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Šlechtic, letec, automobilový závodník a sportsman ve 20. století

Ulrich Ferdinand Kinský sehrál významnou roli během mise lorda Waltera Runcima‑
na v Československu, která měla dosáhnout dohody mezi sudetskými Němci a česko‑
slovenským státem o budoucnosti takzvaných Sudet. Tato jednání vyústila v odtržení 
pohraničních území od Československa. Méně známé ovšem je, že Ulrich Ferdinand 
Kinský létal jako pozorovatel i pilot v rakousko ‑uherském letectvu za Velké války. 
Aviatice se věnoval také v meziválečném období. Dlouhá léta stál v čele rakouského 
aeroklubu a na území Československa nechal postavit u České Kamenice a u Klešic 
nedaleko Heřmanova Městce, svých sídel, soukromá letiště. Vlastnil několik letadel, 
s nimiž často létal.

Rakousko ‑uherský voják a letec

Ulrich Ferdinand Kinský z Vchynic a Tetova se narodil 15. srpna 1893 na zámku 
v Chocni jako prvorozený syn hraběte Ferdinanda Vinzenze Kinského a jeho manžel‑
ky Aglaë, rozené princezny von Auersperg. Farář Josef Knob ho pokřtil 20. srpna 1893 
v choceňském kostele sv. Františka Serafinského jmény Ulrich Ferdinand Adolf Anton 
Bonaventura Maria Stephan. Jediným kmotrem se stal dědeček Ferdinand VII. kníže 
Kinský z Vchynic a Tetova. Otec novorozence Ferdinand Vinzenz vlastnil velkostatky 
Horažďovice a Moravský Krumlov. Pocházel sice z knížecí větve Kinských, ale byl nej‑
mladším synem vládnoucího knížete, takže za běžné situace se nedalo počítat s tím, 
že by on sám či jeho mužští potomci získali knížecí titul.1

Ulrich Kinský měl dva bratry a čtyři sestry. Bratr Rudolf se později stal majite‑
lem moravskokrumlovského panství, bratr Ferdinand spravoval panství horažďovic‑
ké. Ulrich Ferdinand měl domácí učitele, střídavě se vzdělával na zámcích v Chocni 
a Moravském Krumlově a v rodovém paláci ve vídeňském Freyungu. Maturitu složil 
na německojazyčném gymnáziu. V hlavním městě Rakousko ‑Uherska studoval také 
práva, ale po čtyřech semestrech (v jednom dotazníku sám uvádí pouze tři semestry) 
školu opustil.2

1 Státní oblastní archiv (dále jen SOA) Zámrsk, Sbírka matrik Východočeského kraje 1587–1949, sign. 3141, 
Římskokatolický farní úřad Choceň, Matrika narozených 1883–1896, fol. 329.

2 VÚA – VHA, Sbírka kvalifikačních listin, Prvopis kvalifikační listiny č. I. Kinský Ulrich Ferdinand 
a Osobní výkaz npor. v zál. Ulrich Kinsky.
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V necelých dvaceti letech nastoupil v roce 1913 službu u hulánského pluku č. 11 
(Ulanenregiment Alexander II. Kaiser von Rußland Nr. 11), který byl doplňován 
mužstvem z Čech. Proto měl tento pluk v názvu i přídomek „český“ – „böhmisches“. 
V pluku sloužilo vždy větší množství mladých příslušníků historických českých 
šlechtických rodů – v roce 1913 například nadporučík (Oberleutnant) Ernst hrabě 
Thun ‑Hohenstein a záložní nadporučíci Georg hrabě Thun ‑Hohenstein a Albig hra‑
bě Kolowrat ‑Krakowsky ‑Liebsteinský a záložní kadeti JUDr. Karel hrabě Czernin‑
‑Chudenitz, Johann hrabě Hartig, Franz hrabě Thun ‑Hohenstein nebo Leopold kníže 
Lobkowitz.3

Bojů Velké války se Ulrich Kinský účastnil od jejího počátku. Sloužil jako jízdní 
ordonanční důstojník u císařsko ‑královského 13. sboru (13. Korpskommando), bojo‑
val v Srbsku a později v Karpatech. Do hodnosti poručík v záloze (Leutnant in der Re‑
serve) byl povýšen 3. prosince 1914. V září 1915 byl vyznamenán Vojenskou záslužnou 
medailí na stuze Vojenského záslužného kříže (bronzene Militär ‑Verdienstmedaille 
am Bande des Militär ‑Verdienstkreuzes). V polovině února 1916 měl být převelen jako 
pozorovatel k letectvu, ale jak ještě uvidíme, k jeho přeložení došlo až o několik mě‑
síců později.

Mezi 15. a 28. únorem 1916 měl první dovolenou od doby, co bojoval na fron‑
tě.4 Tato dovolená ovšem byla spojena s tragickou událostí v rodině, neboť 3. úno‑
ra 1916 zemřel ve věku nedožitých padesáti let jeho otec Ferdinand Vinzenz, první 
štolba a tajný rada císaře. Jeho pohřbu se zúčastnila řada příslušníků habsburského 
rodu v čele s arcivévodou Leopoldem Salvatorem. Smuteční slavnosti, která se konala 
7. února 1916 ve Freyungu, se Ulrich Ferdinand nemohl z časových důvodů zúčastnit. 
Jako nejstarší syn se stal majitelem velkostatků Horažďovice a Moravský Krumlov.5

Po návratu z dovolené velení armády jeho přeložení k letectvu zrušilo a 1. břez‑
na 1916 byl převelen jako ordonanční důstojník k velení císařsko ‑královské 6. pěší 
divize (6. Infanterie ‑Truppendivision). S touto divizí prodělal boje v jižním Tyrolsku. 
Dalším rozkazem byl 1. července 1916 převelen k 20. Korpskommandu ve funkci ad‑
jutanta. Také tento sbor působil na jihotyrolské frontě.6 Od 1. října 1916 do 1. led‑
na 1917 sloužil jako velitel čety a později velitel roty u císařsko ‑královského 4. hu‑
lánského pluku (k. u. k. Ulanenregiment „Kaiser“ Nr. 4). Pluk byl tak jako předchozí 
jednotky, v nichž Ulrich Ferdinand Kinský sloužil, nasazen v jižních Tyrolích.7

Od 2. ledna do 28. února 1917 procházel výcvikem leteckého pozorovatele u ná‑
hradních jednotek letectva (Luftfahrtersatztruppen) a u důstojnické letecké školy 

3 Schematismus für das k. u. k. Heer und für die k. u. k. Kriegsmarine 1913. Druck und Verlag der k. k. Hof‑ 
und Staatsdruckerei, Wien 1912, s. 876–877.

4 Österreichische Staatsarchiv/Kriegsarchiv Wien (dále jen OeStA/KA), Neue Feldakten (dále jen NFA), Qua‑
lifikationslisten, k. 1369, Kinski ‑Kiral, Ulrich Graf Kinsky von Wchinitz und Tettau, Vormerkblatt für 
die Qualifikationsbeschreibung für die Zeit vom 30. Juli 1914 bis 23. Mai 1916 a tamtéž, Vormerkblatt 
für die Qualifikationsbeschreibung für die Zeit vom Kriegsbeginn 1914 bis Mai 1918.

5 Srov. např. Ferdinand Graf Kinsky †. Wiener Bilder. Illustriertes Familienblatt, 13. 2. 1916, s. 6–7.
6 OeStA/KA, NFA, Qualifikationslisten, k. 1369, Kinski ‑Kiral, Ulrich Graf Kinsky von Wchinitz und 

Tettau, Vormerkblatt für die Qualifikationsbeschreibung für die Zeit vom Kriegsbeginn 1914 bis Mai 
1918.

7 Tamtéž.
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vallar von Grabensprung, rodáka z Ústí nad Labem a jednoho z prvních rakousko‑
‑uherských vojenských letců, který na letišti ve Fischamendu uskutečnil první úspěšné 
pokusy se zabudováním radiostanice do letadel těžších vzduchu.8 V Kinského osobní 
kartě se píše, že k náhradním jednotkám byl převelen rozkazem z 12. prosince 1916 
a k Flosch nastoupil 13. ledna 1917.9

Od 1. března do 21. května 1917 sloužil nadporučík Ulrich Ferdinand Kinský 
u Fliegerkompagnie 16 (FliK 16) na italské frontě. Této jednotce velel setník Raoul 
Stojsavlievic. Od května 1917 operovala z letiště Watschig v Korutanech. Její letci 
uskutečňovali průzkumné lety přes Karnské Alpy, mapovali přibližně dvousetkilome‑
trový prostor od dnešní slovinské vesnice Kobarid (německy Karfreit) k hoře Monte 
Peralba (Hochweistein, 2694 m n. m.). Jako zástupce velitele u této jednotky působil 
pilot nadporučík Leopold Urban, s nímž Kinský často létal a který se stal jeho blíz‑
kým přítelem.10

Kinský byl týž měsíc, 23. května 1917, přeložen k Fliegerkompagnie 46.11 Tato le‑
tecká setnina měla základnu u slovinského města Divača (italsky Divaccia, německy 
Divazza). Útvar měl ve výzbroji průzkumná letadla Hansa ‑Brandenburg C.I a stíhačky 
Hansa ‑Brandeburg D.I a Albatros D.III. U této jednotky vydržel Kinský přes dva měsíce.

Pozorovatel nadporučík Kinský je prvně zmiňován v kmenovém stavu (FliK 46) 
v červnu 1917.12 V měsíčním hlášení za červenec 1917 jsou o něm dvě zmínky. Spo‑
lu s dalšími příslušníky FliK 46 byl vyznamenán Karlovým vojenským křížem (Karl‑
‑Truppenkreuz). Účastnil se také jako pozorovatel jednoho nočního letu, při němž 
bylo 15. července 1917 shozeno 170 kg bomb na městečko Villa Vicentina u Terstu.13 
Bombardování způsobilo ztráty na životech – zahynulo 25 civilistů a jeden voják 
a zraněno bylo 50 civilistů a pět vojáků.14

První srpnový den byl Kinský oficiálně uvolněn z fronty z hospodářských důvodů. 
Zřejmě se musel osobně postarat o sklizeň úrody na rodových panstvích.15 V jeho osob‑
ní kartě stojí, že od 20. července 1917 až do 30. září 1917 byl zproštěn služby v poli.16

8 OeStA/KA, NFA, Qualifikationslisten, k. 1369, Kinski ‑Kiral, Ulrich Graf Kinsky von Wchinitz und 
Tettau, Vormerkblatt für die Qualifikationsbeschreibung für die Zeit vom 2. Jänner 1917 bis 28. Feber 
1917. Srov. VON SIEGENFELD, Alfred Anthony: Genealogisches Taschenbuch der adeligen Haeuser Oester- 
reichs. Otto Maass‘ Söhne, Wien 1905, s. 139 a PLATTNER, Peter: Funkverbindung von Luftfahrzeu‑
gen. In: Die k. u. k. Aeronautische Anstalt Fischamend. Der aviatische Salon, Wien 2011, s. 83.

9 OeStA/KA, NFA, Offizierskarthotek der k. u. k. Luftfahrtruppen, k. 3, Kartei Nr. 122. Graf Kinsky von 
Wchinitz und Tettau, Ulrich.

10 Tamtéž, NFA, Qualifikationslisten, k. 1369, Kinski ‑Kiral, Ulrich Graf Kinsky von Wchinitz und Tet‑ 
tau, Vormerkblatt für die Qualifikationsbeschreibung für die Zeit vom Kriegsbeginn 1914 bis Mai 
1918 a tamtéž, NFA, Fliegerkompagnie 16, Dienstzettel. Feldpost 510 am 14. Oktober 1917.

11 OeStA/KA, Luftarchiv (dále jen LA), Fliegerkompagnie 16, Verzeichnis A über die bei den Fliegerkom‑
pagnien eingeteilten Flugzeugführer. Beobachteroffiziere, Flugzeugwärter und Werkmeister, Mai 1917.

12 Tamtéž, Fliegerkompagnie 46, Verzeichnis A über der bei Fliegerkomp. 46 eingeteilten Flugzeug‑
führer, Beobachteroffiziere, Flugzeugwärter und Werkmeister, Juni 1917.

13 Tamtéž, Tätigkeitsbericht der k. u. k. Fliegerkomp. Nr. 46 für den Monat Juli 1917.
14 Archivio dell‘Ufficio Storico dell‘Aeronautica Militare (Roma), I Primordi, Diari Storici della Prima Guerra 

Mondiale, b. 34, f. 414, Diario Storico dell‘Ufficio Servizi Aeronauitici del Comando Supremo. Za 
zprostředkování tohoto dokumentu děkuji Paolo Varrialemu.
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Zpět k FliK 16 se vrátil 1. listopadu 1917, resp. podle osobní karty 20. listopa‑
du 1917.17 Během prosince 1917 se začal učit létat. Měl se z něho stát stíhač (Kampf‑ 
flieger). Absolvoval osmnáct letů v letadle s dvojím řízením.18 Od jednotky odešel prv‑
ní lednový den roku 1918. Až do 1. května 1918 procházel pilotním výcvikem a výcvi‑
kem leteckých mechaniků ve Vídeňském Novém Městě u Fliegerersatzkompagnie 8 
(FleK 8) a později u Fliegeroffizierschule.19

Velitel letecké důstojnické školy (Fliegeroffizierschule) setník Eduard Wettendor‑
fer zhodnotil v květnu 1918 Ulricha Ferdinanda Kinského jako letce těmito slovy: Pev-
ný charakter, výborný učitel pro letecké důstojníky těch nejlepších vojenských vloh. Znamenitě 
působí na kamarády a podřízené. K velení většího důstojnického sboru velmi vhodný.20

Dne 19. ledna 1918 vstoupil Ulrich Ferdinand Kinský do svazku manželského. 
V chrámu sv. Matyáše v Budě se oženil s Katalinou, rozenou hraběnku Széchenyi de 
Sárvár ‑Felsővidék. Oznámení o konání svatby otiskly všechny významné rakousko‑
‑uherské deníky. Jejich autoři neopomněli připomenout, že Ulrich Ferdinand má 
hodnost nadporučíka a slouží jako pozorovatel v rakousko ‑uherském letectvu.21 
První syn z tohoto manželství, Ulrich, se narodil na zámku v Moravském Krumlově 
9. prosince 1918.22

Velkostatkář v Československu

Na zámku v Moravské Krumlově zemřela 10. května 1919 matka Ulricha Kinského 
Aglaë. V jejím nekrologu se píše, že za světové války pomáhala s občerstvením pro ra‑
něné vojáky na vídeňském hlavním nádraží jako členka mariánských paní kongregace 
Nejsvětějšího srdce (Sacre Coeur). Za svoji činnost byla vyznamenána medailí Červe‑
ného kříže 3. a 1. třídy (Rote ‑Kreuz ‑Medaille 3. und 1. Klasse).23

15 OeStA/KA, NFA, Qualifikationslisten, k. 1369, Kinski ‑Kiral, Ulrich Graf Kinsky von Wchinitz und 
Tettau, Vormerkblatt für die Qualifikationsbeschreibung für die Zeit vom Kriegsbeginn 1914 bis Mai 
1918.

16 Tamtéž, Offizierskarthotek der k. u. k. Luftfartruppen, k. 3, Kartei Nr. 122, Graf Kinsky von Wchinitz 
und Tettau, Ulrich.

17 OeStA/KA, NFA, Qualifikationslisten, k. 1369, Kinski ‑Kiral, Ulrich Graf Kinsky von Wchinitz und 
Tettau, Vormerkblatt für die Qualifikationsbeschreibung für die Zeit vom Kriegsbeginn 1914 bis Mai 
1918. Srov. tamtéž, Offizierskarthotek der k. u. k. Luftfahrtruppen, k. 3, Kartei Nr. 122. Graf Kinsky 
von Wchinitz und Tettau, Ulrich.

18 OeStA/KA, LA, Fliegerkompagnie Nr. 16, Summarisches B Verzeichnis für Dezember 1917.
19 Tamtéž, NFA, Qualifikationslisten, k. 1369, Kinski ‑Kiral, Ulrich Graf Kinsky von Wchinitz und Tet‑ 

tau, Vormerkblatt für die Qualifikationsbeschreibung für die Zeit vom Kriegsbeginn 1914 bis Mai 
1918.

20 OeStA/KA, NFA, Qualifikationslisten, k. 1369, Kinski ‑Kiral, Ulrich Graf Kinsky von Wchinitz und Te‑
ttau, Vormerkblatt für die Qualifikationsbeschreibung für die Zeit vom Kriegsbeginn 1914 bis Mai 1918.

21 Srov. např. Aristokratische Vermählung. Neues Wiener Journal, 16. 1. 1918, s. 5; Personalnachrich‑
ten. Neue Freie Presse (Morgenblatt), 16. 1. 1918, s. 7; Personalnachrichten. Reichspost (Morgenblatt), 
16. 1. 1918, s. 4 a Hof‑ und Personalnachrichten. Neues Wiener Tagblatt, 16. 1. 1918, s. 9.

22 Se skoro tříletým synem se nechal Ulrich Ferdinand Kinský zvěčnit například ve Wiener Salonblatt, 
3. 9. 1921, s. 2.

23 Todesfälle. Wiener Salonblatt, 17. 5. 1919, s. 3.
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Kinského zpočátku zřejmě ani nepomýšlel na možnost, že by se mohl stát dědičným 
knížetem Kinským. Nejstarší bratr jeho otce, Karel Rudolf VIII. kníže Kinský, ovšem 
zemřel 11. prosince 1919. Titul IX. knížete Kinského zdědil jeho mladší bratr Rudolf 
Ferdinand, který se ale majetku v roce 1920 vzdal. Jeho krok měl zřejmě několik důvo‑
dů. Majetek byl silně zadlužen a Rudolfu Ferdinandovi se narodilo sedm dcer. O ma‑
jetek knížecí větve se přihlásil Ulrich Ferdinand. Z hlediska dědického práva na to měl 
nárok, neboť panství by dědil jeho otec, pokud by byl naživu. Dcery totiž nemohly zís‑
kat knížecí titul a převzít zadlužené panství se jim nechtělo. Ulrich Ferdinand se tak 
tehdy stal majitelem svěřeneckých (fideikomisních) velkostatků Choceň s pivovarem 
(2 589 ha) a Rosice s cukrovarem (2 496 ha) a substitučních panství Heřmanův Měs‑
tec (4 415 ha), Zlonice s pivovarem a cukrovary ve Zlonicích a Hospozíně (4 317 ha) 
a Česká Kamenice s pivovarem (9 999 ha). Po smrti strýce Rudolfa Ferdinanda v roce 
1930 získal Ulrich Ferdinand i titul X. knížete Kinského.24

Ulrich Ferdinand si za své hlavní sídlo zvolil zámek v Heřmanově Městci. S plat‑
ností od 10. listopadu 1920 tam také získal domovské právo.25 Bratrovi Rudolfu An‑
tonovi přenechal velkostatek Moravský Krumlov a bratrovi Ferdinandu Carlovi pan‑
ství Horažďovice.26

Ulrich Ferdinand Kinský hospodařil na pozemcích o celkové výměře 23 816 hek‑
tarů. V rámci pozemkové reformy od něj Státní pozemkový úřad převzal v I. a II. pra‑
covním období celkem 6 967 hektarů zemědělské půdy, konkrétně (kromě velkostat‑
ku Česká Kamenice) 570 hektarů z velkostatku Choceň, 1 388 hektarů z velkostatku 
Rosice, 836 hektarů z velkostatku Heřmanův Městec a 3 112 hektarů z velkostatku 
Zlonice. Za tyto pozemky dostal náhradu ve výši přes 18,5 milionu korun. Právníci 
sestavili dopis prezidentu republiky T. G. Masarykovi, v němž Ulrich Ferdinand Kin‑
ský žádal 4. ledna 1926 o daňové úlevy, zvláště o snížení daně z majetku. V dopise 
vysvětluje, že náhrady za pozemky od Státního pozemkového úřadu byly vesměs pou‑
žity na umoření dluhů, kterými bylo panství zatíženo již od roku 1904. Ministerstvo 
financí mu na konci roku 1925 doměřilo dávku z majetku za dobu do roku 1919 ve 
výši 44,5921 milionu korun. Jeho právní zástupci žádali o klidné narovnání závazků 
a usilovali i o to, aby Kinského přijal prezident republiky. Mezi argumenty například 
zaznělo, že po pozemkové reformě se hospodaření na některých velkostatcích pro‑
padlo do červených čísel, neboť byly narušeny tradiční hospodářské vztahy. Advokáti 
neopomněli připomenout, že Kinské z Vchynic a Tetova krutě postihly pobělohorské 
konfiskace majetku a že jeho praděd Rudolf kníže Kinský a prastrýc František Josef 
hrabě Kinský podporovali české obrození. Pradědeček Kinský se znal s Františkem Pa‑
lackým, Pavlem Josefem Šafaříkem a Františkem Ladislavem Čelakovským. Ve světle 

24 ŠIMÁK, Ivo: Kníže Oldřich Ferdinand Kinský na zámku a panství v Heřmanově Městci v letech 1919–1938. 
Heřmanův Městec 2014 (nakladatel neuveden), s. 36, 104–105. Tato publikace přináší mnoho nového 
k regionálním dějinám a působení knížete Ferdinanda Ulricha Kinského v Heřmanově Městci, ale 
musíme na ni pohlížet velmi kriticky, neboť některé závěry autora jsou v rozporu s dosavadními zna‑
lostmi.

25 Tamtéž, s. 37.
26 Tamtéž, s. 20.
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pozdějších osobních postojů Ulricha Ferdinanda Kinského je odvolávání se na minu‑
lost skutečně zajímavé. Kinský dokonce tento dopis podepsal česky, ve tvaru jména 
Oldřich Ferdinand Kinský. Tímto způsobem se obvykle nepodepisoval, používal ně‑
meckou formu jména. Jak se dalo čekat, prezident Kinského nepřijal.27

Co se týkalo českokamenického panství, v roce 1929 se dohodl s československým 
státem na odprodeji zhruba třetiny tamních pozemků. To mu umožnilo zbavit se 
části dluhů a daňové povinnosti.28

Rodinný život Ulricha Ferdinanda Kinského

Vraťme se ale k jeho rodině. Jako druhý potomek se manželům Ulrichovi Ferdinandu 
a Katalině Kinským narodila 5. června 1924 na zámku v Moravském Krumlově dcera, 
která byla pokřtěna Maria Hosanna Antonie Bonaventura Walpurga Fidelis Bonifa‑ 
zius. O čtyři roky později se rodina rozšířila o další dceru. Přišla na svět v Heřmanově 
Městci 18. listopadu 1927 a pokřtěna byla o dva dny později jako Charlotte Elisabeth 
Maria Hossana Walpurga Fidelis Bonaventura Antonie.29

Velkostatky vynášely tolik, že Kinský dluhy postupně umořil, zato nad soužitím 
manželů Kinských se objevil temný mrak. Katalina byla známa tím, že své děti otu‑
žovala a ty se jak na zámku v Heřmanově Městci, tak na loveckém zámečku Tokáň na 
českokamenickém panství30 pravidelně koupaly ve venkovních bazénech ve studené 
vodě či za počasí, které nebylo zrovna příznivé. V druhé polovině srpna 1929 poklesla 
průměrná denní teplota na 18,8 °C. Děti v té době pobývaly s matkou v Heřmanově 
Městci. Ulrich Ferdinand na zámku nebyl. Během otužování nejstarší Ulrich nastydl 
a později dostal zápal plic. Když se jeho stav zhoršil, povolala k němu matka zámecké‑
ho lékaře MUDr. Češpíru. Tomu nezbývalo nic jiného než doporučit okamžitý převoz 
do Prahy. Nejstarší syn a dědic však po převozu do hlavního města 28. srpna 1929 
ve věku nedožitých jedenácti let zemřel. Zdrcený otec mu vystrojil ve Vídni velkolepý 
pohřeb. Manželce dával vinu za jeho smrt. To mělo za následek jejich odluku. Ulrich 
Ferdinand se s ní dal rozvést, ovšem pouze podle civilního práva. Církev rozvod neu‑
znala. Starší dcera zůstala s otcem, mladší dostala do péče matka.31

Útěchu hledal Ulrich Ferdinand Kinský za hranicemi. Na podzim 1929 si zakou‑
pil cestu kolem světa na zaoceánském parníku RMS Empress of Australia. Původně 
se jednalo o německou zaoceánskou loď Admiral von Tirpitz. V rámci reparací se 
dostala do Velké Británie, kde ji v roce 1923 zakoupila společnost Canadian Pacific 
Line. Plavba trvala 163 dní. Kinský se během ní na různých světadílech oddával pólu. 

27 Tamtéž, s. 103–110.
28 SLAVÍČKOVÁ, Hana: Velkostatek Česká Kamenice ve 20. století a jeho poslední majitel Ulrich Kinsky. 

In: Děčínské vlastivědné zprávy. Časopis pro vlastivědu Děčínska a Šluknovska. Oblastní muzeum v Děčíně, 
Děčín 2003, roč. 13, č. 1, s. 3–17.

29 ŠIMÁK, Ivo: Kníže Oldřich Ferdinand Kinský na zámku a panství v Heřmanově Městci v letech 1919–1938, s. 130.
30 K loveckému zámečku Tokáň srov. HOŘEJŠ, Miloš: Lovecké sídlo rodiny Kinských Na Tokáni.  

In: Aristokratická lovecká sídla. Prameny a studie 59. Národní zemědělské muzeum, Praha 2016, s. 43–68.
31 ŠIMÁK, Ivo: Kníže Oldřich Ferdinand Kinský na zámku a panství v Heřmanově Městci v letech 1919–1938,  

s. 150–154.
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val, hrabě Buquoy.32 Na parníku cestovala také Mathilde von Mumm, rozená von 
dem Bussche ‑Haddenhausen, která se později stala jeho druhou ženou. Narodila se 
24. května 1900 v Káhiře do rodiny německého diplomata.33

Buď ještě na cestě kolem světa, nebo krátce po návratu z ní zastihla Ulricha Kin‑
ského zpráva o smrti Rudolfa Ferdinanda, IX. knížete Kinského, který zemřel na zám‑
ku v Lysé nad Labem 13. března 1930. Ulrich Ferdinand po něm zdědil knížecí titul, 
neboť jeho strýc neměl žádného mužského potomka. Redaktor Neues Wiener Journal 
ho hned v titulku medailonku, který byl zveřejněn krátce po smrti jeho strýce, když 
již bylo jasné, že se stal knížetem, označil za nejpopulárnějšího vídeňského aristo‑
krata: Když byl na letišti Aspern zahájen letový provoz, vystoupili z prvního letadla, které 
přistálo, Ulrich hrabě Kinský a jeho manželka, když se konaly automobilové závody do vrchu 
Semmering nebo na Riviéře nebo kdekoliv jinde ve světě, nechyběl Ulrich Kinský mezi vítězi. 
Nejpopulárnější je ale energický hrabě kvůli oživení póla ve Vídni […]. A vždy přejeme týmu, 
který vede hrabě Kinský, vítězství. Dodal také, že Kinský nechal vybudovat hřiště pro 
pólo ve Freudenau.34

Redaktor, který napsal tento medailonek, ale ještě netušil, že rozluku manželů 
po smrti syna již nic nemůže odvrátit: Hraběnka Katalina, rozená komtesa Szechényi, 
ostatně není o nic méně okouzlujícím zjevem než její manžel. Obléká se s vybraným vkusem 
a patří k vůdčím ženám vídeňské společnosti, také na sportovním poli. Jeho žena s ním nesdílí 
pouze jeho vášeň [pro různé sporty], ale podporuje ho v jejich provozování a je mu chápají-
cím druhem.35

Smrt syna zřejmě Kinského přiměla, aby sídlo svého panství přenesl do České 
Kamenice, kam se sám v roce 1932 přestěhoval. Od 1. ledna 1933 v České Kamenici 
sídlila také ústřední správa (hlavní pokladna) všech jeho statků v Čechách.36

Druhé manželství Ulricha Ferdinanda Kinského

Aristokratické kruhy Kinského rozvod s jeho první ženou neuznávaly, neboť se 
k němu negativně vyjádřila církev. O sňatku Ulricha Ferdinanda Kinského s jeho 
druhou ženou jako jediný z významnějších rakouských deníků informoval Neue Freie 
Presse: Kníže Ulrich Kinský, hlava knížecího rodu Kinských, se oženil s rozvedenou paní von 
Mumm, Argentinkou. O této blížící se svatbě se v rakouské společnosti hovořilo již delší dobu, 
ač se oba potýkali s velkými potížemi, neboť jak kníže Kinský, tak paní von Mumm už ženatí 
či vdaní byli. Připomeňme, že civilní sňatek se konal 10. března 1932 v Mnichově.37 Po 
jejich svatbě se přemístilo argentinské velvyslanectví ve Vídni do paláce Kinských, kde 
sídlilo až do roku 1978.

32 Srov. Letzte Nachrichten. Wiener Salonblatt, 19. 1. 1930, s. 9.
33 WIMMER, Marian: Abseits von Flucht und Widerstand. Der ehemalige österreichische Adel in der NS -Zeit  

(Diplomarbeit). Universität Wien, Wien 2012, s. 80, pozn. 440.
34 Fürst Ulrich Ferdinand Kinsky. Wiens populärster Aristokrat. Neues Wiener Journal, 18. 3. 1930, s. 7.
35 Tamtéž.
36 SLAVÍČKOVÁ, Hana: Velkostatek Česká Kamenice ve 20. století a jeho poslední majitel Ulrich Kinsky, s. 3–17.
37 Wiederverehelichung des Fürsten Ulrich Kinsky. Neue Freie Presse, 30. 3. 1932, s. 5.
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Hraběnka Cecilia Sternbergová se ve svých pamětech zmiňuje, jak se seznámi‑
la s kněžnou Glorií Fürstenbergovou, a zároveň při této příležitosti popisuje druhé 
manželství Ulricha Ferdinanda Kinského: Já jsem se s Glorií seznámila na jednom honu 
pořádaném knížetem Ulrichem Kinským v Československu. Byla tam tehdy spousta zábavných 
Angličanů a pár německých manželských dvojic, ale jen velmi málo Čechů a Rakušanů, a to ješ-
tě byli samí svobodní mladíci. Ulrich se totiž krátce před tím rozvedl a znovu oženil, aniž církev 
uznala jeho první manželství za neplatné, a to s dámou rovněž rozvedenou. Mathilde, napůl 
Němka a napůl Argentinka, byla skutečně úchvatná krasavice, s klasicky dokonalou tváří, 
zvyklá z Německa pohybovat se v nejvyšších společenských kruzích, k čemuž jí její původ, krása 
a chování dávaly všechny předpoklady. Byla to dobrosrdečná, mírná, v hloubi duše prostá žena, 
neochvějně ctnostná a konvencí dbalá, která nechápala, a také si to nezasloužila, že se k ní 
manželovi příbuzní a část rakouské společnosti staví odmítavě, protože se nevdávala v kostele. 
Nebyli ochotni se s ní stýkat. Kdyby byla Ulrichovou milenkou, a nikoli jeho zákonitou manžel-
kou, všechno by bylo v pořádku; takhle ji však prakticky ostrakizovali a ona tím trpěla. Bylo mi 
jí velmi líto, protože jsem ji měla ráda a [můj muž] Leopold byl odjakživa Ulrichovým blízkým 
přítelem: a tak jsme, k pobouření Leopoldových rodičů, tuto dvojici často navštěvovali, přestože 
„spolu žili v hříchu“, jak tvrdili. Bavili jsme se mnohem lépe s hosty z ciziny, kteří u nich bývali 
na večírcích, než s procovskými příbuznými a často velmi nudným urozeným panstvem, které si 
Ulrich zvával dříve.38 Můžeme dodat, že se s vysokou pravděpodobností jednalo o hon 
pořádaný 25. až 27. října 1937 v Heřmanově Městci.39

Dovolme si malou odbočku a seznamme se blíže s osobou Walthera von Mumm, 
prvního manžela Mathildy vom dem Busch ‑Haddenhausen, jehož plné jméno zně‑
lo Moritz Karl Ferdinand Wilhelm Hermann Walther Mumm von Schwarzenstein. 
Mathildu zjevně přitahovali muži podobných vlastností, jak se budeme moci pře‑
svědčit. Život Walthera von Mumm pojal ledacos, jen se nedal nazvat klidným. V roce 
1910 se učil létat na letišti Pau ve Francii na jednoplošníku Antoinette VII. Ve Francii 
tehdy žil a byl zapojen do rodinného obchodu se šampaňským, z něhož plynuly pří‑
jmy jeho rodiny. Společnost G. H. Mumm dosud patří k nejvýznamnějším výrobcům 
tohoto druhu vína.40 Francouzský aeroklub vydal Mummovi 19. dubna 1910 pilotní 
diplom č. 58.41 Jeho první manželkou se stala v červnu 1913 Američanka Frances von 
Bergen Scoville.42

Budoucí novomanželé se poprvé setkali v Kansas City v roce 1911 u příležitosti 
6. ročníku závodu balonů o pohár Gordon ‑Bennetta. Později se potkali ještě jednou 
v roce 1913 ve Švýcarsku, kde se Frances léčila. Druhé setkání přímo vyústilo ve svat‑
bu, která se konala 2. června 1913 v Londýně.43 Jejich jediná dcera Mary de Mumm 
se narodila v roce 1914, krátce před vypuknutím Velké války, ve Frankfurtu nad Mo‑
hanem. Světový konflikt manžele rozdělil, Frances stála jasně na straně Spojenců, 

38 STERNBERGOVÁ, Cecilia: Cesta. Paměti české aristokratky. Paseka, Praha – Litomyšl 2002, s. 49–50.
39 ŠIMÁK, Ivo: Kníže Oldřich Ferdinand Kinský na zámku a panství v Heřmanově Městci v letech 1919–1938, 

s. 149.
40 Doings at Pau. Flight, 1910, Vol. 2, No. 6 (5. 2. 1910), s. 95.
41 More Pilote ‑Aviateurs. Flight, 1910, Vol. 2, No. 18 (30. 4. 1910), s. 336.
42 Walter De Mumm Married. The New York Times, 4. 6. 1913, s. 4.
43 Mrs. Mumm Dies In France. The New York Times, 6. 5. 1920, s. 11.
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tec bojoval. Údajně odmítl bojovat na západní frontě proti Francii, kde měla rodina 
majetek, a proto sloužil na frontě východní. Při pádu letadla byl 2. listopadu 1915 
zraněn. Ruskou střelbou měl být zasažen do plíce.

Manželka s dcerou zůstaly ve Francii. Během války francouzská vláda zkonfiskova‑
la majetek rodiny Mummů. Frances se snažila vymoci na vládě svůj podíl na zkonfis‑
kovaném jmění. Oba manželé v roce 1918 souhlasili s rozvodem. Zvláštním výnosem 
imigračního výboru Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických mohlo být 
Frances v říjnu 1919 obnoveno americké občanství, které sňatkem s Němcem pozbyla. 
Tím získala větší oporu ve svých nárocích na podíl z majetku rodiny Mummů.44

Paní de Mumm zemřela 3. května 1920 v pařížské čtvrti Neuilly při blíže nespecifi‑
kované operaci.45 Když se po světové válce obnovily diplomatické vztahy mezi Němec‑
kem a Spojenými státy, obrátil se von Mumm na americký soud a snažil se, aby dostal 
dceru do péče. Nejvyšší soud v New Jersey mu dal za pravdu na konci prosince 1921. 
Dceru dosud vychovávali její prarodiče z matčiny strany ve městě Seneca ve státě Kan‑
sas. Rozhodnutím soudu musela být navrácena do 1. března 1922 otci. Tímto aktem 
pozbyla americké občanství a stala se německou baronkou.46

Mary de Mumm zahynula 16. nebo 17. července 1938 při automobilové nehodě ve 
věku 23 let poblíž města Stanley ve státě Severní Dakota. Smrtelné zranění při této 
havárii utrpěla také její teta Josephine Scoville Treadwell.47

Mumm se v říjnu 1931 v New Yorku neúspěšně pokusil o sebevraždu. V dopise na 
rozloučenou napsal, že je unaven životem a chce zemřít. Pravým důvodem ale podle 
všeho bylo, že na newyorské burze přišel v roce 1929 o značný majetek a od té doby 
žil v chudobě.48 Pokus o sebevraždu ho zjevně nezlomil, neboť o čtyři měsíce později, 
v únoru 1932, reprezentoval Německo jako bobista na zimních olympijských hrách 
v Lake Placid. Nezkušený čtyřbob Německo 2 skončil na posledním, sedmém místě.

S Mathildou von dem Bussche ‑Haddenhausen se Walter von Mumm oženil 
v roce 1924, o čtyři roky později se rozvedli. Ulrich Ferdinand Kinský se s Mathildou  
von Mumm seznámil nejpozději v červenci 1927 na závodech v pólu ve Frohnau. Kin‑
ský v nich zářil, podobně jako na dalších závodech v Hamburku.49 Walter von Mumm 
s manželkou a Ulrichem Ferdinandem Kinským jsou zachyceni v družném rozhovoru 
při dostihovém týdnu v Baden ‑Badenu v září 1927.50 Mumm zemřel 10. srpna 1959 
v Göppingenu v Bádensku ‑Württembersku.

Novomanželům Kinským se 22. listopadu 1932 ve Vídni narodila dvojčata, dcery 
Eleonore Maria Bonaventura Rosa Antonia Christophorus Cecilia a Aglaë Rosa Maria 
Bonaventura Antonia Christophorus Cecilia. Rakouský tisk na jejich narození reago‑

44 Baron De Mumm Wins Custody of Daughter. The New York Times, 27. 12. 1921, s. 8 a Mrs. Mumm Dies 
In France. The New York Times, 6. 5. 1920, s. 11.

45 Mrs. Mumm Dies In France. The New York Times, 6. 5. 1920, s. 11.
46 Baron De Mumm Wins Custody of Daughter. The New York Times, 27. 12. 1921, s. 8.
47 14 Are Killed In Northwest Tragedies. The Evening Tribune (Albert Lea, Minnesota), 18. 7. 1938, s. 1.
48 Selbstmorderversuch Walter v. Mumms. Neues Wiener Journal, 23. 10. 1931, s. 9.
49 Welt und Stadt. Wiener Salonblatt, 24. 7. 1927, s. 7 a 10.
50 Welt und Stadt. Wiener Salonblatt, 18. 9. 1927, s. 10.
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val velmi zdrženlivě. Z významných deníků jen Neues Wiener Journal otiskl krátkou 
zprávičku, že kněžna Kinská přivedla na svět dvě zdravá děvčátka.51

Kýžený syn a dědic se manželům Kinským narodil ve Vídni 7. října 1936. Pokřtil ho 
24. října benediktýn Vinzenz Blaha v paláci Kinských ve čtvrti Freyung, stejný kněz, 
který měl o dva roky později sloužit za Kinského zádušní mši v nedalekém Skotském 
kostele (Schottenkirche). Opožděný křest dědice možná souvisí s otálením římskoka‑
tolické církve, která neuznávala rozvod s první manželkou. Blaha syna pokřtil jmény 
Franz Ulrich Johannes Clemens Christophorus Antonius Bonaventura Maria. Kmo‑
trem mu byl hrabě Hans Clemens von Francken ‑Sierstorpff, s jehož jménem se ještě 
setkáme. Čaj, který se v paláci Kinských po křtu podával, byl velmi skromný. Pozvání 
přijalo pouze 25 hostů, což potvrzuje slova hraběnky Cecilie Sternbergové, že vídeň‑
ská aristokratická společnost se s Kinským a jeho druhou manželkou nestýkala.52

Dostihy a pólo

Podobně jako mnozí další šlechtici se Ulrich Ferdinand Kinský zajímal o dostihový 
sport. Ve dvacátých letech vlastnil několik dostihových koní, ale zcela ho pohltilo 
pólo, které aktivně hrál a pořádal v něm turnaje. Tato hra mu také umožnila sezná‑
mit se s britskými aristokraty. Příslušníky anglické šlechty zval na zámek v Heřmano‑
vě Městci či na lovecký zámeček Tokáň, která byla součástí panství Česká Kamenice. 
Na počátku třicátých let zastával funkci předsedy všech organizací rakouského dosti‑
hového sportu. Předsednictví převzal v roce 1930 a jeho prvním krokem bylo sloučení 
tří rakouských organizací dostihového sportu do jedné. Během let 1930 a 1931 se 
spojily organizace Campagnereiter ‑Gesellschaft, Österreichischer Heerenreiterverein 
a Österreichischer Amateurreiterverein do nově vzniklé organizace Österreichische 
Renn‑ und Campagnereiter ‑Gesellschaft. Kinský předsedal této organizaci i po anšlu‑
su Rakouska v březnu 1938, kdy byla přejmenována na Campagne ‑Reitergesellschaft 
Donauland ‑Südmark.53

Ve dnech 8. a 9. října 1932 se ve Vídni konaly závody armádních jezdců z Ra‑
kouska, Německa, Maďarska, Bulharska a Československa se širokým doprovodným 
programem (Internationales Reit‑ und Springturnier). Československé barvy zastu‑
povalo sedm jezdců, mezi nimiž se skvěla již tehdy věhlasná jména škpt. Hynek Býček,  
kpt. Rudolf Popler nebo por. Josef Dobeš. V soutěži mezi národy (Preis von Öster‑ 
reich) se umístili českoslovenští jezdci na třetím místě za družstvy Německa a Maďar‑
ska. Ve skokanských závodech lehčí kategorie (Preis von Stephansturm) obsadili za 
německým jezdcem Oblt. Brandtem druhé místo škp. Býček a třetí místo por. Dobeš. 
Ve zvláštní parkurové doplňkové disciplíně, skoku mohutnosti, si odnesl třetí místo 
kpt. Popler, pro něhož to byl jeden z posledních úspěchů v životě. Za několik dní sice 

51 Tagesneuigkeiten. Neues Wiener Journal, 29. 11. 1932, s. 9. Srov. ŠIMÁK, Ivo: Kníže Oldřich Ferdinand 
Kinský na zámku a panství v Heřmanově Městci v letech 1919–1938, s. 165.

52 Welt und Stadt. Wiener Salonblatt, 1. 11. 1936, s. 2–3.
53 Např. Neue Aufgabe für Ing. Reinthaller. Präsident der Campagne ‑Reitergesellschaft. Neues Wiener 

Tagblatt (Tages ‑Ausgabe), 7. 3. 1939, s. 7.
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kterému podlehl.54

Ulrich Ferdinand Kinský v roli předsedy rakouské dostihové společnosti uvedl 
účastníky závodů k rakouskému prezidentovi Wilhelmu Miklasovi, který všechny 
8. října 1932 vřele uvítal.55 Kinský pořádal také dostihy ve Freudenau. Po jeho smrti 
nesl v letech 1939–1942 jeden z dostihů jeho jméno – Kinsky ‑Jagdrennen.56

Jako vášnivý hráč póla patřil podle dobových komentářů k nejlepším hráčům to‑
hoto jezdeckého sportu v Rakousku. Při mezinárodních utkáních měl možnost se‑
známit se s četnými příslušníky britské šlechty, s nimiž udržoval kontakty a zval je 
do Československa. Tuto svou zálibu propojoval i s láskou k létání. V září 1928 napří‑
klad jeden britský novinář napsal, že na letiště Yeovil přiletěl se svým jednoplošným 
junkersem a z letiště odjel do osmdesát kilometrů vzdáleného Dunsteru na pobřeží 
Bristolského kanálu, aby tam sehrál zápas v pólu.57

Vrcholem jeho kariéry v pólu byla účast na olympijských hrách v Berlíně v roce 
1936. Nebyl členem žádného z družstev, ale rozhodčím v mezinárodní jury. Jako hlav‑
ní rozhodčí například soudil utkání mezi Velkou Británií a Mexikem.58

Automobilový závodník

Neméně skvělých výsledků dosáhl Kinský i v automobilovém sportu, přestože se 
mu věnoval relativně krátkou dobu. S automobilem značky Steyr vyhrál například 
5. srpna 1923 hollenburské závody do vrchu (Hollenburg ‑Bergrennen). Trať o délce  
4,3 kilometru ujel za 4 minuty 4 vteřiny. Dosáhl nejlepšího času ze všech zúčast‑
něných.59 Ve stejném roce vyhrál také karlovarské závody do vrchu (Karlsbader‑
‑Bergrennen), a to ve dvou kategoriích: turistických automobilů do objemu 3,4 litru 
a závodních automobilů do objemu 4,5 litru. V obou případech řídil vozy značky Steyr. 
Závody se konaly 22. července. Trať byla dlouhá 2,2 kilometru s převýšením 5 %.60 

Získal také sportovní putovní pohár za rok 1923 (Wanderpokal, Wanderpreis).61 Jako 
přímý účastník popsal šestidenní uzavřený závod Alpská jízda (Alpenfahrt), který se 
jel ve dnech 22.–27. června 1923 v rakouských Alpách. Účastníci pocházeli výlučně 
z řad rakouské aristokracie. Ulrich Ferdinand neřídil žádný z automobilů, ale seděl 
ve svém voze značky Steyr vedle barona Felixe Witta za volantem. Nejednalo se o sou‑

54 Např. Das Internationale Reit‑ und Springturnier. (Neuigkeits) Welt -Blatt, 11. 10. 1932, s. 6.
55 Např. Ausländische Offiziere beim Bundespräsidenten. Wiener Zeitung, 9. 10. 1932, s. 2.
56 Zum Tode des Fürsten Kinsky. Ein grosser Sportsmann ist gestorben. Neues Wiener Tagblatt (Tages‑

‑Aufgabe), 20. 12. 1938, s. 8.
57 Westland “Widgeon” Activities. The Flight, 1928, Vol. 20, No. 39 (27. 9. 1928), s. 839.
58 ŠIMÁK, Ivo: Kníže Oldřich Ferdinand Kinský na zámku a panství v Heřmanově Městci v letech 1919–1938, s. 198.
59 Das Hollenburg ‑Bergrennen. Allgemeine Automobil -Zeitung, 1923, Jg. 24, Nr. 16 (15. 8. 1923), s. 32. Au‑

tomobilovou kariéru Ulricha Ferdinanda Kinského popsal např. HOŘEJŠ, Miloš: Oldřich Ferdinand 
Kinský (1893–1938). In: HOŘEJŠ, Miloš a kol.: Jiří Kristián Lobkowicz. Aristokrat s duší závodníka. Kapitoly 
z dějin české aristokracie a automobilismu. NTM – Mladá Fronta, Praha 2014, s. 136–151.

60 Karlsbader Bergrennen. Oesterreichischer Automobil -Club. Offizielle Mitteilungen, 1923, Jg. 24, Nr. 15 
(1. 8. 1923), s. 1.

61 Zu unseren Bildern. Ulrich (Graf) Kinsky. Illustrierte Sportzeitung, 23. 12. 1923, s. 7.
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těžní vůz, ale jeden z automobilů vedení závodu, který uzavíral startovní pole.62 V ka‑
tegorii turistických sériových automobilů o objemu do 3,7 litru a hmotnosti 1 200 
kg ovládl také závod do vrchu Schottwien ‑Semmering, který se konal 16. září 1923.63

V následujícím roce zaznamenal Ulrich Kinský úspěch v závodech do vrchu 
Zbraslav ‑Jíloviště 20. dubna 1924. Vyhrál kategorii turistických vozů s objemem do 
3,4 litru s šestiválcem značky Steyr. Nezvítězil pouze v této kategorii, ale zaznamenal 
i nejrychlejší čas (3:42,1 min.) mezi turistickými vozy. Zároveň to byl dosud nejlepší, 
rekordní čas v této třídě automobilů – jezdec dosáhl průměrné rychlosti 90,7 km/h.64

V kategorii turistických vozů s objemem do 3,4 litru byl se svým šestiválcem 
značky Steyr úspěšný i v závodu do vrchu Brno ‑Soběšice 4. května 1924. Na trati 
dlouhé 3,5 kilometru dosahovalo převýšení 4,6 % s rozdílem výšky mezi startem a cí‑
lem 159,8 metru.65

Výkonů Ulricha Kinského si nevážil pouze rakouský autoklub, ale i samotná auto‑
mobilka Steyr. Na podzim 1924 dokonce jeho šestiválec vystavila ve firemní prodejně 
ve Vídni.66 Jméno tohoto šlechtice využila i firma Zeiss, která v lednu 1926 otiskla 
v reklamě na svá automobilová světla pochvalný dopis právě od Ulricha Ferdinanda.67

V rámci rakouské alpské jízdy v roce 1925 Kinský ovládl jízdu do vrchu Katschberg 
s nejrychlejším časem. Řídil šestiválec Steyr Typ VII.68 Vítězství ale nedosahoval Ulrich 
Ferdinand jenom v Rakousku a v Čechách. Účastnil se také Velké ceny turistických 
automobilů na autodromu v Linas ‑Montlhéry asi třicet kilometrů jižně od Paříže. 
Zde zajel 15. srpna 1925 nejrychlejší kolo dne s průměrnou rychlostí 96,56 km/h.69 
V září 1925 znovu ovládl jubilejní ročník závodu do vrchu Svábhegy (německy Schwa‑
benberg) v Maďarsku a zajel nejen nejrychlejší čas ve své kategorii, ale stanovil i nový 
traťový rekord.70 O měsíc později, 20. září 1925, vyhrál kategorii závodních vozů s ob‑
jemem do 4,5 litru (nejrychlejší čas dne a nový traťový rekord) v závodu do vrchu 
Ecce ‑Homo, pořádaném Moravsko ‑slezským autoklubem.71 Kromě členství v rakous‑
kém autoklubu se v dubnu 1926 stal Kinský také členem nově založeného německého 
spolku závodních jezdců Motorrennverein e. V.72

62 KINSKY, Ulrich: Die Gesellschafts ‑Alpenfahrt 1923. Allgemeine Automobil -Zeitung, 1923, Jg. 24, Nr. 15 
(1. 8. 1923), s. 16–20.

63 Resultate der Bergfahrt Schottwien ‑Semmering des Oesterreichischen Automobil ‑Club am 16. Sep‑
tember 1923. Oesterreichischer Automobil -Club. Offizielle Mitteilungen, 1923, Jg. 24, Nr. 19 (1. 10. 1923), 
s. 1–3.

64 Např. Das Bergrennen Königsaal ‑Jilowischt. Allgemeine Automobil -Zeitung, 1924, Jg. 25, Nr. 9 
(1. 5. 1924), s. 31–31. Srov. ŘEPA, Karel: Závod do vrchu Zbraslav-Jíloviště. GT Club – Karel Řepa, Praha 
2008, s. 109.

65 Bergrennen Brünn ‑Sobesice. Allgemeine Automobil -Zeitung, 1924, Jg. 25, Nr. 10 (15. 5. 1924), s. 50.
66 Kinskys Rennwagen in der Steyr ‑Niederlage. Allgemeine Automobil -Zeitung, 1924, Jg. 25, Nr. 22 

(15. 11. 1924), s. 28.
67 Např. Allgemeine Automobil -Zeitung, 1926, Jg. 27, Nr. 5 (1. 3. 1926), s. 29.
68 Oesterreichische Alpenfahrt. Allgemeine Automobil -Zeitung, 1925, Jg. 26, Nr. 14 (15. 7. 1925), s. 9–10.
69 Der Grand Prix der Tourenwagen. Allgemeine Automobil -Zeitung, 1925, Jg. 26, Nr. 15 (1. 8. 1925), 

s. 13–14.
70 Jubiläums ‑Schwabenberg ‑Rennen. Allgemeine Automobil -Zeitung, 1925, Jg. 26, Nr. 20 (15. 10. 1925), s. 11.
71 Das Ecce ‑Homo ‑Rennen. Allgemeine Automobil -Zeitung, 1925, Jg. 26, Nr. 19 (1. 10. 1925), s. 14.
72 Der reichsdeutsche Motorrennverein. Allgemeine Automobil -Zeitung, 1926, Jg. 27, Nr. 9 (1. 5. 1926), s. 36.



Michal Plavec

26

S
T

U
D

IE
se

cu
ri

ta
s 

im
p

er
ii Úspěchů dosahoval i v roce 1926. Účastnil se například závodů do vrchu ve švý‑

carském Klausenu 7. a 8. srpna 1926. Vyhrál svoji kategorii závodních automobilů 
a celkově zajel druhý nejrychlejší čas.73 V kategorii závodních vozů zvítězil s automo‑
bilem značky Steyr také při závodech do vrchu Schwabenberg 26. září, kdy dosáhl 
nejrychlejšího času ze všech automobilů a nového traťového rekordu.74

Kariéra automobilového závodníka Ulricha Ferdinanda Kinského se přiblížila 
svému konci v roce 1927, kdy se mu podařilo obhájit vítězství v 7. ročníku závodu do 
vrchu Schwabenberg. Zvítězil potřetí v řadě a putovní trofej pro vítěze tohoto závodu 
získal natrvalo do svého držení.75 Byl to také jeden z jeho posledních významnějších 
úspěchů. Když ve Vídni pořádal rakouský autoklub svoji první soutěž Concours d Élé‑
gance, byl Ulrich Ferdinand zvolen do tříčlenné jury. Sám před novináři zmínil, že je 
to poprvé, co se ocitl v soudcovské roli.76 V dalších letech se již automobilových závo‑
dů a soutěží neúčastnil, cele se věnoval pólu a letectví. Na automobilismus ale úplně 
nezanevřel, v letech 1928–1935 zastával funkci jednoho z viceprezidentů rakouského 
autoklubu. Ve dvacátých letech se automobilových závodů účastnil a vítězil v nich 
i jeho mladší bratr Rudolf Anton.77

Letec a předseda rakouského aeroklubu

Kinský začal létat soukromým letadlem ještě dříve, než začal jezdit automobilové zá‑
vody. Podle vlastního tvrzení požádal, patrně v roce 1920, aby byl zařazen do česko‑
slovenského Leteckého sboru. Letadlo si koupil zřejmě v roce 1921 a podnikl několik 
letů v okolí Heřmanova Městce, než orgány státní správy až do vyřízení všech potřeb‑
ných povolení lety pozastavily. Čekalo se na rozhodnutí zemské politické správy. Bý‑
valý rakousko ‑uherský nadporučík Urban, o němž už byla řeč, mu k tomuto letadlu 
sehnal mechanika R. Schiffnera, který u Kinského sloužil i ve třicátých letech. Hangár 
pro letadlo si Kinský nechal postavit u hájovny Na vinici.78

V jeho kvalifikační listině, která je uložena v pražském Vojenském historickém 
archivu, se nenachází žádná zmínka o tom, že by někdy podal přihlášku do česko‑
slovenského vojenského letectva. To ale nemusí nutně znamenat, že tomu tak neby‑
lo. Do československé armády se přihlásil v roce 1919. Získal hodnost nadporučíka 
v záloze. Odvodní velitelství ve Znojmě ho kmenově zařadilo k Jezdeckému pluku 7. 
Kinský se neúčastnil žádného cvičení. V roce 1923 uvedl, že ovládá plynně němčinu 

73 Das Klausen ‑Rennen. Allgemeine Automobil -Zeitung, 1926, Jg. 27, Nr. 16 (15. 8. 1926), s. 18.
74 Das Schwabenberg ‑Rennen. Oesterreichischer Automobil -Club. Offizielle Mitteilungen, 1926, Jg. 27, Nr. 19 

(1. 10. 1926), s. 1.
75 Das VII. Schwabenberg ‑Rennen. Allgemeine Automobil -Zeitung, 1927, Jg. 28, Nr. 20 (15. 10. 1927), s. 29.
76 Die prämiierten des Concours d’Elegance des Oe. A. C. Allgemeine Automobil -Zeitung, 1928, Jg. 29,  

Nr. 13 (1. 7. 1928), s. 6.
77 Např. Die Vermählung des Grafen Rudolf Kinsky mit Baronin Herring. Allgemeine Automobil -Zeitung, 

1925, Jg. 26, Nr. 22 (15. 11. 1925), s. 15.
78 ŠIMÁK, Ivo: Kníže Oldřich Ferdinand Kinský na zámku a panství v Heřmanově Městci v letech 1919–1938,  

s. 66, 73, 75. Mechanik je v těchto dokumentech uveden jako Schiftner, ze zápisníků letů z roku 1932 
ale vyplývá, že šlo o R. Schiffnera.



Ulrich Ferdinand Kinský

27

se
cu

ri
ta

s 
im

p
er

ii
S

T
U

D
IE

a částečně angličtinu. Od roku 1926 byl postaven mimo službu. Vzhledem k tomu, že 
neuměl česky, byla mu 17. ledna 1928 odňata […] voj[enská] hodnost řízením správním, 
protože neprokázal znalost služ[ebního] jazyka. Přeložen do počtu mužstva v zál[oze] a pře-
místěn k jezd[eckému] pluku 3.79

Ulrich Ferdinand Kinský, ač československý státní občan, se cítil monarchistou 
a zpočátku i rakouským vlastencem. Na podzim 1921, v době částečné mobilizace, 
na něho kvůli tomu jeden z jeho sluhů, jehož jméno neznáme, napsal udání na mi‑
nisterstvo národní obrany. Vyčítal Kinskému, že se obklopuje samými Němci a jeho 
manželka Maďary. Anonym psal, že velkou úlohu hraje nějaký pan Urban, bývalý aktivní 
nadporučík a přítel z vojny Ulrycha Kinskýho (sic), který jest na oko zaměstnán v Chocni 
v kanceláři jako písař, jest velkým Němcem a příslušníkem též do Vídně a pravá ruka Kinskýho 
neb si tykají a velmi často přichází sem z Chocně a větším dílem spolu sedávají sami při zamče-
nými (sic) dveřmi do noci při černé kávě, jak byla mobilisace, tak ihned ujel p. Urban zpět do 
Chocně. Pan Urban obstarává také aeroplán pro pana Kinskýho, který z Rakous podvodným 
způsobem přes hranice sem do Městce dopravil a má být připraven pro paní Kinskou, aby mohla 
odletět do Uher na výzvědy.80 Oním záložním nadporučíkem byl bezpochyby Leopold 
Urban, bývalý zástupce velitele rakousko ‑uherské FliK 16, s nímž Kinský sloužil.81

Toto udání bylo odesláno někdy v říjnu 1921 po přečtení článku o vzniku mo‑
narchistické strany v Čechách, otištěného v českých novinách. Všechny tyto události 
souvisely s neúspěšnou snahou posledního rakousko ‑uherského císaře Karla I. Habs‑
burského o převzetí moci v Maďarsku na sklonku října 1921. Vídeňské noviny Arbeiter-
-Zeitung uveřejnily na začátku tohoto měsíce dva články o vzniku monarchistické 
strany v Rakousku a Československu, z nichž český novinář vycházel. Popisovaly sna‑
hu některých šlechticů a bývalých rakousko ‑uherských vojáků, politiků a úředníků 
o opětovný nástup Habsburků na trůn a obnovu císařství. Autor článku v rakouských 
novinách zmínil také vznik Böhmische Königspartei (Česká strana královská) v Hor‑
ním Slezsku.82 V následujícím článku v těchto novinách autor zmiňuje, že tuto stranu 
podporovali i příslušníci šlechtických rodů z Čech kníže Ferdinand Auersperg ze Slati‑
ňan, hrabě Alfred Aichelburg z Jistebnice u Tábora, hrabě Franz Clam ‑Martinitz z Frý‑
dlantu, svobodný pán Dr. Viktor Coudenhove z Teplic ‑Šenova, hrabě Ottokar Dobr‑
zenský z Dobrzenicz z Chotěboře, hrabě Ulrich Kinský z Heřmanova Městce, hrabě 
Franz Ledebur z Petrohradu u Podbořan, hrabě Leopold Podstatzky z Telče, markrabě 
Alexandr Pallavicini z Telče, kníže Raoul Rohan z Choustníku a hrabě Quido Thun‑
‑Hohenstein z Kačiny.83 České noviny, které tento článek převzaly, k nim přidaly ještě 
jméno hraběte Karla Clam ‑Gallase z Kruchbachu. Ze sympatií k monarchistické stra‑
ně podezřívali čeští novináři také Ulricha Ferdinanda Kinského.84

79 VÚA – VHA, Sbírka kvalifikačních listin, Prvopis kvalifikační listiny I. Kinský Ulrich Ferdinand.
80 ŠIMÁK, Ivo: Kníže Oldřich Ferdinand Kinský na zámku a panství v Heřmanově Městci v letech 1919–1938,  

s. 60–61.
81 VEINFURTER, Robert: Das Fliegende Personal der k. u. k. Fliegerkompagnien im Ersten Weltkrieg. ÖFH 

Sonderband 34. ÖFH (Österreichischer Flugzeug Historiker), Wien 2017, s. 47, 82, 88, 199.
82 Aus der Werkstätte der Schwarzgelben. Arbeiter -Zeitung, 9. 10. 1921, s. 2.
83 Mitglieder, Förderer und Freunde der schwarzgelben Organisationen. Arbeiter -Zeitung, 9. 10. 1921, s. 2.
84 Černožlutá akce. Národní listy (Večerní vydání), 11. 10. 1921, s. 1.
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nand Kinský požádal 3. listopadu 1921 o povolení, aby mohl s manželkou, synem, 
komorníkem Rudolfem Brandlem a šoférem Janem Sládkem odcestovat automobi‑
lem do Německa a Rakouska, nedostal souhlas a jemu a jeho řidiči byly zadrženy až 
do vyšetření obvinění cestovní pasy. Kinský oficiálně žádal o souhlas kvůli návštěvě 
automobilky Steyr, s jejímiž vozy později závodil, vyšetření choti u odborného lékaře 
v Mnichově a vyřízení pozůstalosti po strýci Karlu Rudolfovi ve Vídni.85

Také ředitel Kinského velkostatku v Heřmanově Městci Karel Hubal byl přesvěd‑
čen, že Ulrich Ferdinand Kinský patří k monarchistům. Vyjádřil domněnku, že Kin‑
ského žádost o povolení cesty do zahraničí měla souvislost s pokusem o restauraci 
Karla Habsburského v Maďarsku. Žádný konkrétní důkaz ovšem nemohl Hubal po‑
litické správě předložit.86

Z osob uvedených v článku z Arbeiter -Zeitung se jen u syna majitele slatiňanského 
velkostatku knížete Ferdinanda Auersperga podařilo prokázat, že navštěvoval Ulricha 
Ferdinanda Kinského. Tato skutečnost ovšem mohla mít podstatně prozaičtější vy‑
světlení, neboť oba zámky jsou od sebe vzdáleny necelých patnáct kilometrů. V závěru 
výsledků úředního šetření v této věci adresovaného zemské politické správě 18. listo‑
padu 1921 stojí: Bylo by záhodno, aby pramen těchto pověstí byl mi přímo a osobně sdělen, 
bych měl event. další nitky ku mému pozorování, resp. aby ona důvěryhodná osoba, která 
upozornila na vystupování Oldřicha Kinského, byla dožádána, aby sdělila bližší data a od koho 
čerpala své tvrzení o zájmech maďarské šlechty do Heřm. Městce. To se i zde roztrušovalo, ale 
každý, kdo to dále povídal, doznal, že se jen všeobecně myslí, že to byla šlechta maďarská, co 
byla na honech a na svatbě. Jsou to jen domněnky a taková shoda okolností, která as domněnky 
vyvolala a dále živila. Nápadné bylo totiž, že aeroplán byl opraven a ku létání připraven. […] 
Ježto jest choť velkostatkáře Kinského rodem Maďarka (Szechényiová), tvrdilo se všeobecně, že 
je to maďarská šlechta a že zde oslavovali.87

Kinského i jeho řidiči vrátily úřady cestovní pasy 21. listopadu 1921. Zemská sprá‑
va politická v Praze potvrdila 12. ledna 1922 závěry přednosty Okresní správy politic‑
ké v Chrudimi. Přes oprávněné podezření Kinského z toho, že byl nakloněn obnově 
mocnářství, se nepodařilo nic takového prokázat. Naopak, Zemská správa politická 
konstatovala, že většina služebnictva je Kinskému a jeho manželce bezvýhradně od‑
dána. Doslova se v její zprávě píše, že všechno služebnictvo, jež by mohlo podat bližších 
zpráv o schůzkách, jest slepě oddáno Kinskému, rovněž jako tamní policejní komisař Srba.88

Kinský však byl stále v centru pozornosti československých úřadů. Na konci dub‑
na 1922 napsal referát o jeho činnosti policejní komisař Srba. Zmínil, že se ve dnech 
13.–16. února 1922 konala na zámku v Heřmanově Městci oslava šedesátin kněžny 
Ernestiny Auerspergové, starší sestry Kinského matky. Účastnili se jí příslušníci ro‑
din Kinských, Auerspergů, Rohanů, Valdštejnů, Buquoyů a Schönburg ‑Hartensteinů. 

85 ŠIMÁK, Ivo: Kníže Oldřich Ferdinand Kinský na zámku a panství v Heřmanově Městci v letech 1919–1938,  
s. 64, 66, 67.

86 Tamtéž, s. 66–70.
87 Tamtéž, s. 70–72.
88 Tamtéž, s. 73–75.
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Většinu z nich pojil s kněžnou Ernestinou příbuzenecký vztah. Vlašimští Auerspergo‑
vé, IX. kníže Karl se synem Karlem mladším a prvorozeným synem a dědicem knížecí‑
ho titulu Adolfem a jeho manželkou Gabrielou, kteří byli na narozeninách přítomni, 
pozvali zřejmě Kinského na svůj zámek. Policejní komisař Srba psal, že Kinský sku‑
tečně v neděli 19. února 1922 z Heřmanova Městce do Vlašimi odletěl, ale následkem 
vánic sněhových mohl se vrátiti až třetí den.89

Aby mohl v Československu létat, musel ale být Kinský členem některého z čes‑
koslovenských profesních spolků. V roce 1919 obnovil činnost Český aviatický klub 
(později Československý aviatický klub) a nově byl založen Svaz československých 
pilotů. Obě organizace zahájily činnost již v lednu 1919.90 Československý aviatický 
klub jako člen mezinárodní letecké federace FAI měl také právo vydávat pilotní prů‑
kazy.91 Kinského jméno ještě nefigurovalo v seznamu pilotských diplomů, které vydal 
klub a otiskl časopis Letectví ve svém říjnovém čísle z roku 1921.92 Jejich platnost skon‑
čila k 1. listopadu 1923 a nadále je mohl vydávat pouze nástupce Československého 
aviatického klubu, který nesl název Československý aeroklub (později Aeroklub Re‑
publiky československé).93 Tehdy se stal Ulrich Ferdinand Kinský držitelem českoslo‑
venského pilotního diplomu č. 69.94

Létání se skutečně stalo jednou z Kinského vášní. Když byla na začátku roku 1921 
založena letecká společnost Falco, stal se jedním z jejích společníků. Spolu s Janem 
Masarykem, Adolfem Schwarzenbergem a dalšími byl i členem dozorčí rady této spo‑
lečnosti s ručením omezeným. Měla se zabývat a krátce se i zabývala leteckou dopra‑
vou. Ovšem neměla dlouhého trvání.95

První letadlo si Ulrich Ferdinand Kinský nechal zapsat do leteckého rejstříku 
17. května 1924. Jednalo se o dvoumístný dvojplošník typu Hansa ‑Brandeburg C.I. 
s imatrikulací L ‑BERA. Z československého leteckého rejstříku byl vymazán v roce 
1928.96 Neznamenalo to ale, že by již nelétal. Kinský ho věnoval jako první motoro‑
vé letadlo rakouskému aeroklubu. V Rakousku mělo imatrikulaci A‑59. Pilot Gustav 
Hauck se s ním kvůli poruše motoru zřítil během reklamního letu 3. září 1933 ve Vídni 
do Dunaje. Pilot i oba cestující, Hans Döbrich a Antonia Podrasky, nehodu přežili.97

Zapojení Ulricha Feridnanda Ulricha Kinského do činnosti rakouského aeroklu‑
bu se postupně prohlubovalo. Na letnice 1926 pořádal Österreichischer Aero ‑Club na 
letišti Aspern jednu z prvních poválečných leteckých přehlídek.98 Po oba dny, v neděli 

89 Tamtéž, s. 77, 79.
90 Český Aviatický klub se sídlem v Praze. Aviatika, 1919, roč. 1, č. 1, s. 15–16 a Svaz československých 

pilotů. Tamtéž, s. 16.
91 Srov. např. Československý aviatický klub. Letectví, 1921, roč. 1, výstavní číslo, s. 12–13.
92 Seznam čs. diplomů pilotských vydaných Čs. A. K. Letectví, 1921, roč. 1, č. 10, s. 176.
93 Československý aeroklub. Vydávání ofic. diplomů I. stupně pro čs. piloty ‑letce. Letectví, 1923, roč. 3,  

č. 10, s. 173.
94 Seznam vydaných diplomů (do 15. února 1925). In: Almanach letectví 1925. Svaz československých 

pilotů, Praha 1925, s. 112.
95 Falco, letecká společnost, s r. o. v Praze. Letectví, 1921, roč. 1, č. 2, s. 28–29.
96 Úřad pro civilní letectví, Letecký rejstřík 1923–1946, zápis č. 33.
97 Srov. např. Flugzeug stürzt in den Donaukanal. Der Morgen. Wiener Montagblatt, 4. 9. 1933, s. 1–2.
98 Die Pfingstflüge Udets in Aspern. Passagierflüge und Fallschirmabsprünge. Der Morgen. Wiener Mon-

tagsblatt, 25. 5. 1926.
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ii 23. a v pondělí 24. května, předváděl před 35 tisíci diváky leteckou akrobacii tehdejší 

nadporučík Ernst Udet, německé letecké eso Velké války a pozdější generál nacistické 
Luftwaffe. Na fotografii, kterou nechal otisknout Ulrich Ferdinand Kinský v červnu 
1926 v časopise Wiener Salonblatt, pózuje u letadla, v němž sedí Ernst Udet, spolu 
s knížetem Otto Christianem Archibaldem Bismarckem.99

V červnu 1928 úředníci československého ministerstva veřejných prací zkolaudo‑
vali Kinského soukromé letiště v Klešicích u Heřmanova Městce. Nový hangár byl 
postaven na místě provizorního hangáru z počátku dvacátých let. Ministerstvo letiště 
schválilo k soukromým letům turistických letadel malých typů. Později k němu přiby‑
lo další letiště tohoto šlechtice v katastru obce Dolní Kamenice u České Kamenice.100

Nové letadlo si pro své potřeby zakoupil Kinský v německé Desavě. Zvolil typ 
Junkers K 16, do něhož byl ale oproti sériovým letadlům zamontován motor česko‑
slovenské výroby Walter Mars. Letoun byl do československého leteckého rejstříku 
zapsán 8. srpna 1931 s imatrikulací L ‑BACA (později OK ‑ACA) a s domovským leti‑
štěm v Heřmanově Městci. Z československého leteckého rejstříku byl odepsán kvůli 
havárii 28. ledna 1933. K nehodě patrně došlo již v roce 1931.101

Kapitán Jacques de Pret Roose zakoupil v březnu 1931 nový letoun de Havilland 
DH.80A Puss Moth. Tento trojmístný stroj s imatrikulací G ‑ABJB vlastnil až do dub‑
na 1932, kdy ho prodal Ulrichovi Ferdinandu Kinskému. Alespoň tak to stojí v brit‑
ském leteckém rejstříku.102 K prodeji ale muselo dojít o něco dříve, neboť letadlo bylo 
zapsáno do československého leteckého rejstříku již 24. března 1932. Kinský nechal 
zapsat domovské letiště v Klešicích u Heřmanova Městce. Letoun měl imatrikulaci 
OK ‑OFK, přičemž OFK neznamená nic jiného než Oldřich Ferdinand Kinský. Pra‑
xe, kdy písmena imatrikulace tvořil název firmy nebo osobní iniciály soukromého 
majitele, nebyla za první republiky ničím neobvyklým. První let podle knihy letadla 
s ním Kinský uskutečnil 18. dubna 1932 z letiště Aspern do Drážďan. Letadlo bylo 
oficiálně odepsáno z československého leteckého rejstříku 8. května 1935. Kinský ho 
nechal přehlásit do rakouského leteckého rejstříku pod imatrikulací OE ‑TEK. V roce 
1938 stroj prodal do Německa, kde získal imatrikulaci D ‑EDFV. Jeho další osudy 
nejsou známy.103

O tom, kam a jak často létal Kinský soukromým letadlem, si můžeme udělat 
představu z knihy letadla de Havilland DH.80A Puss Moth, OK ‑OFK. Vyplývá z ní, 
že letoun vzlétl během roku 1932 přinejmenším čtyřiadevadesátkrát, přičemž ve vět‑
šině případů ho pilotoval Kinský. Pouze desetkrát měl knipl v ruce pilot Arpád Pin‑
dter a dvakrát Elly Beinhornová. Pozoruhodné jsou především lety s Bennem Fialou 

99 Wiener Salonblatt, 11. 7. 1926, s. 6.
100 ŠIMÁK, Ivo: Kníže Oldřich Ferdinand Kinský na zámku a panství v Heřmanově Městci v letech 1919–1938, 

s. 135, 137.
101 Úřad pro civilní letectví, Letecký rejstřík 1923–1946, zápis č. 123.
102 Civil Aviation Authority United Kingdom, Nationality and Registration Marks G ‑ABJB, File  

No. 94447/31.
103 Úřad pro civilní letectví, Letecký rejstřík 1923–1946, zápis č. 223. K prvním letu viz SOA Zámrsk,  

f. Rodinný archiv Kinských, Choceň, Heřmanův Městec 1850–1945 – nezpracováno, Kniha letadla 
OK ‑OFK.
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von Fernbrugg, zvláště ty na počátku září 1932 z Desavy do Rotterdamu a v násle‑
dujících dnech z Rotterdamu přes Norimberk do Vídně. Kinský s Fialou pobývali 
v Rotterdamu od 5. do 8. září 1932, ale proč tam odletěli, nevíme.104 Přestože za 
pozornost stojí i délka letů, historika zaujme především jméno pasažéra. Fiala rytíř 
von Fernbrugg byl totiž třetím nejúspěšnějším rakousko ‑uherským stíhačem Velké 
války. Oficiálně měl potvrzeno 28 vzdušných vítězství a dalších pět zůstalo nepotvr‑
zeno. Po válce dokončil studium inženýrství na vídeňské technické univerzitě. V roce 
1932 se stal hlavním inženýrem v leteckých závodech Hugo Junkerse v Desavě. V Ně‑
mecku byl velmi populární, ale nabídku německého občanství odmítl a ponechal si 
rakouské. V březnu 1933 rozkázal Hermann Göring vyhostit Fialu von Fernbrugg 
z Německa, údajně právě kvůli jeho popularitě. Několik dní byl spolu s ním držen 
v domácím vězení i Hugo Junkers, který pod nátlakem předal svoji leteckou továrnu 
nacistické vládě.105

Za pozornost stojí i první delší Kinského let s tímto letadlem ve dnech 14. až 
16. května 1932. Jako cestující s ním letěl Dr. von Hoffmann, což bude s největší prav‑
děpodobností nadporučík Dr. Josef von Hoffmann ‑Ostenhof, bývalý zástupce velitele 
rakousko ‑uherské FliK 46, s nímž Kinský v létě 1917 sloužil a který v květnu 1932 
zastával funkci viceprezidenta rakouského aeroklubu. Spolu letěli na trase Wien‑
‑Aspern – Linz – Salzburg – München ‑Oberwiesenfeld – Innsbruck – Klagenfurt‑
‑Annabichl – Graz ‑Thalerhof – Wiener Neustadt – Wien ‑Aspern.

Druhé jméno, které se zapsalo do dějin letectví a objevuje se v knize Kinského leta‑
dla, je Elly Beinhornová. Tato teprve pětadvacetiletá německá pilotka nedávno dokon‑
čila svůj sólový let kolem světa. Odstartovala k němu 4. prosince 1931 z letiště Berlin‑
‑Staaken a let oficiálně ukončila 26. července 1932.106 V následujících měsících jezdila 
po Německu a dalších evropských zemích s přednáškou o tomto rekordním letu. Do 
Vídně ji pozval rakouský aeroklub, kterému předsedal právě Ulrich Ferdinand Kinský. 
Přednášku měla ve velkém sále vídeňského koncertního domu (Konzerthaus) v neděli 
23. října 1932. Sál zcela zaplnili posluchači. Novináři neopomněli připomenout, že si 
Elly Beinhornová oblékla společenskou toaletu. Neměla na sobě leteckou kombinézu 
nebo sportovní oděv, v nichž ji lidé vídali na fotografiích nebo ve filmu.107

V Praze přednášela v sále Uranie hned 24. října 1932. Proto jí zřejmě Kinský zapůj‑
čil své letadlo, aby rychleji překonala vzdálenost mezi oběma hlavními městy. V Praze 
se zdržela jen něco málo přes čtyři hodiny. Redaktor či redaktorka německých praž‑
ských novin Prager Tagblatt básnil(a) o roztomilé osobnosti mladé hrdinky v přeplněném 

104 SOA Zámrsk, f. Rodinný archiv Kinských, Choceň, Heřmanův Městec 1850–1945 – nezpracováno, Kni‑
ha letadla OK ‑OFK.

105 Srov. např. O’ CONNOR, Martin: Air Aces of the Austro -Hungarian Empire 1914–1918. Flying Machines 
Press, Mountain View CA 1994, s. 26–29.

106 Slavný let kolem světa popsala v knize Ein Mädchen fliegt um die Welt. Reimer Hobbing, Berlin 1932. 
K postavení žen a Elly Beinhornové v německém letectví např. ZEGENHAGEN, Evelyn: Schneidige deut-
sche Mädel. Fliegerinnen zwischen 1918 und 1945. Deutsches Museum Berlin – Wallstein Verlag, Göttingen 
2007, s. 240–250.

107 Např. Elli Beinhorn in Wien am Vortragstisch. Der Morgen. Wiener Montagblatt, 24. 10. 1932, s. 3 nebo 
Elly Beinhorn über ihren Weltflug. Neue Freie Presse, 24. 10. 1932, s. 4.
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ii sále.108 Do Prahy zalétla z Vídně na skok i 25. října 1932, ale netušíme, jaký k tomu 

měla důvod, neboť okamžitě odletěla s pilotem Arpádem Pindterem zpět do Vídně 
a pokračovala dále do Štýrského Hradce. Tam se zdrželi do druhého dne, kdy odle‑
těli přes letiště Aspern a Brno do Heřmanova Městce. Kinský ji zřejmě hostil u sebe 
na zámku, kde Elly Beinhornová přenocovala. Nazítří, 27. října, s ní Pindter odletěl 
z Heřmanova Městce přes kbelské letiště na berlínské letiště Tempelhof. Sám se vrátil 
s letadlem do Heřmanova Městce druhý den.109

Arpád Pindter ‑Pindtershofen byl bývalým příslušníkem rakousko ‑uherského le‑
tectva. Jako pozorovatel létal v hodnosti poručíka u FliK 4 a FliK 12, později, po 
dokončení pilotního výcviku, byl převelen jako pilot k nově vzniklé FliK 74J.110 Z dal‑
ších pasažérů dokážeme identifikovat například Kinského komorníka Rudolfa Bran‑
dla. Hraběnkou Sierstorpff byla s největší pravděpodobností Elisabeth von Franken‑
‑Sierstorpff, rozená zu Hohenlohe ‑Oehringen, žena hraběte Hanse Clemense von 
Franken ‑Sierstorpff. S manželem patřili k častým hostům na honech pořádaných 
Ulrichem Ferdinandem Kinským.111

Kinský měl jako prezident rakouského aeroklubu hlavní zásluhu na tom, že se ve 
druhé polovině května 1933 konal v Rakousku 1. mezinárodní rakouský alpský let. 
Kníže nezávodil, ale letěl spolu s viceprezidentem klubu Ferdinandem Cavallarem von 
Grabensprung ve vůdčím letadle Puss Moth OK ‑OFK. Další doprovodný letoun, de 
Havilland DH.80 Puss Moth, pilotoval arcivévoda Anton Habsburský, provázel ho dal‑
ší viceprezident aeroklubu Dr. Josef von Hoffmann ‑Ostenhof, a poslední vůdčí letadlo 
pilotoval poručík Lukesch, cestoval s ním Dr. Max Kindinger. Ani oni nesoutěžili.

Let začal i skončil na letišti v Aspern. Zde byli kromě Ulricha Kinského přítomni 
kromě jiných rakouský spolkový prezident Wilhelm Niklas a prezident mezinárodní 
letecké federace FAI princ George Valentin Bibescu.112

Alpského letu se účastnili letci z Rakouska, Itálie, Maďarska, Polska a Velké Britá‑
nie. Závod vyhrál Polák Jerzy Bajan s letadlem PZL.19, SP ‑AHI. Nejlépe z Rakušanů se 
umístil na sedmém místě Godwin von Brumowski, nejúspěšnější rakousko ‑uherský 
stíhač Velké války. Pilotoval de Havilland DH.83 Fox Moth, A‑129.113

K dalším výrazným počinům Ulricha Ferdinanda Kinského ve funkci preziden‑
ta rakouského aeroklubu patřil i takzvaný svatodušní let (Pfingstflug) Rakouskem 
v květnu 1934. Účastnili se ho letci z Rakouska, Velké Británie, Francie, Itálie, Maďar‑
ska, Švýcarska a Československa. Aeroklub Republiky československé vyslal do toho‑
to klání letadlo Letov Š‑139.2, OK ‑VOV, které zapůjčila továrna Letov. Pilotovali ho 

108 Vorträge. Ein modernes Mädchen. Prager Tagblatt, 26. 10. 1932, s. 7.
109 SOA Zámrsk, f. Rodinný archiv Kinských, Choceň, Heřmanův Městec 1850–1945 – nezpracováno, Kni‑

ha letadla OK ‑OFK.
110 VEINFURTER, Robert: Das Fliegende Personal der k. u. k. Fliegerkompagnien im Ersten Weltkrieg. ÖFH 

Sonderband 34, s. 32, 66, 241.
111 Např. ŠIMÁK, Ivo: Kníže Oldřich Ferdinand Kinský na zámku a panství v Heřmanově Městci v letech 1919–

1938, s. 192, 194.
112 Erster Internationaler Oesterrreichischer Alpenflug 1933 II. Allgemeine Automobil -Zeitung, 1933, Jg. 34, 

Nr. 7, s. 37–39.
113 Erster Internationaler Oesterrreichischer Alpenflug 1933. Allgemeine Automobil -Zeitung, 1933, Jg. 34, 

Nr. 6, s. 5–9.
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npor. Jaroslav Malý a npor. Miloš Provazník. Start závodu byl na letišti v Altenrheinu 
19. května 1934 a v několika etapách rozložených do pěti dnů vedl přes Innsbruck, 
Salcburk, letiště Aspern a Štýrský Hradec do Hofgasteinu. Zde byl let 27. května 1934 
ukončen. Českoslovenští letci uletěli 2 093 km.

Ve čtvrtek 24. května 1934 měli letci ve Vídni volný den, podívali se do zámku 
Schönbrunn a do technického muzea. Dopoledne přijal nás ve svém paláci president ra-
kouského aeroklubu U. F. Kinský, který byl iniciátorem celého podniku a který se také nejvíce 
zasloužil o jeho vzornou organisaci. Jsa sám výborným pilotem věnuje většinu svého volného 
času práci v rakouském aeroklubu; dle posudku ostatních je nejpracovitějším členem klubu. Zú-
častnil se přirozeně se svým Puss Mothem celého letu a věnoval se neúnavně od rána do večera 
všem účastníkům. Svým vzácně srdečným jednáním způsobil, že se již po několika společných 
hodinách vyvinul mezi všemi letci milý, kamarádský poměr, který se každým dalším dnem ještě 
více prohloubil, napsal nadporučík Malý.114

Kinský pozval zahraniční účastníky závodu také na malou výstavu ve vyhlášené 
vídeňské kavárně Gerngross. Emanuel Quoika, rodák z Dolních Beřkovic a důstojník, 
který jako první voják habsburské monarchie vzlétl 25. listopadu 1909 v motorovém 
letadle těžším vzduchu, zde vystavoval model svého stratosférického balonu. Na jeho 
stavbu potřeboval 50 až 60 tisíc šilinků. Finanční prostředky se mu nakonec shromáž‑
dit nepodařilo.115

X. kníže Kinský se neúčastnil XI. olympijských her v Berlíně v roce 1936 pou‑
ze jako rozhodčí póla. Pro zahraniční účastníky připravili organizátoři her mezi‑
národní hvězdicový let z libovolného letiště na letiště Rangsdorf. Tomuto závodu 
dominovali českoslovenští piloti Václav Fuksa a Jaroslav Polma, kteří obsadili první 
dvě místa na letadlech Praga E‑114 Baby v konkurenci 54 pilotů z Československa, 
Polska, Švédska, Maďarska, Rakouska, Království SHS, Francie, Velké Británie, Itálie, 
Belgie, Japonska, Nizozemska. Kinský pilotoval de Havilland DH.85 Leopard Moth, 
A‑145 s cestujícími Margot a Molly Hamblingovými. Obsadil slušné 11. místo. Z Ra‑
kušanů se před ním umístil pouze hrabě Max Arco ‑Zinneberg s letadlem Klemm  
Kl 32, který byl sedmý.116

Československá armáda využila Kinského letiště v Klešicích pouze jednou během 
velkých manévrů 21.–25. srpna 1936. V heřmanoměstecké kronice se píše, že ve vzdu-
chu rachotila občas 3 stíhací vojenská letadla a na letišti velkostatkáře O. F. Kinského u parku 
Bažantnice hoši i dospělí zvědavě čekali na jejich odlet nebo přílet […]. Aeroplány – 3 stíhací 
a 10 bombardovacích – odletěly po 18. hod. [24. srpna 1936].117

Ulrich Ferdinand Kinský jako pilot dosáhl výborného umístění i v červenci 1937, 
ve svých skoro pětačtyřiceti letech. Ve švýcarském Curychu se zúčastnil IV. meziná‑
rodního leteckého mítinku nejen jako předseda rakouského aeroklubu, ale také jako 

114 MALÝ, Jaroslav: Okružní let Rakouskem. Letectví, 1936, roč. 16, č. 6, s. 200–203.
115 OeStA/KA, NFA, Nachlässe und Sammlungen, NL.B Zahl 563 Emanuel Quoika (1870–1951), výstřižek 

z neznámých novin s titulkem Pfingstflieger besichtigten Oesterreichs Stratosphäreballon. Srov. Oesterreichs 
ältester Flieger will in die Stratosphäre. Neues Wiener Journal, 22. 4. 1934, s. 6.

116 ŠIMÁK, Ivo: Kníže Oldřich Ferdinand Kinský na zámku a panství v Heřmanově Městci v letech 1919–1938,  
s. 199–200.

117 Tamtéž, s. 201.
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dlo zakoupil rakouský aeroklub v červenci 1934. Mělo rakouskou imatrikulaci A‑145, 
později OE ‑ABC. Kinský tehdy soupeřil s 37 dalšími piloty z Francie, Švýcarska, Ně‑
mecka, Nizozemska, Maďarska, Švédska, Polska a Československa v I. mezinárodní 
rallye sportovních a turistických letadel. Soutěžící v tomto hvězdicovém letu moh‑
li odstartovat odkudkoli, ale museli prolétnout cílovým místem a přistát na letišti 
Dübendorf. Vlastní závod se uskutečnil 23. července 1937. Kinský odstartoval se dvě‑
ma spolucestujícími z letiště Aspern v šest hodin ráno a na švýcarském letišti přistál 
v 17.08 hodin. Přeletěl pět státních hranic a měl deset mezipřistání. Ulétl 1 734 km 
průměrnou rychlostí 155,75 km/h. Po součtu všech výsledků a odečtu handicapů 
se umístil na výborném osmém místě se ziskem 801,45 bodu. Vítěz této soutěže Fran‑
couz Louis Clément jich získal 1453,41.118

Mezinárodní rallye pokračovala 27. července 1937. Původně se přihlásilo dvacet 
účastníků z Francie, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Švýcarska a Velké Bri‑
tánie. Soutěž se skládala ze dvou částí – technických zkoušek a etapového letu Švýcar‑
skem. V technických zkouškách si nejlépe vedli Poláci, kteří s letadly RWD‑13 obsadili 
pět prvních míst, za nimi se umístili Švýcar René Fretz a Rakušan Ulrich Kinský, oba 
s letouny typu de Havilland DH.85 Leopard Moth.

Podobně dopadl i etapový závod se dvěma mezipřistáními, který se konal stejný 
den. Toho se účastnilo čtrnáct letců, ale pouze deset jich závod dokončilo. Poláci ob‑
sadili 1. a 4. až 6, místo, druhý byl Robert Fretz a třetí Ulrich Ferdinand Kinský. Byl to 
poslední velký úspěch knížete v leteckém sportu.119

Ulrich Ferdinand Kinský a nacismus

Hraběnku Cecilii Sternbergovou, s jejímž manželem Leopoldem se Ulrich Ferdinand 
Kinský přátelil od mládí, šokoval jeho postoj k anšlusu Rakouska hitlerovským Ně‑
meckem v březnu 1938 natolik, že tomu věnovala část svých vzpomínek: Do smrti mi 
z paměti nevymizí hrůza onoho večera a dalšího dne a Leopoldovi jistě také ne. Večeřeli jsme 
u Ulricha Kinského a jeho druhé choti Mathildy. Ulrich byl dlouhá léta jedním z nejbližších Leo- 
poldových přátel a já jsem si časem oblíbila krásnou, laskavou Mathildu, ale jeho jsem se nikdy 
nenaučila mít ráda. Nevěděla jsem, o čem si s ním mám povídat. Byl jedním z nejlepších střelců 
v zemi, pilotoval suverénně vlastní soukromé letadlo, hrál dobře pólo a jeho klub byl v Rakous-
ku nejúspěšnější. Byl to dobromyslný muž přitažlivého zevnějšku, mně ale vždy připadalo, 
jako by mu chyběla jistá představivost a inteligence. Co se však přihodilo ten večer poté, co jsme 
v jeho vídeňském paláci bohatě povečeřeli za přítomnosti několika členů rakouského vládního 
kabinetu, s nimiž se Ulrich stýkal jako předseda různých mezinárodních sportovních organiza-
cí, Leopoldem hluboce otřáslo, a stejně tak mnou a zmíněnými pány. Už nějakou dobu jsme se 
sice obávali, že nezávislému Rakousku hrozí nebezpečí, nikdo z nás však, snad až na Ulricha, 
netušil, jak rychle se blíží konec. Po večeři jsme pustili rádio. Vyslechli jsme hrozivé zprávy, 

118 KAREŠ, Marcel – RAJLICH, Jiří: Curych 1937. Účast československých letců na IV. mezinárodním leteckém 
mítinku v Curychu v roce 1937. Mladá Fronta, Praha 2017, s. 85–91.

119 Tamtéž, s. 135–140.
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každou další hodinu byly ještě hrozivější, až bylo k ránu jasné, že nezbývá naděje. Rakousko 
patřilo Německu. To zoufalství, jaké se zračilo na tvářích oněch vládních činitelů, než spěšně 
odešli, Mathilde prolévající slzy za zemi, jež ani nebyla její vlastí a příliš laskavě ji nepřijala, 
a Ulrichova čím dál tím nezakrytější vítězosláva – na to nikdy nezapomenu.

Proč? Tuto otázku jsme si stále kladli. Jistě to nedělal z oportunismu, protože Ulrich měl 
skvělé společenské postavení a byl nesmírně bohatý. Že by ctižádostivost? Doufal snad, že se mu 
za Hitlera podaří získat velkou politickou moc? Anebo si skutečně myslel, že ztráta svobody 
přinese rakouskému lidu prospěch? Vždycky jsme ho pokládali za [rakouského] vlastence, proč 
se z něho tedy stal zrádce? Anebo toužil po pomstě, aby vlastní třídě oplatil to, že z přísných 
náboženských zásad jeho choť společensky zavrhli, jelikož jeho první manželství církev neanu-
lovala? Usoudil snad, že Hitler tohle všechno změní?

Pravý důvod jsme nikdy nezvěděli. Už jsme se s ním také nesetkali. Možná, že v tom krát-
kém čase, který mu ještě zbýval, jeho nadšení pro nacistické Německo poněkud vyprchalo, když 
poznal blíže některé jeho představitele.120

Československé úřady sledovaly činnost Ulricha Ferdinanda Kinského po anšlu‑
su Rakouska se vzrůstajícím podezřením. Z důvěrných zpráv je zřejmé, že šlechtic 
v té době létal na letiště v Praze nebo v Brně s jednoplošníkem Leopard Moth rakous‑
ké imatrikulace OE ‑ABC, který formálně patřil rakouskému aeroklubu, ale patrně 
ho zakoupil sám Kinský. Každý let do Československa musel ohlásit ministerstvu 
veřejných prací a ředitelství pražského nebo brněnského letiště. Když po okupaci 
Rakouska s nadšením uvítal na letišti Aspern říšského ministra letectví Erharda Mil‑
cha, rozhodly se československé úřady jednat. Ovšem myšlenka, která se objevila již 
v roce 1936, že by měl Kinský každý let hlásit také na velitelství leteckého pluku 
v Hradci Králové, zjevně neuspěla. V době zhoršující se politické situace se Kinský 
přestěhoval s rodinou v květnu 1938 na lovecký zámeček Tokáň, který se nacházel 
v čistě německé oblasti.121

Krátce před vypuknutím mnichovské krize se ve vlaku z Prahy do Vídně setkal 
s Ulrichem Kinským také Jindřich Kolowrat ‑Krakowský, mladší bratr slavného mo‑
tocyklového a automobilového závodníka Saschi Kolowrata. Když rychlík zastavil 
v Českých Budějovicích, přišel za ním průvodčí, že by s ním chtěl někdo mluvit. Ote-
vřel jsem dveře a nevěřil svým očím. V chodbě stál český šlechtic Ulrich Kinský vyparáděný do 
uniformy SA. Pak jsem se dozvěděl, že se přihlásil k německé národnosti. Oženil se s Američan-
kou; pamatuji se na to z toho důvodu, poněvadž se tehdy vyspala s mým bratrem Sašou a ten 
ji občas finančně podporoval. Když jsem toho aristokrata uviděl v jeho novém lesku, pochopil 
jsem, že do Vídně už jet nemusím, že válka bude, i když ne okamžitě, vyprávěl později Jind‑
řich Kolowrat.122 Jeho tvrzení ale vzbuzuje pochyby. Jeho bratr totiž zemřel v prosinci 
1927 a Kinský se s druhou ženou Mathildou seznámil nejdříve v létě 1927. Sascha s ní 
ovšem klidně mohl mít poměr ještě předtím, než se oženila s Mummem.

120 STERNBERGOVÁ, Cecilia: Cesta. Paměti české aristokratky, s. 146–147.
121 Tamtéž, s. 197, 212–215.
122 SARVAŠ, Rostislav: Očima nejstaršího z Kolowratů. Nakladatelství Zvláštní vydání, Brno 1994, s. 66.
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české šlechty i československý velvyslanec v Londýně Jan Masaryk. Ten napsal 22. čer‑
vence 1938 ministrovi zahraničí Kamilu Kroftovi: V posledních čtrnácti dnech lze konsta-
tovat v Londýně frontální útok německé propagandy. Bohužel mezi Hitlerovými důvěrníky je 
také náš Oldřich Kinský. Syn prvního československého prezidenta dále psal, že kupo-
divu obzvlášť zavile si počíná Kinský, který několika lidem tvrdil, že Československo jakožto 
bolševickou stvůru je třeba rozdrtit.123

Důležitou roli sehrál Ulrich Ferdinand Kinský i během mise lorda Waltera Runci‑
mana v Československu. Tehdy se již svými názory netajil a vystupoval jako stoupenec 
odtržení německých území od republiky. Proniknout do myšlenkového světa sude‑
toněmeckých šlechticů a velkostatkářů nám umožňují dopisy a zápisy člena britské 
mise Francise Ashtona ‑Gwatkina.124

Členové mise přijeli do Prahy 2. srpna 1938, lord Walter Runciman s manželkou 
následující den. Ještě ten den večer přijal kolem 150 novinářů. Přednesl projev, v němž 
citoval slova anglikánského teologa Johna Wesleyho, že je přítelem všech a nepřítelem 
nikoho. Druhý den, 4. srpna 1938, vedl formální rozhovory s československým minis‑
trem zahraničí Kamilem Kroftou, ministerským předsedou Milanem Hodžou a prezi‑
dentem republiky Edvardem Benešem. Odpoledne mluvil s britským politikem jeden 
z vůdců Sudetoněmecké strany (Sudetendeutsche Partei – SdP) Ernst Kundt. Tento 
sudetoněmecký politik přišel do hotelu ještě jednou v osm hodin večer a snažil se 
o oprávněnosti nároků sudetských Němců přesvědčit členy britské delegace Francise 
Ashton ‑Gwatkina, Geoffreyho Peto a Roberta Stopforda. Gwatkin psal, že se jednání 
protáhla do dvou hodin ráno.

Ráno 5. srpna 1938 jednal lord Runciman znovu s Kamilem Kroftou a Milanem 
Hodžou a obědval se svojí ženou s československým prezidentem a jeho manželkou. 
Odpoledne přijal vedoucí britské delegace předsedu Německé sociálně demokratické 
strany dělnické v ČSR (Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschecho‑
slowakischen Republik – DSAP) Wenzela Jaksche.

S Ernstem Kundtem a dalšími představiteli SdP se lord Runciman setkal opět 
6. srpna. Rozhovory se protáhly od 2. do 5. hodiny odpolední. Ashton ‑Gwatkin, Sto‑
pford a další člen britské mise, Basil Newton, mezitím odjeli do Mělníka, kde obědvali 
na zámku u Lobkowiczů.

Následující den odvezl Basil Newton Ashton ‑Gwatkina automobilem do Kar‑
lových Varů, kde oba britští diplomaté poobědvali se sudetoněmeckým politikem 
Maxem Müllerem. Vrátili se zpět do Prahy a večeřeli s podnikatelem v uhelném 
průmyslu Hansem Larisch ‑Mönnichem a jeho manželkou Olivií Lucrezií, rodi‑
lou Američankou. Lord Runciman strávil víkend na zámku ve Žďáru nad Sázavou 
u Zdenko Radslava Kinského, který na rozdíl od svého vzdáleného příbuzného chtěl 
zachovat Československo celistvé. Do Prahy se lord Runciman vrátil až v pondělí 
8. srpna 1938.

123 SLAVÍČKOVÁ, Hana: Velkostatek Česká Kamenice ve 20. století a jeho poslední majitel Ulrich Kinsky, s. 3–17.
124 The National Archives Kew, FO/371/21732.
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Britští diplomaté se měli ten den opět vidět s představiteli SdP v Praze. Předpoklá‑
dalo se, že bude potřeba zorganizovat setkání mezi lordem Runcimanem a vůdcem 
sudetských Němců Konradem Henleinem. Ashton ‑Gwatkin vyjádřil v dopise z 9. srp‑
na 1938 přesvědčení, že britská mise bude muset v Československu zůstat až do konce 
září, aby se podařilo sblížit požadavky sudetských Němců s představami českosloven‑
ské vlády. Bylo mu ale také jasné, že představitelé německé minority v Českosloven‑
sku nebudou chtít slevit ze svých nároků, jak sdělil v tomto dopise jeho adresátovi 
britskému diplomatovi Williamu Strangovi.125

Lord Runciman se sešel s prezidentem Edvardem Benešem znovu 10. srpna a nalé‑
hal na něj, aby vláda zvýšila jednostranně počet úředníků německé národnosti ve stát‑
ní správě. Ashton ‑Gwatkin sice napsal, že to prezident lordovi přislíbil, ale sám byl 
přesvědčen, že zůstane pouze u slibů. Na setkání Britů s představiteli Sudetoněmecké 
strany v čele s Ernstem Kundtem poprvé zazněla nabídka, že by bylo možné zorgani‑
zovat schůzku mezi lordem a Konradem Henleinem. Odpoledne 12. srpna překvapivě 
navštívil lorda Runcimana v Praze Karl ‑Hermann Frank. Sudetoněmecký politik pro‑
hlásil, že od Kundta a dalších spolustraníků dostal o britské misi ty nejlepší zprávy.126

Na druhý den, 13. srpna, se lord Runciman sešel se zástupci sudetoněmeckých 
šlechticů na loveckém zámečku Tokáň u České Kamenice, který patřil Ulrichovi Fer‑
dinandu Kinskému. Prozatím zde byli přítomni kromě majitele a jeho manželky také 
Karl Khuen ‑Belasi (Lützow) s manželkou Norou, Alphons Clary ‑Aldringen s manžel‑
kou a Eugen Ledebur ‑Wicheln. Kníže Max Hohenlohe se k nim připojil až v neděli.127 
Ashton ‑Gwatkin si všiml, že na silnicích jsou v důsledku vojenských příprav barikády 
z pokácených borovic a že Kinský nesmí vstupovat do části svých lesů kvůli vojen‑
ským přípravám.128

Ashton ‑Gwatkin popsal 15. srpna 1938, co se na Tokáni odehrávalo. Hohenlo‑
he sdělil Runcimanovi, že Konrad Henlein má pod vlivem Karla ‑Hermanna Franka 
v úmyslu lorda a jeho misi ignorovat, a pokud možno se s ním po dobu čtyř týdnů 
nesetkat. Hohenlohe měl prohlásit, že s tímto vývojem jednání není spokojen, a Fran‑
ka měl vyloženě označit za nebezpečného člověka. Ovšem, jak připustil Hohenlohe, 
neznamenalo to, že Konrad Henlein definitivně zavrhl spolupráci s britskými diplo‑
maty. Hohenlohe měl přitom informace z první ruky, neboť se s Henleinem sešel 
někdy kolem 9. srpna ve Švýcarsku. Navrhl rovněž, že by se případná schůzka mezi 
lordem Runcimanem a Konradem Henleinem mohla uskutečnit na jeho zámku Čer‑
vený Hrádek 18. srpna 1938.

Britský diplomat ve zprávě z této schůzky konstatuje, že všichni šlechtici, nehle‑
dě na jejich rozdílné povahy, jsou příznivci Sudetoněmecké strany, jsou proněmečtí 
a s jistými výhradami i prohitlerovští, ale zřejmě nejsou cele nakloněni myšlence, aby 
Německo pohltilo sudetoněmecké oblasti. Proto, aby neztratili vliv, by se patrně spo‑

125 Tamtéž, dopis Francise Ashton ‑Gwatkina Williamu Strangovi z 9. 8. 1938.
126 Tamtéž, dopis Francise Ashton ‑Gwatkina Williamu Strangovi z 16. 8. 1938.
127 Tamtéž, Lord Runciman’s Mission. (1) Memorandum on a visit to Prince Kinsky’s shooting lodge, 

outlining Prince Hohenlohe’s intentions and summarising the views of the circle of friends present  
at the lodge (nedatováno).

128 Tamtéž, dopis Francise Ashton ‑Gwatkina Williamu Strangovi z 16. 8. 1938.
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měl například na Tokáni prohlásit, že mohou být dobrými kumpány, měl jsem jich za války 
mnoho v pluku, ale nikdy nebudou gentlemany. Obecně měli všichni také strach ze sovět‑
ského Ruska a bolševismu. Přítomní projevovali obdiv k Velké Británii a věřili tomu, 
že přátelství Británie s Německem může zachránit svět. Nevylučovali, že by se mohla 
připojit i Francie, ale musela by být odkázána do patřičných mezí.129 Pod dojmem 
této návštěvy napsal vlastní hospodářsko ‑sociální zprávu o poměrech na českokame‑
nickém panství Geoffrey Peto. Zmínil především třicetiprocentní nezaměstnanost.130

Runciman odjel z Tokáně na lovecký zámeček Vysoká Lípa, která patřila Alphonsi 
Clary ‑Aldringenovi. Setkali se tam také s manželkou hostitele Lidwinou, přijel tam 
Ulrich Ferdinand Kinský a Friedrich Westphalen ‑Fürstenberg. Vzhledem k tomu, že 
se Kinský narodil 15. srpna 1893 a Lidwina Clary ‑Aldringen ve stejný den o rok poz‑
ději, slavily se tam jejich narozeniny.131

Ulrich Ferdinand Kinský okupaci pohraničí v říjnu 1938 uvítal. Svědčí o tom 
i složka fotografií z příjezdu německých vojsk a přeletu německých letadel nad 
Českokamenickem. Dochovala se i série snímků z přistání spojovacího letadla Me‑
sserschmitt Bf 108 Taifun s ministrem letectví Erhardem Milchem na Kinského sou‑
kromém letišti v Dolní Kamenici. Složku nadepsal Kinský případně: Wir kehrten heim 
ins Reich (Vrátili jsme se zpátky do Říše).132

V důsledku mnichovské dohody zabrali Němci státní civilní letiště v Karlových 
Varech, Mariánských Lázních a Liberci, státní civilní pomocné letiště v Břeclavi a Mo‑
ravské Třebové, tovární letiště Moravskoslezské vozovky ve Studénce a soukromá le‑
tiště Prokopa Lažanského z Bukové v Chýši a Ulricha Ferdinanda Kinského v Dolní 
Kamenici. Z letišť pro bezmotorové létání zůstaly na odtrženém území letiště Binka 
u Litoměřic, na vrchu Raná a v Dolní Chřibské. Maďarsku připadlo státní civilní letiš‑
tě Košice. Autor podepsaný zkratkou Nek. si v článku v časopise Letectví jen povzdechl 
a vyjádřil naději do budoucna: […] utrpěli jsme bolestnou a nenahraditelnou ztrátu značné-
ho počtu civilních letišť a velmi cenných objektů a zařízení leteckých. Těžce dolehl rok 1938 i na 
čsl. civilní letectví; doufejme však, že naše křídla se vzepnou k novému rozmachu a znovu nás 
vznesou k výšinám, po nichž všichni z plna srdce toužíme.133

Smrt Ulricha Ferdinanda a další osudy rodiny

Nenadálému skonu X. knížete Kinského věnovaly pozornost všechny významné ra‑
kouské noviny. Novináři jeho smrt popsali až do nejmenších podrobností. Dopo‑
ledne 19. prosince 1938 přišel Ulrich Ferdinand do vídeňského hotelu Bristol na  

129 Tamtéž, Lord Runciman’s Mission. (1) Memorandum on a visit to Prince Kinsky’s shooting lodge, 
outlining Prince Hohenlohe’s intentions and summarising the views of the circle of friends present at 
the lodge (nedatováno).

130 Tamtéž, Lord Runciman’s Mission. (2) notes by Mr. Peto on economic conditions in the neighbour‑ 
hood of Prince Kinsky’s estate (nedatováno). Návštěvu britských diplomatů na Tokáni podrobně po‑
psal HOŘEJŠ, Miloš: Lovecké sídlo rodiny Kinských Na Tokáni, s. 60–65.

131 HOŘEJŠ, Miloš: Lovecké sídlo rodiny Kinských Na Tokáni, s. 65.
132 SOA Zámrsk, f. Rodinný archiv Kinských, Choceň, Heřmanův Městec 1850–1945 – nezpracováno.
133 Zábor čsl. civilních letišť v roce 1938. Letectví, 1938, roč. 18, č. 12, s. 456–457.
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Mahlerstrasse 6, kde se nacházely kanceláře vídeňského dostihového spolku (Wiener 
Rennverein). Vrátil se právě z Berlína a chtěl se svými kolegy sladit termíny dostihů 
v Ostmarce (označení Rakouska po anšlusu hitlerovským Německem) s termíny do‑
stihů v Říši. Sešel se kvůli tomu s vedoucím kanceláře vídeňského dostihového spolku 
Dr. Fritzem Löfflerem a předsedou představenstva vídeňského dostihového spolku 
kapitánem v záloze Arturem Kalitou.

O budoucnosti dostihového sportu v bývalém Rakousku dopoledne jednal také 
s vrchním vedoucím sportovních svazů Josiasem dědičným princem zu Waldeck‑
‑Pyrmont, příslušníkem SS a NSDAP, pozdějším SS ‑Obergruppenführerem, generá‑
lem policie a zbraní SS. Na tento den měl také naplánovanou odpolední schůzku 
s vídeňským primátorem Dr. Ing. Hermannem Neubacherem. K ní ale již nedošlo.

Půl hodiny po poledni přijal v kancelářích spolku v hotelu nejvyššího vedoucího 
pro chov plnokrevníků a dostihový sport v západním Německu pana von Bock und 
Polach. Nabídl mu cigaretu, sám si zapálil, jednou potáhl a upadl do bezvědomí. Při‑
volaný lékař mohl již jen konstatovat smrt v důsledku infarktu.134

Jakmile se o jeho smrti dozvěděla manželka Mathilde, okamžitě přijela do Víd‑
ně. Do hotelu se dostavili také další příbuzní – bývalý generálplukovník rakousko‑
‑uherské armády a Kinského strýc kníže Alois Schönburg ‑Hartenstein a princ Ferdi‑
nand Auersperg.135

Pohřební obřad se konal ve vídeňském kostele Schottenkirche 22. prosince 1938. 
Průvod vyšel z nedalekého paláce Kinských. Rakev s Kinského ostatky byla přikry‑
ta říšskou válečnou vlajkou. Vojenská kapela vyhrávala píseň Ich hatt’ einen Kamera-
den. Čestný špalír u jeho rakve drželi vojáci z I. skupiny Jagdgeschwader 134, která 
měla v té době základnu na letišti Aspern a které velel kapitán Wilfried von Müller‑
‑Rienzburg. Bohoslužbu vedl dvorní rada superior Dr. Vinzenz Blaha.

O Kinského úloze v tehdejší společnosti svědčí hojná účast vysokých nacistických 
funkcionářů na jeho pohřbu. Patřili k nim velitel 17. armádního sboru a velitel bran‑
ného obvodu XVII (Wehrkreis XVII) generál pěchoty Werner Kienitz, velitel letectva 
v Rakousku generálporučík letectva Alexander Löhr, v zastoupení velitele Armádní 
skupiny 5 (Heeresgruppe 5) generála pěchoty Wilhelma Lista se účastnil náčelník 
jeho štábu generálmajor Eberhard von Mackensen, dále velitel vídeňské posádky ge‑
nerálmajor Heinrich Stümpfl a Kinského bývalí spolubojovníci z rakousko ‑uherského 
Hulánského pluku č. 11. Z představitelů nacistické správy byl na pohřbu přítomen 
druhý místostarosta Vídně SA ‑Oberführer Thomas Kozich. Smuteční řeč držel gene‑
rálporučík letectva Löhr jménem vojenských letců, ale i německého aeroklubu. Jako 
bývalý velitel rakouského vojenského letectva se s Kinským jako předsedou rakous‑
kého aeroklubu velmi dobře znal. Ulrich Ferdinand Kinský ale nebyl pochován ve 
Vídni, manželka nechala jeho ostatky ještě téhož dne večer převézt vlakem do České 
Kamenice, kde byly uloženy do rodinného hrobu.136

134 Zum Tode des Fürsten Kinsky. Ein grosser Sportsmann ist gestorben. Neues Wiener Tagblatt (Tages‑
‑Aufgabe), 20. 12. 1938, s. 7.

135 Tamtéž, s. 8.
136 Die Trauerfeier für Fürst Kinsky. Illustrierte Kronen -Zeitung, 23. 12. 1938, s. 5.
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Heřmanova Městce byli velmi překvapeni, když došla zpráva, že dne 19. prosince náhle ze-
mřel ve Vídni velkostatkář Oldřich Kinský ve věku 46 let. Byl pohřben 28. prosince do rodinné 
hrobky v České Kamenici. Byl majorátním pánem od roku 1920. Zastával řadu význačných 
funkcí v Rakousku. Byl znám jako sportovec, automobilový závodník, výborný jezdec a letec. 
Podporoval humanní (sic) účely. Byl vyznamenán několika cizími řády.137

Vdova s dětmi žila ještě ve druhé polovině roku 1939 v Heřmanově Městci a měla 
tam domovskou příslušnost.138 Jediným dědicem se stal syn Franz Ulrich (František 
Oldřich). Poručníkem nezletilého XI. knížete Kinského a správcem majetku byl usta‑
noven nejmladší bratr zemřelého knížete Ferdinand Carl.139

Mathilda Kinská odešla s dětmi v roce 1940 do Argentiny, kde strávila dětství 
a kde její otec JUDr. Hilmar von dem Bussche ‑Haddenhausen působil jako německý 
diplomat. Její matka Aires María Eleonore Martínez, rozená de Hoz, která se za něho 
provdala v roce 1899, pocházela z jedné z nejbohatších argentinských rodin.140

Zámek v Heřmanově Městci, který již rodina neobývala, sehrál svou roli v letec‑
kých bojích na samém konci druhé světové války. Někdy před 13. dubnem 1945 se 
tam přemístil štáb německého VIII. leteckého sboru (VIII. Fliegerkorps) pod velením 
generála letectva Hanse Seidemanna.141 Toto velitelství kontrolovalo všechny němec‑
ké letecké jednotky, které operovaly v Lužici a Slezsku. Jeho velení podléhala také  
3. letecká divize (3. Fliegerdivision) generálmajora von Falkensteina, jejíž jednotky 
byly nasazeny v Horním Slezsku. Na přelomu dubna a května 1945 se tento sbor 
sloučil s leteckou župou VIII (Luftgaukommando VIII). Nově vzniklé velitelství neslo 
název velitelství Luftwaffe 8 (Luftwaffenkommando 8). Ze zámku odešli důstojníci 
a vojáci tohoto štábu až 8. května 1945.142

Syn František Oldřich Kinský do konce svého života popíral, že by jeho rodiče 
měli něco společného s nacismem, nebo dokonce že by některý z nich byl členem ná‑
rodně socialistické strany. Přestože se Ulrich Ferdinand Kinský náklonností k nacis‑ 
mu netajil, chybí nezpochybnitelné důkazy, které by jeho členství v sudetoněmecké 
Německé národně socialistické dělnické straně (Deutsche nationalsozialistische Ar‑
beiterpartei – DNSAP) nebo dokonce Národně socialistické německé dělnické straně 
(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – NSDAP) potvrzovaly. Většina au‑
torů o jeho členství alespoň v SdP nepochybuje, ale doklady, které by to dokazovaly, 
se zatím najít nepodařilo. Předpokládá se rovněž, že byl členem, možná dokonce jed‑
ním ze zakladatelů sudetoněmeckého Freikorpsu. Hana Slavíčková výstižně napsala: 

137 ŠIMÁK, Ivo: Kníže Oldřich Ferdinand Kinský na zámku a panství v Heřmanově Městci v letech 1919–1938,  
s. 216.

138 Tamtéž, s. 216–217.
139 Tamtéž, s. 220.
140 K rodině kněžny Mathildy viz např. SARZABAL, Hernan Barbero – CASTIGLIONE, Sergio: Estancias 

argentinas. Kliczkowski – Asppan, Madrid 2000, s. 54.
141 Srov. Bundesarchiv/Militärarchiv Freiburg im Breisgau, RL 7–6/20, Einsatzmässige Gliederung der flg. 

Verbände des Lfl.Kdo. 6, Stand 29. 3. 1945, 20,00 Uhr a RL 7–6/23, Veränderungsmeldung Nr. 15 zur 
Gliederung, Stand 29. 3. [19]45, 15. 4. [19]45, 0.20 Uhr a KR ‑Fernschreiben, 13. 4. [19]45.

142 K činnosti velitelství VIII. Fliegerkorps v Heřmanově Městci viz PLAVEC, Michal: Smrtonosná oblaka. 
Letecká války mezi Labem a Orlickými horami 1938–1945. Svět křídel, Cheb 2012, s. 465–469.
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Nacistickou orientaci Ulricha a Mathildy Kinských a jejich činnost ve prospěch Hitlerovy říše 
prokazují archivní prameny. Přesné datum vstupu Ulricha Kinského do Sudetoněmecké strany 
SdP neznáme, ale již v roce 1935 při jejím ustavení […] se o něm v této souvislosti v tisku mluví 
přinejmenším jako o sympatizantovi.143

Zřetelněji se ovšem jeví případ jeho druhé manželky. Členkou NSDAP se sta‑
la 1. listopadu 1938 v Sudetské župě (Gau Sudetenland) a měla členský průkaz  
č. 6.5668. 99. Na rozdíl od Cecilie Sternbergové, která ji viděla jen v pozitivním světle, 
přinesl Walter Muchitsch, vídeňský osobní komorník Ulricha Ferdinanda Kinského, 
po válce jiný pohled. Tvrdil, že ještě v době, kdy byla NSDAP v ilegalitě, pro ni Mathil‑
de pracovala. Bezpečnostní ředitelství v Salcburku o ní v roce 1947 vypracovalo zprá‑
vu, kde se píše, že její emigrace do Argentiny přes Lichtenštejnsko a Švýcarsko v roce 
1940 byla možná pouze díky jejím těsným vztahům s Gestapem. V této zprávě se uvá‑
dí, že je v Argentině horlivou národní socialistkou, že se spolu s donem Felixem Hessem, 
čelným nacistou v Argentině, podílí na znovuobnovení národně socialistických orga‑
nizací a že je ve styku s bývalými národními socialisty v Rakousku. Mathilde Kinská 
zemřela v Buenos Aires 11. března 1974.144

Současná česká veřejnost zná spíše jméno jejich syna Františka Oldřicha Kinské‑
ho, který se v devadesátých letech 20. století a v prvním desetiletí 21. století soudil 
s českým státem o vydání rodového majetku za přibližně 40 miliard korun. Ústavní 
soud v roce 2005 jeho nároky odmítl, přesto dílčí soudní spory pokračovaly až do 
jeho smrti v roce 2009.

143 SLAVÍČKOVÁ, Hana: Velkostatek Česká Kamenice ve 20. století a jeho poslední majitel Ulrich Kinsky, s. 3–17.
144 WIMMER, Marian: Abseits von Flucht und Widerstand. Der ehemalige österreichische Adel in der NS -Zeit,  

s. 80–81 a s. 80, pozn. 440.
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Podobizna Ulricha Ferdinanda Kinského ze třicátých 
let, Ulrich Ferdinand Kinský se svou ženou Mathilde 
a dětmi Eleonorou Marií, Aglaë Rosou Marií a Fran-
tiškem Oldřichem a Kinského prvorozený syn Ulrich, 
který zemřel ve věku jedenácti let
Zdroj:	 3x	 Státní	 oblastní	 archiv	 Zámrsk,	 f.	 Rodinný	
archiv	Kinských,	Choceň,	Heřmanův	Městec
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Důstojníci rakousko-uherské Fliegerkompagnie 16, třetí zprava Ulrich Ferdinand Kinský 
Zdroj:	Státní	oblastní	archiv	Zámrsk,	f.	Rodinný	archiv	Kinských,	Choceň,	Heřmanův	Městec

Ulrich Ferdinand Kinský v automobilu Steyr na závodu Zbraslav – Jíloviště v roce 1924
Foto:	Státní	oblastní	archiv	Zámrsk,	f.	Rodinný	archiv	Kinských,	Choceň,	Heřmanův	Městec.
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Náruživý hráč póla Ulrich Ferdinand Kinský (uprostřed)
Zdroj:	Státní	oblastní	archiv	Zámrsk,	f.	Rodinný	archiv	Kinských,	Choceň,	Heřmanův	Městec

Ulrich Ferdinand Kinský v kabině letadla Junkers K 16 československé imatrikulace L-BACA
Zdroj:	Státní	oblastní	archiv	Zámrsk,	f.	Rodinný	archiv	Kinských,	Choceň,	Heřmanův	Městec
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Zámek v Heřmanově Městci, který byl až 
do roku 1932 sídlem Kinského panství. 
Dole lovecký zámeček Tokáň u České 
Kamenice, kde se lord Walter Runciman 
sešel dne 13. srpna 1938 se zástupci 
sudetoněmeckých šlechticů.
Zdroj:	2x	Státní	oblastní	archiv	Zámrsk,	
f.	Rodinný	archiv	Kinských,	Choceň,	
Heřmanův	Městec


