
Bodenamtu k záměně
za Jindřicha, omylem
byl pokládán za signatáře Leopold Sternberg
z Pohořelic.32
Kromě majetkového
postihu formou uvalení
vnucené správy měly
nacistické úřady s některými šlechtickými
majetky i další plány.
V případě chlumeckého velkostatku byl plánován odprodej
jeho části pro účely jezdecké školy SA
(Reichsreitschule SA). 33 Zámek ve
Žďáru nad Sázavou měl sloužit jako

policejně-správní akademie, zámek Františka
Kinského v Kostelci nad
Orlicí k převýchově českých učitelů k říšskému
myšlení.34
Postižení šlechtici se
snažili zrušit rozhodnutí
o uvalení vnucené správy
nebo alespoň odložit jeho
účinnost. V individuální rovině šlo především
o získání přímluvy vlivné
osoby, v případě kolektivního postupu
se opírali o platné právní normy a na
základě jejich výkladu se snažili rozhodnutí nacistických úřadů zvrátit.

27	HOŘEJŠ, Miloš: Šlechta a nacistická pozemková politika v českých zemích, s. 185.
28	
SOA Zámrsk, f. RA Kinských, Kostelec, k. 3, inv. č. 57, Stížnost podaná Nejvyššímu správnímu soudu v Praze, 16. dubna 1942.
29	Vycházím z údajů právního zástupce dotčených šlechticů dr. Zarnacka z roku 1942. Viz BA, f. R 43/II – 1326a, Memorandum právního zástupce Dr. Wolfganga Zarnacka. Srov. studii Miloše Hořejše, který zmiňuje Oskara Parishe namísto Karla a také Jiřího Sternberga z Českého Šternberka místo Leopolda Sternberga z Pohořelic. Srov. HOŘEJŠ, Miloš: Šlechta a nacistická pozemková politika v českých zemích, s. 189.
30	Viz HOŘEJŠ, Miloš: Šlechta a nacistická pozemková politika v českých zemích, s. 189.
31	Tamtéž.
32	
BA, f. R 43/II – 1326a, Memorandum právního zástupce dr. Wolfganga Zarnacka, fol. 71.
33	
NA, f. Státní tajemník u úřadu říšského protektora (dále jen STÚŘP), k. 37, inv. č. 739, sign. 109-4-/489, Zavádění vnucených správ šlecht.
majetku, Graf Kinsky Chlumetz. Srov. AKPR, f. T-tajné, k. 186, sign. 1833/36, Hrabě Zdeněk Radslav Kinský, Chlumec n. C. – memorandum
o zestátnění lesů, Hrabě Z. R. Kinský, panství Chlumec n. Cidlinou. Zabavení zámku pro účely SA, č. j. T 302/42, 12. října 1942.
34 NA, f. STÚŘP, k. 37, inv. č. 739, sign. 109-4-/489, Zavádění vnucených správ šlecht. majetku, Graf Kinsky Chlumetz. Dopis SS-Obersturmbannführera Fischera SS-Obersturmbannführerovi dr. Giesovi z 18. června 1943.
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I Zdenko Radslav Kinský se snažil
získat přímluvu. Dne 15. července 1942
proto navštívil přednostu prezidentské kanceláře a žádal ho o pomoc
ve věci vystěhování z Chlumce nad
Cidlinou a Žďáru nad Sázavou, které
jemu a celé jeho rodině hrozilo. Při
té příležitosti odevzdal vlastnoruční
stručné memorandum,35 v němž prosil,
aby mohl zůstat v Chlumci alespoň
přes zimu, s tím, že nemělo-li býti možno zůstati trvale v Karlově Koruně, tedy
aspoň kdekoliv ve městě Chlumeckém
a ne v Praze!36 Odvolával se na srdeční
chorobu své manželky, pro kterou by
byl pobyt v Praze nesnesitelný, a na
své děti, které navštěvovaly školu
v nedalekém Novém Bydžově. Z rukopisu vyplývá, jak silně byl s Chlumcem
spjat: Panství Chlumecké se nachází
bez přestání téměř 400 let v naší rodině Kinských a prosím tedy, aby mně
byl na likvidaci delegován rozumný
ohleduplný pán. A aby měl alespoň
nějaký dohled nad svým majetkem
a byl nablízku svým koním, hlásil se
o místo „Stalldirektora“ jeho stoletého
hřebčína světoznámých plaváků anebo
o místo „Custos“ zámku Karlovy Koruny.
Současně prosil o odklad definitivního
rozhodnutí o vyvlastnění chlumeckého velkostatku.37
Jeho obavy se brzy naplnily. Ne
uběhly ani dva měsíce a Z. R. Kinský
byl 2. září 1942 vnuceným správcem
Wernerem Würfelem písemně vyzván,
aby nejpozději do 1. října opustil své
stávající bydliště v zámku Karlova
Koruna v Chlumci. Zároveň mu byla

stanovena měsíční apanáž ve výši
6000 K. 38 Vyplácení různě vysoké
apanáže majitelům statků, na něž
byla uvalena vnucená správa, se řídilo
vládním nařízením č. 87/1939, na které
však často nebyl brán zřetel a vlastníci
byli ze svých majetků vysídleni, aniž
by jim bylo něco zaplaceno.39 Stejně
tak nebylo nařízení respektováno ve
věci odškodnění za zabavený majetek.
Zástupci šlechty se proto obrátili
přímo na hlavu státu. Dne 7. října 1942
vykonal Z. R. Kinský spolu s hrabětem
Karlem Belcredim z Líšně audienci
u státního prezidenta Háchy v Lánech.
Přišli ho žádat, aby zakročil. Hácha je
však upozornil, že jeho případná intervence by měla pouze malý vliv. Přesto
si vyžádal písemné podklady, které na
Hradě odevzdal Jan Lobkowicz o dva
dny později. 40 V tomto memorandu
z 9. října 1942 stojí: Když počátkem letošního roku došlo k uvalení vnucených
správ na velkostatky dvanácti českých
šlechticů, jednal jste, pane presidente,
s tragicky zahynuvším panem zastupujícím říšským protektorem generálem
Heydrichem. Tenkráte bylo z jeho strany
poukazováno na to, že vnucená správa
není konfiskací. Mezi tím se ovšem situa
ce změnila. Majetek rodiny Colloredo-Mannsfeldů byl podle nařízení ze dne
4. října 1939 Říšský zák. I. str. 1998 prohlášen za propadlý ve prospěch Říše přes
to, že ani proti jednomu ze členů rodiny
nebylo zahájeno ani provedeno šetření
o vině. Majetek hraběte Rudolfa Czernina
byl prodán vnuceným správcem v cestě
nadřízeného úřadu Protektorátu Čechy

a Morava – Entschädigungsfond spolu
se samostatnými průmyslovými závody,
cukrovarem, pivovarem, cihelnou a mlékárnou, ač tyto závody do kompetence
ministerstva zemědělství a lesnictví
nespadají. Při tom kupní cena vůbec určena nebyla a má teprve budoucně dojíti
k ocenění taxační komisí jmenovanou
panem Říšským protektorem. Týž osud
hrozí majetku hraběte Zdeňka Radslava
Kinského. Z autoritativních míst bylo
pak naznačeno, že opatření toto stihne všechny majitele velkostatků, jichž
majetek byl dán do vnucené správy.41
Z těchto důvodů se zástupci české
šlechty obrátili na prezidenta Háchu
s prosbou o ochranu, a zároveň prosili,
aby bylo čeleno i šířenému tvrzení, že
není české šlechty. Česká šlechta stojí
v jedné frontě s celým českým národem,
s nímž těsně spjala svůj osud.42
Představitelé české šlechty tímto
vyjádřením navázali na předchozí
dvě, resp. tři deklarace adresované
prezidentům země: v době ohrožení republiky prezidentu Benešovi
a v lednu 43 a září 1939 Emilu Háchovi.
Opětovně zde vyvracejí, že by český
národ postrádal svou šlechtu. Zatímco
v prvním prohlášení vyjádřili podporu
státu v jeho historických hranicích,
protestovali tedy proti odtržení pohraničních území a jejich připojení
k Německu, v druhém již vyjádřili jednoznačně své národnostní preference, když uvedli, že potomci někdejších
spolutvůrců a nositelů české státnosti
ještě mohou svému národu a své vlasti za všech poměrů platně posloužiti,

35	
AKPR, f. D-důležité, k. 260, inv. č. 1505, sign. D 10429/47, č. j. A-3945/42, Úřední připomenutí ze dne 24. září 1942.
36	Tamtéž, příloha k č. j. A-3945/42. Podtrženo v originále.
37	Tamtéž, Memorandum Z. R. Kinského.
38	Tamtéž, Dopis vnuceného správce Wernera Würfela Z. R. Kinskému ze dne 2. září 1942.
39	Viz HOŘEJŠ, Miloš: Šlechta a nacistická pozemková politika v českých zemích, s. 187. Odkazuje se na poválečné memorandum Jana Lobkowicze, v němž vyčíslil celkovou majetkovou újmu šlechty během protektorátního období.
40	
AKPR, f. D-důležité, k. 260, inv. č. 1505, sign. D 10429/47, č. j. A 3999/42, Záznam ze dne 10. října 1942.
41	Tamtéž.
42	Tamtéž.
43	Dne 24. ledna 1939 se dostavila delegace české šlechty na Pražský hrad, aby vyjádřila podporu prezidentu Emilu Háchovi a proklamovala
svou věrnost státu: …víme dobře, za jakých okolností jste svolil ujmouti se řízení našeho státu, a cítíme, že jestli Vás může něco posilovati při této
práci, tedy mimo Víru v Božskou Prozřetelnost, je to důvěra všeho národa […] Nemůžeme se zříci naděje, že naší vlasti jsou souzeny lepší dny, ale
nechť stane se cokoli, přidržíme se věrnosti, kterou jsme zavázáni vlasti svých předků. Viz HAZDRA, Zdeněk: Šlechta v době Mnichova 1938
a za druhé světové války. In: KNOZ, Tomáš – DVOŘÁK, Jan (eds.): Šlechta v proměnách věků. Matice moravská, Brno 2011, s. 237.
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chceme se vždy a za všech okolností
hlásiti k českému národu. 44 Ve výše
citovaném memorandu z roku 1942
bezprostředně reagovali na perzekuci
namířenou vůči těm z nich, kteří podepsali předchozí deklarace. Ačkoliv
v něm primárně hájili vlastní majetek,
ani zde neopomněli připomenout, že se
cítí svázáni s českým národem.
Z archivních dokumentů nevyplývá,
že by Hácha u příslušných protektorátních úřadů či představitelů jakkoliv
zasáhl. Z. R. Kinský u něho intervenoval o pár dní později znovu, tentokrát
pouze za svou osobu. Žádal, aby ve
věci zabrání zámku Karlova Koruna
lobboval v jeho prospěch u náčelníka
štábu SA Viktora Lutze45 a říšského
pokladníka Franze Xavera Schwarze.46 Právě jim bylo totiž přislíbeno, že
zámek spolu s hřebčínem a pozemky
připadne jezdecké škole SA. 47 Hácha
takovou intervenci odmítl, Kinský
tedy alespoň požádal, aby protektorátní vyslanec v Berlíně František
Chvalkovský informoval hraběte Gott
frieda Bismarcka, který byl přítelem
Heinricha Himmlera a zároveň vzdáleným bratrancem Z. R. Kinského. 48
Kromě snah o intervenci v Protektorátu tedy usiloval o zásah i v Německu.
Spolu s dalšími šlechtici se obrátil na
německého právníka dr. Wolfganga
Zarnacka, jenž v Říšském kanceléřství
podal kolektivní stížnost proti uvalení
vnucené správy, neboť sama vnucená
správa musí být z hlediska právní přípustnosti zpochybněna a navíc tím byla
nastolena cesta k vyvlastnění. Uváděl,
že opatření se vztahuje na veškerý majetek dotčených. Vnucení správci přistoupili z nařízení pozemkového úřadu a ve
shodě s tímto k postoupení celých statků
nebo jejich částí. Dotčení vlastníci byli
požádáni, aby vyklidili jimi obývané

Ustanovení vnuceného správce na velkostatku Chlumec nad Cidlinou

Foto: SOA Zámrsk

44	
AKPR, f. D-důležité, k. 168, inv. č. 1124, sign. D 3038/40, Kopie prohlášení české šlechty ze září 1939.
45	Štábní šéf SA v letech 1934–1943. Srov. ŠKUTINA, Vladimír: Český šlechtic František Schwarzenberg. Rozmluvy, Praha 1990, s. 254–255.
46	
AKPR, f. T-tajné, k. 186, sign. 1833/36, Hrabě Zdeněk Radslav Kinský, Chlumec n. C. – memorandum o zestátnění lesů, Hrabě Z. R. Kinský,
panství Chlumec n. Cidlinou, Zabavení zámku pro účely SA, č. j. T 302/42, 12. října 1942.
47	
NA, f. STÚŘP, k. 37, inv. č. 739, sign. 109-4/489, Dopis SS-Obersturmbannführera Fischera SS-Obersturmbannführerovi dr. Giesovi
z 18. června 1943.
48	Hrabě G. Bismarck (1901–1949) byl vnukem Otto von Bismarcka. Od roku 1933 byl členem NSDAP, v dubnu 1934 se stal zemským radou,
o rok později členem vlády pro Štětín, posléze Postupim. V roce 1942 navázal kontakty s dalšími německými aristokraty, kteří připra-
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domy.49 Zároveň uvedl, že podnětem
pro aplikaci tohoto opatření je údajný
Říši nepřátelský postoj těchto šlechticů,
který měl být vyjádřen tím, že ještě
před zřízením Protektorátu jejich
deputace u tehdejšího prezidenta
Edvarda Beneše přísahala věrnost
státu a předala mu z hlediska státního
práva významné prohlášení. Zarnack
zdůraznil, že signatáři měli československou státní příslušnost a tudíž byli
povinni věrností republice. Požadavek
jejich věrnosti Říši přineslo až zřízení
Protektorátu Čechy a Morava. Zároveň
upozorňoval na Výnos Vůdce o zajištění beztrestnosti ze 7. června 1939,
vztahující se na všechny trestné činy
včetně politických přestupků, ke kterým došlo před 16. březnem 1939.50
Ačkoliv neměl silné argumenty, snažil se dokázat, že o Říši nepřátelském
postoji a smýšlení šlechty nemůže být řeč.
Odvolával se např. na to, že syn Zdenka
Radslava Kinského byl kmotřencem
Emila Háchy, nebo na válečná vyznamenání Železným křížem I. a II. třídy
a další řády hraběte Jeronýma Collo
redo-Mansfelda staršího či na fakt, že
švagr jeho syna Josefa je příslušníkem
SS. Uvedené argumenty mohly nacistické úřady stěží přesvědčit, že vnucené
opatření se nejeví oprávněné.51
V rámci svého rozkladu W. Zarnack
dezinterpretoval obsah memoranda
předaného prezidentu Benešovi i mo-

tivaci jeho signatářů: Výklady o vztahu
k Němcům zaujímají v deklaraci široký
prostor a tvoří jedinečný pozitivní obsah
celého listu. Samozřejmě musí být tón
a obsah přičítán té skutečnosti, že Beneš
přece jen byl tehdy presidentem, neobsahuje ale jediné slovo úcty vyjádřené
jeho osobě jako takové, s níž šlechta jak
známo politicky ani osobně nesouzněla.52
Zarnack zde naráží na fakt, že vůči
„Benešovu režimu“ stáli šlechtici většinou v opozici, a to i ti, kteří akceptovali vznik Československa a republiku
přijali za svou. Hradnímu křídlu ale
vyjadřovala podporu opravdu omezená
část představitelů šlechty.53 Přestože
se snažil dokázat, že prohlášení nelze
hodnotit jako protiříšské, příslušné
nacistické úřady svůj postoj nezměnily.
Ostatně Říšské kancléřství v čele
s říšským ministrem Hansem Lammersem považovalo uvalení vnucené správy na osoby s protektorátní příslušností za záležitost spadající jednoznačně
do kompetence říšského protektora
a nechtělo do celé věci zasahovat.
Zarnackovi odpovědělo 21. července
1942, že pan říšský ministr a šéf Říšského
kancléřství se necítí oprávněn zasahovat
do uspořádání záležitosti […], nýbrž věří,
že […] musí být přenecháno zodpovědnému rozhodnutí říšského protektora
v Čechách a na Moravě.54
Ačkoliv Zarnack poslal citované
memorandum i zastupujícímu říšské-

mu protektorovi Kurtu Daluegemu,55
říšskému ministrovi vnitra Wilhelmu
Frickovi i šéfovi hlavní kanceláře
NSDAP Martinu Bormannovi, veškeré
snahy o zrušení či zmírnění opatření
byly marné. Kinský a jeho choť se ovšem nevzdávali a se žádostí o pomoc
se obrátili i na další osoby. Jednou
z nich byl svobodný pán Bechinie
von Lazan, který intervenoval v jejich prospěch dopisem adresovaným
SS-Oberstgruppenführerovi 56 a šéfovi
pořádkové policie Daluegemu, jehož
poznal v roce 1929, když si nás SS-many poprvé prohlížel u příležitosti
nočního cvičení v tehdejší nacistické
vesnici Wildenbruch u Wannsee.57
Ačkoliv Bechinie von Lazan žil v Berlíně, cítil se spojen s českou šlechtou, jak
vysvětloval v úvodu svého listu, neboť
jeho předci po několik století spoluutvářeli české dějiny.58 Tlumočil Kinského
prosbu o krátkou audienci u státního
tajemníka, SS-Gruppenführera Karla
Hermanna Franka. Daluege byl ovšem
touto dobou na dovolené, odpověď tedy
zprostředkoval ministerský rada dr.
Robert Gies, šéf kabinetu německého Státního ministerstva pro Čechy
a Moravu v Praze.59 K. H. Frank odmítl
Z. R. Kinského přijmout s tím, že audien
ce je v tuto chvíli zbytečná, neboť by nemohla přinést nic zásadního.60
V této situaci, kdy si navíc nacisté
nenechali ujít žádnou příležitost, aby

vovali spiknutí s cílem spáchání atentátu na Hitlera. Skončil v koncentračním táboře, odkud byl později propuštěn. Viz DOERRIES,
R. Reinhard: Hitler’s Intelligence Chief: Walter Schellenberg. The Man Who Kept Germany’s Secrets. Enigma Books, New York 2009, s. 150.
49 BA, f. R 43/II – 1326a, Vorgang zur Zwangsverwaltung von Böhmisch-Mährischem Grossgrundbesitz des Adels. Stížnost dr. Wolfganga
Zarnacka adresovaná říšskému ministru Lammersovi z 17. července 1942, fol. 68.
50	Tamtéž, fol. 77.
51	Tamtéž, fol. 69.
52	Tamtéž, fol. 79–80.
53	Šlo především o bratry Dohalské, Františka a Karla Schwarzenbergovy a Maxe Lobkowicze, ale také Zdenka Radslava a Františka Kinské.
54 BA, f. R 43/II – 1326a, Vorgang zur Zwangsverwaltung von Böhmisch-Mährischem Grossgrundbesitz des Adels. Dopis dr. Wolfgangu
Zarnackovi z 21. července 1942.
55	Ve funkci od 4. června 1942 do 20. srpna 1943.
56	V letech 1942–1945 to byla druhá nejvyšší funkce v rámci SS. Daluege ji získal 20. dubna 1942, současně byl povýšen do hodnosti
Generaloberst der Polizei.
57	Viz NA, f. STÚŘP, k. 37, inv. č. 739, sign. 109-4/489, Dopis svobodného pána Bechinieho von Lazan Kurtu Daluegemu z 27. května 1943.
58	Tamtéž.
59	Dr. Robert Gies, osobní tajemník K. H. Franka. Poté, co byl Frank v srpnu 1943 jmenován státním ministrem, stál v čele ministerského úřadu.
Jeho rukama tedy procházely veškeré dokumenty určené Frankovi nebo vztahující se k událostem, o kterých státní ministr rozhodoval.
60	
NA, f. STÚŘP, k. 37, inv. č. 739, sign. 109-4/489, Dopis ministerského rady svobodnému pánu Bechiniemu von Lazanz 9. července 1943.
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manželům Kinským sdělili, že po jejich
vítězství budou posláni na Ukrajinu,61
a kdy se začaly šířit zvěsti o tom, že
budou z Chlumce skutečně vysídleni,
obrátila se Lori Kinská o pomoc na
svého starého přítele, finského polního maršála, generála Mannerheima.62
Baron Mannerheim63 v dopise německému ministerstvu zahraničí uvedl,
že zná manžele Kinské více než 25 let
a na základě tohoto starého přátelství by
si velmi přál, aby úřady nepřijaly žádná
opatření proti Kinskému a jeho majetku.64 Intervenoval i u dalších osob. Dne
18. června 1943 popsal situaci vedoucí
Bodenamtu SS-Obersturmbannführer
Fischer v dopise dr. Giesovi: Říšskému
vůdci SS [Heinrichu Himmlerovi] byla
z různých míst (především od polního
maršála Mannerheima) přednesena
prosba zrušit vnucenou správu, která
byla uvalena na majetek hraběte Kinského, zejména s upozorněním na to, že
existuje záměr obě hrabata vysídlit.65
Kromě chlumeckého Zdenka Radslava Kinského je zde řeč o dalším
členovi rodu, a sice o Františkovi
Kinském z Kostelce nad Orlicí, na jehož velkostatek, jak již bylo zmíněno,
byla rovněž uvalena vnucená správa
na základě rozhodnutí komisařského vedoucího Pozemkového úřadu
z 12. února 1942 a s jehož majetky měly
nacistické úřady své plány. Zároveň
bylo v duchu germanizační politiky
plánováno, že zemědělská půda chlumeckého i kosteleckého velkostatku
bude osídlena německými sedláky.66
Lesy obou velkostatků pak měly být
získány pro účely Pozemkového úřadu

Ulrich Kinský (1893–1938) z knížecí větve rodu vlastnil rozsáhlé majetky v českých (Choceň
a Budenice) i v německých regionech Čech (velkostatek Česká Kamenice). Ve 30. letech využíval
svých kontaktů k prosazení sudetoněmeckých požadavků a lobboval ve Velké Británii, kam létal
vlastním letadlem (kromě toho byl i známým automobilovým závodníkem), za vyvinutí nátlaku
na Československo, aby poskytlo sudetským Němcům autonomii v duchu Henleinových požadavků
z let 1937 a 1938. V červnu 1938 údajně sám vyhledal lorda Runcimana a naléhal na něj, aby
přijel do Československa.
Foto: SOA Plzeň (f. rodinný archiv Coudenhove)
pro Čechy a Moravu a později převedeny do vlastnictví Říše.67
I přes intervence a stížnosti přikázal Himmler respektovat ve věci
zamýšleného využití majetku obou
šlechticů přání státního tajemníka
při úřadu říšského protektora K. H.
Franka.68 Zároveň uvedl, že využití

majetků bude odškodněno, respektive
bude za ně řádně zaplaceno. Oběma
hrabatům měla být nabídnuta protihodnota. Odhad ceny měl být proveden
na základě hodnoty výnosu, nikoliv
provozní hodnoty. Himmler v oficiální
korespondenci postupoval v souladu
s vládním nařízením č. 87/1939. Zhod-

61	KINSKY, Zdenko Radslav: Zu Pferd und zu Fuss, s. 151.
62 Tamtéž.
63	Freiherr Carl Gustaf Emil Mannerheim (1867–1951), v letech 1918–1919 regent Finska a v meziválečném období vrchní velitel finských
ozbrojených sil ve všech vojenských konfliktech (občanská válka, Zimní a Pokračovací válka se SSSR a válka laponská s nacistickým
Německem), v roce 1942 získal hodnost maršála. Od 4. srpna 1944 do 4. března 1946 vykonával funkci finského prezidenta.
64	
NA, f. STÚŘP, k. 37, inv. č. 739, sign. 109-4/489, Dopis z finského vyslanectví v Berlíně z 30. března 1943. Zpráva od Mannerheima byla
zprostředkována v dopise finského vyslance T. M. Kivimäkiho, adresovaném svobodnému pánovi von Dörnberg, šéfovi protokolu
ministerstva zahraničí (Auswärtiges Amt) v Berlíně.
65	
NA, f. STÚŘP, k. 37, inv. č. 739, sign. 109-4/489, Dopis SS-Obersturmbannführera Fischera SS-Obersturmbannführerovi dr. Giesovi
z 18. června 1943.
66	Tamtéž.
67	Tamtéž.
68 Tamtéž.
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nocení, resp. vyčíslení ceny majetku,
které nařízení přikazovalo, se ovšem
většinou vůbec neprovádělo.69 Ostatně
i v případě Zdenka Radslava Kinského bylo rozhodnutí o ocenění majetku
záhy odloženo, jak vyplývá z Fischerova dopisu z 2. července 1943.70
Tyto majetkové postihy byly jednoznačně politicky motivovány a měly
přispět k narušení ekonomické základny šlechty, destabilizaci jejího postavení a utlumení případných protiněmeckých aktivit. Ve Fischerově dopisu
doslova stojí: Účelem tohoto plánovaného
odejmutí půdy je vykořenění obou rodů
české vysoké šlechty, která v dějinách
tohoto prostoru bude hrát nekalou roli,
dokud se bude moci opírat o odpovídající
pozemkový majetek.71
Nutno dodat, že pro uvalení vnucené
správy na majetek českých šlechtických
rodů vydávaly dobrozdání orgány Sicherheitsdienstu.72 V případě Kinských
ho evidentně vystavily, neboť Fischer
psal: Politické hodnocení obou hrabat příslušnými služebními místy SD je takové, že
nesmí být brány ohledy, tím spíše, že velká
část příbuzenstva obou je německé národnosti, oni ale k tomu žádným způsobem
nepřispívají, alespoň ve své bezprostřední
sféře působnosti, aby vytvářeli nálady
přátelského postoje k Říši a němectví.73

K inští z Chlumce nad Cidlinou
a Kostelce nad Orlicí představovali
hraběcí větev široce rozvětveného
rodu Kinských, která se jednoznačně hlásila k češství. Primogeniturní
větev rodu, usazená v České Kamenici
v severních Čechách, byla ale německé národnosti a zastávala proněmecké postoje. Kníže Ulrich Ferdinand
Kinský, hlava rodu, v druhé polovině
30. let podporoval Hitlera, byl členem
SA a v roce 1938 přivítal anšlus Rakouska k Říši.74 Je třeba zdůraznit, že
často byla jedna větev rodu pročeská
a druhá proněmecká.
I přes odhodlání tvrdě zakročit
proti představitelům české šlechty,
kteří dali najevo své protiněmecké 75
postoje podpisem zmíňovaných prohlášení z let 1938 a 1939, nebyl vždy
záměr konf iskovat jejich majetky
realizován v plné síle. Intervence
finského generála Mannerheima ve
věci chlumeckých Kinských měla evidentně značnou sílu. Ostatně v roce
1943 si nacistické Německo rozhodně nemohlo dovolit narušit vztahy se
svým významným spojencem.
Říšský vůdce SS Heinrich Himmler
se již v průběhu června 1943 rozhodl,
že od zabrání zámku v Chlumci nad
Cidlinou pro účely SA, jakož i zámku

ve Žďáru nad Sázavou bude upuštěno
z důvodů zahraničněpolitických.76 Odvolával se na fakt, že ve věci Kinského důrazně intervenoval u říšského
ministra dr. Hanse Lammerse právě
Mannerheim.
Zdenko Radslav Kinský byl přesvědčen, že jen díky Mannerheimovi unikl
vězení, a sám maršál mu to osobně
potvrdil pět let po válce. Popsal, jakým způsobem intervenoval v jeho
prospěch. Byl tehdy pozván na hon
k Hermannu Göringovi, kde osobně
požadoval, aby se Kinský a jeho rodina
nemuseli obávat Gestapa. Göring mu to
přislíbil a zároveň mu doporučil, aby
se o věci zmínil před Himmlerem, aby
polichotil jeho ješitnosti. K osobnímu setkání s Himmlerem měl Mannerheim
brzy příležitost. Ten mu ovšem sdělil,
že případ je obzvlášť závažný, neboť
Z. R. Kinský stojí v čele spiknutí proti
režimu.77 Zároveň ho ale ujistil, že se
Kinští nemusí ničeho obávat. Díky intervenci finského maršála tak Zdenko
Radslav Kinský s největší pravděpodobností skutečně unikl zatčení Gestapem.
Naopak kostelecký František Kinský
byl 27. listopadu 1943 zatčen za údajný poslech zahraničního rozhlasu78
a odsouzen k dvěma letům a devíti
měsícům ve věznici v Gollnowě.79 Jak

69	HOŘEJŠ, Miloš: Šlechta a nacistická pozemková politika v českých zemích, s. 187.
70	
NA, f. STÚŘP, k. 37, inv. č. 739, sign. 109-4/489, Dopis SS-Obersturmbannführera Fischera adresovaný SS-Obersturmbannführerovi
dr. Giesovi z 2. července 1943.
71	Tamtéž.
72	V ostatních případech bylo pro uvalení vnucené správy nutné dobrozdání příslušného vrchního zemského rady, později okresního
hejtmana.
73	
NA, f. STÚŘP, k. 37, inv. č. 739, sign. 109-4/489, Dopis SS-Obersturmbannführera Fischera adresovaný SS-Obersturmbannführerovi
dr. Giesovi z 18. června 1943.
74	VALENTA, Aleš: Dějiny rodu Kinských. Bohumír Němec – VEDUTA, České Budějovice 2004, s. 205. Srov. GLASSHEIM, Eagle: Noble nationalists. The transformation of the Bohemian aristocracy. Harvard University Press, Cambridge 2005, s. 95; TÝŽ: Urození nacionalisté, s. 187.
75	Deutschfeindlich.
76	
NA, f. STÚŘP, k. 37, inv. č. 739, sign. 109-4/489, Dopis Kurta Daluegeho SA-Gruppenführerovi Mayovi, veliteli SA-Gruppe-Sudeten
v Liberci z 22. června 1943.
77	KINSKY, Zdenko Radslav: Zu Pferd und zu Fuss, s. 180–181. Nacistické úřady, jak bude uvedeno dále, Kinského patrně skutečně pokládaly
za nebezpečného odpůrce okupačního režimu, ačkoliv konkrétní doklady jeho činnosti nám chybí. Archivní fond Rodinný archiv Kinských
Chlumec nad Cidlinou, uložený v SOA v Zámrsku, který by mohl přinést nové poznatky, se zpracovává a není badatelům přístupný.
78	Skutečný důvod jeho uvěznění byl ale patrně jiný, kromě údajného držení zbraní svou roli jistě sehrála pověst Františka Kinského
jako ústřední osobnosti protinacisticky zaměřené šlechty. NA, f. STÚŘP, k. 37, inv. č. 739, sign. 109-4-/489, Dopis SD-Leitabschnitt
Prag z 19. února 1943 adresovaný Reichssicherheitshauptamtu v Berlíně.
79	Ve stejné věci s ním byli souzeni také Charles Rohan a Rudolf Czernin. Viz SOA Zámrsk, f. RA Kinských Kostelec, k. 3, inv. č. 57,
Der Oberstaatsanwalt beim deutschen Landgericht an das Sondergericht in Prag, 1. března 1944, č. j. 2Js 174/44.
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vyplývá z vězeňské karty, do vězení nastoupil 28. března 1944, do té doby byl
ve vazbě na Pankráci.80 I zde pomohly
jakési intervence, jak uváděla zpráva
SD, ačkoliv K. H. Frank přikázal, aby
řízení s Kinským mělo rychlý, korektní a ostrý průběh.81 Bližší informace
o osobě, která stála za tímto údajným
zásahem, postrádáme, patrně ale přispěla k tomu, že se pětašedesátiletý
František mohl dostat na svobodu před
vypršením trestu.
Takové tvrdé osobní perzekuci Zdenko Radslav díky vlivným známým či
přátelům unikl, nicméně brzy po
zmíněných intervencích došlo k požáru chlumeckého zámku, který on
sám nepovažoval za pouhou náhodu.
Oheň zachvátil severovýchodní křídlo82 s hostinskými pokoji a proslulou
knihovnou.83 Škody byly značné, ovšem inventář se podařilo zachránit.
V důsledku této události se museli
Kinští z Karlovy Koruny vystěhovat,
přestože se jim předtím podařilo vystěhování odvrátit. I z toho důvodu si
Z. R. Kinský vykládal požár jako akt
msty nacistických úřadů.
Je třeba zdůraznit, že Himmlerovo
rozhodnutí se dotýkalo pouze přenechání majetků rodiny Kinských pro
účely NSDAP a SA, nevztahovalo se
ale na vnucenou správu jako takovou.
Pod ní zůstaly velkostatky chlumecký
i žďárský až do konce války. V dopise
ze dne 13. října 1943 psal komisařský
vedoucí Pozemkového úřadu pro Čechy
a Moravu Ferdinand Fischer, že nevidí
důvod, proč by se mělo něco měnit.84
Zdenko Radslav se nicméně nevzdával a patrně i pod vlivem úspěchu
Mannerheimovy intervence vyrazil
do boje za zmírnění tohoto opatření.
Požadoval odvolání obou vnucených
správců a místo nich dosazení tzv.

Hrabě František Kinský se svým vnukem stejného jména na jaře 1949 v tzv. Novém zámku
v Kostelci nad Orlicí
Foto: archiv Františka Kinského
důvěrníka (Vertrauensmann), což
znamenalo zrušení vnucené správy
a zavedení pouze hospodářského dohledu na jeho statky: Když nemůže být

zrušena vnucená správa, resp. jí podobný dohled, bylo by alespoň nezbytným
toto: I. Odvolání obou vnucených správců
(Chlumec a Žďár)85 , jakož i jimi ustano-

80	Tamtéž, Der Vorstand des Zuchthauses, Gollnow, 20. června 1944.
81	
NA, f. STÚŘP, k. 37, inv. č. 739, sign. 109-4-/489, Dopis SD-Leitabschnitt Prag z 19. února 1943 Reichssicherheitshauptamtu v Berlíně.
82	
AKPR, f. D-důležité, k. 260, inv. č. 1505, sign. D 10429/47, č. j. A/43, Hrabě Zd. R. Kinský – novinová zpráva o požáru v chlumeckém zámku. Výstřižek z Poledního listu ze 17. 12. 1943 se zprávou o požáru.
83	KINSKY, Zdenko Radslav: Zu Pferd und zu Fuss, s. 153.
84	Viz NA, f. STÚŘP, k. 37, inv. č. 739, sign. 109-4/489, Dopis SS-Obersturmbannführera Fischera SS-Obersturmbannführerovi dr. Robertu
Giesovi z 13. října 1943.
85	Werner Würzel v Chlumci nad Cidlinou a Hötzel ve Ždáru nad Sázavou.
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vených hospodářských poradců (tato
personální změna má zásadní význam).
II. Dosazení jednoho jediného důvěrníka
pro oba jmenované provozy (toto řešení
se zdá z provozně-hospodářských důvodů naprosto vhodné, neboť se jedná
o jednoho a téhož majitele, který s těmito
majetky stále z tohoto úhlu pohledu nakládá).86 Důležitý byl především třetí
navrhovaný bod: III. Důvěrník bude na
základě a v rámci zplnomocnění uděleného mu úřady spravovat, přičemž ale
majitel přesně podle jeho pokynu bude
sám spravovat své vlastnictví. (Toto,
zvláště, aby byla zachována kontinuita,
má především u obhospodařování půdy
zvláštní význam).87
Kinského návrhy však byly jednoznačně odmítnuty, vedoucí Pozemkového úřadu Fischer uváděl, že odvolání
obou vnucených správců je nemožné
a stejně jako je pro Kinského [jejich] odvolání zásadního významu, je udržení
vnucených správců pro mě stejně tak
zásadní.88 Obával se, že jejich odvolání
by nastolilo situaci, která by prakticky
vyloučila jakýkoli budoucí zákrok proti
Kinskému. A s tím se, jak vyplývá z dalších řádků, evidentně počítalo. Fischer
uzavřel celou záležitost konstatováním,
že na Kinského návrhy po důkladném
zvážení nemůže být přistoupeno.
Odvolával se na Gestapo, které právě
v posledních dnech došlo k pozoruhodným výsledkům ve vztahu k české šlechtě
a jehož zhodnocení se bezpochyby bude

nějakým způsobem dotýkat také Kinského
v Chlumci.89 Dohledu vnucených správců a stálému tlaku nacistických úřadů
Kinští podléhali až do konce války.
Dne 5. května 1945 propuklo v Chlumci nad Cidlinou povstání proti nacistické
okupační moci, do něhož se aktivně
zapojil i Zdenko Radslav Kinský. Brzy
poté, 20. května 1945, vykonal audienci
na Hradě. S prezidentem Benešem měl
dlouhý rozhovor, právě v té pracovně, kde
před sedmi lety organizoval deklaraci
české šlechty.90 I tentokrát informoval
prezidenta o projevu oddanosti české
šlechty. Audience se kromě něj zúčastnil
také František Kinský z Kostelce nad
Orlicí, který se krátce předtím vrátil
z nacistického vězení.91
Ani po válce však nečekaly rodinu
Kinských klidné časy. V roce 1947 vstoupily v platnost dva nové zákony, které
se zásadně dotkly šlechtického vlastnictví, zákon č. 142/1947 Sb., o revizi
první pozemkové reformy 92, a zákon
č. 143/1947 Sb., který speciálně řešil
převod rozsáhlých majetků hlubocké
větve Schwarzenbergů na Zemi Českou.
Adolf Schwarzenberg, hlava primogenitury, se po skončení války nevrátil domů
z italského exilu, a pověřil proto Zdenko
Radslava Kinského, aby se ujal správy
jeho majetků. Zdenko jej zastupoval
v řadě jednání, která skončila bezprecedentním vyvlastněním majetku osoby,
která se navíc ničím neprovinila proti
československému státu a národu.

V dopise tehdejšímu ministru zahraničního obchodu Hubertu Ripkovi, na
něhož se Zdenko Radslav obrátil jako
na strážce spravedlnosti ve státu, psal,
že čeští majitelé velkostatků – počtem asi
200 – nemají z poctivé revise pozemkové
reformy obav, poněvadž jim nelze klásti za vinu, že se dopustili nezákonností
a pletich […] Majitelé statků se ovšem
musí obávati, aby pod pláštíkem revise
nebyla uzákoněna dalekosáhlá expropriace půdy! Nemohu ovšem věřiti, že
by vláda, které sporná osnova o revisi
pozemkové reformy má býti předložena
k rozhodnutí, nota bene osnova, která
daleko překročuje meze dané programem
Gottwaldovy vlády, mohla [by] tuto
osnovu schváliti v době, kdy zásah do
pozemkové držby by znamenal úplné
rozvrácení zemědělské výroby.93
Vyvlastňovací proces dokončil v roce
1948, poté, co se chopili moci komunisté, zákon č. 46/1948 Sb., o nové
pozemkové reformě, což znamenalo
konec tříletého boje,94 jak Zdenko Radslav podotkl. Pro šlechtu to byl počátek
tvrdé politické a hospodářské perzekuce. V nastalé situaci zvolili chlumečtí
Kinští odchod do exilu. V ČSR zůstal
pouze syn Z. R. Kinského Radslav, který
odešel až v roce 1958. Doby, kdy se jeho
vlast stala opět svobodnou a demokratickou, se již Z. R. Kinský nedočkal.
Zemřel v roce 1975 ve věku nedožitých
osmdesáti let.

Podpisy Zdenka Radslava a Františka Kinských pod Prohlášením české šlechty ze září 1939

86	
NA, f. STÚŘP, k. 37, inv. č. 739, sign. 109-4/489, Dopis Z. R. Kinského SS-Obersturmbannführerovi dr. Giesovi z 11. září 1943.
87	Tamtéž.
88	
NA, f. STÚŘP, k. 37, inv. č. 739, sign. 109-4/489, Dopis SS-Obersturmbannführera Fischera adresovaný SS-Obersturmbannführerovi
dr. Robertu Giesovi z 13. října 1943.
89	Tamtéž.
90	
AKPR, f. D-důležité, k. 260, sign. D 10429/47, inv. č. 1505, Záznam ze dne 22. 7. 1945; KINSKY, Zdenko Radslav: Zu Pferd und zu Fuss, s. 157.
91	
AKPR, f. D-důležité, k. 260, sign. D 10429/47, inv. č. 1505, Záznam ze dne 22. 7. 1945. Zápis z prezidentské kanceláře nepřesně uvádí, že
se František vrátil z koncentračního tábora.
92	Zákon č. 142/1947 Sb. byl schválen 11. července 1947. Garantoval maximální výměru půdy 50 ha. Po uchopení moci komunisty byl novelizován, nová norma dostala označení č. 46/1948 Sb.
93	
NA, f. Archiv Huberta Ripky, k. 156, sign. 1-1-155, Dopis Zdenka Radslava Kinského Hubertu Ripkovi z 21. 3. 1947.
94 KINSKY, Zdenko Radslav: Zu Pferd und zu Fuss, s. 171.
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