NA OSLOVENÍ „PANE HRABĚ"
JSEM Sl CHVÍLI ZVYKAL
REFLEX POŽÁDAL FRANTIŠKA KINSKÉHO, potomka
kostelecké větve rodu Kinských z Vchynic a Tetova,
o osobní zamyšlení, jaké to bylo a je, mít šlechtický původ.
Pan Kinský dnes spravuje rodový zámek a majetek, je
starostou Kostelce nad Orlicí a průvodcem oblíbené
televizní série o české aristokracii Modrá krev.
TEXT FRANTIŠEK KINSKÝ
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ŠLECHTICKÉ TITULY byly vnáší
zemi oficiálně zrušeny zákonem
platným od roku 1918. Od té doby
je třeba nahlížet na členy bývalé
společenské skupiny šlechticů jako
na normální běžné občany. Pokud
bychom je chtěli rozdělovat po
dle společenského postavení, stali
se mnozí z nich úředníky, politi
ky, a především podnikateli. Coby
podnikatelé dnes fungují jako
správci rodových majetků.
Jako pamětník mohu podat
osobní svědectví až o období pade
sátých let minulého století. Díky
svým rodičům, kteří se nikdy bě
hem svého života ani slovem ne
zmínili, že jejich rodem dané spo
lečenské postavení se s nástupem
socialistického zřízení poněkud
změnilo, tak ani já jsem nikdy ne
měl pocit, že bych se měl za své
jméno stydět či trpět jakýmikoli
ústrky, ačkoli jsem si svého půvo
du byl vědom.
Otec byl vězněn, když jsem byl
velmi malý chlapec. Matka byla ne
skutečně silná, a tak jsem v běžném
životě a v kontaktu s lidmi jako
kluk křivdy nijak nevnímal. Vyrůs
tal jsem v pražském bytě, vzdělával
se, trávil čas a bavil se jako všichni
moji vrstevníci v té době.
Můj bratr Antonín, který se na
rodil v roce 1955, dokonce do všech
svých kádrových materiálů
(na rozdíl ode mě) hrdě uváděl děl
nický původ. Mnohdy byl tázán,
jak je možné, že když se jmenuje
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Kinský, uvádí do posudků tento
nepravdivý údaj, když je přece po
tomkem šlechtického rodu. Můj
bratr potvrdil naprosto pravdivě,
že v době, kdy on se narodil, byl
náš otec horníkem v uranových
dolech v Příbrami. Takže v podsta
tě neuváděl nepravdivý údaj.
Samozřejmě že některé z mých
příbuzných, kteří byli jen o málo
starší než já, potrestali za jejich
původ tím, že bez ohledu na škol
ní vysvědčení nesměli studovat
na středních a vysokých školách.
Ale pokud má paměť sahá, žád
ný z nich to nepovažoval za život
zdrcující křivdu. Mnozí si násled
ně koncem 60. let veškerá vzdělání
dokonce doplnili.
PRASKLO TO NA SVATBĚ

V té době se také politická situ
ace nepatrně uvolnila. S rodiči
jsme žili v Praze, v částečné ano
nymitě oproti aristokratickým
potomkům, kteří žili v menších
městech, nebo dokonce v místech
bývalých rodových sídel jejich
předků. A možná právě díky tomu
jsem se ani v takové době s žádný
mi křivdami nesetkal. Toho času
byly, myslím, životy a možnosti
pro všechny občany Českosloven
ska přibližně podobné. Rodiče vza
li existující skutečnost na vědomí
a přizpůsobili svůj život novým
okolnostem. To neznamená, že
by se vzdali své vnitřní svobody
a společenského kontaktu s ostat

ními členy aristokratických rodin
doma i ve světě, ale z vnějšího po
hledu by se dalo říci, že jsme žili
zcela běžný rodinný život.
Já jsem pracoval i v České tele
vizi, dokonce v redakci politicko-dokumentárního vysílání, a to, že
jsem z původní šlechtické rodiny,
vyšlo najevo až v okamžiku, kdy
jsem se oženil. Na mé svatbě došlo
dle tehdejších předpisů České tele
vize k nepovolenému a nenahláše
nému kontaktu mezi mými přáteli
svatebčany, kteří byli zaměstnanci
České televize, a mými příbuzný
mi, kteří na svatbu dorazili z tzv.
kapitalistické ciziny. Dopustil jsem
se té chyby, že jsem o tomto mož
ném kontaktu neinformoval pře
dem vedoucí redakce, kde jsem pra
coval. Tím jsem porušil závazný
předpis, a tak byla moje spolupráce
s okamžitou platností ukončena.
Touto událostí se vlastně tehdy
úplně poprvé ukázalo, že jsem „ten
Kinský“, nikoli jen nositel stejného
příjmení.
SVOBODA, MAJETEK,
ZÁVAZEK

V roce 1989 se politická situace
u nás zásadním způsobem změni
la. V roce 1992 přišly restituce a ně
kterým z rodin se podařilo získat
rodový majetek zpět. Bohužel, jak
je všeobecně známo, řada objektů
byla ve velmi neutěšeném stavu.
Všichni bez rozdílu se dle svých
možností vrhli zodpovědně do zá-

FRANTIŠEK KINSKÝ: podnikatel,
politik, potomek českého šlechtického
rodu Kinských z Vchynic a Tetova.
Po řadu let pracoval v oboru reklamy,
naposledy jako kreativní ředitel
nadnárodní reklamní agentury. Poté
přebral správu rodového majetku
a dokončil rekonstrukci kosteleckého
zámku, který za totality sloužil jako
výzkumný ústav pro chov prasat.
Otevřel v něm galerii, pořádá zde
koncerty. Je i vlastníkem společnosti
Písník Kinský, jež na rodovém
pozemku těží písek, a spoluvlastníkem
Cihelny Kinský. Od roku 2010 působí
v komunální politice. Od roku 2014
je starostou Kostelce nad Orlicí.
S manželkou Martinou, rozenou
Forejtovou, mají dvě děti a čtyři
vnoučata. Reflex s ním uveřejnil velký
rozhovor v prosinci 2019.

MOŽNÁ I DÍKY SVÉ
VESKRZE POZITIVNÍ
POVAZE JSEM NIKDY
NEVNÍMAL ŽÁDNÉ NEGATIVNÍ
A NEPŘEJÍCÍ PROJEVY
OKOLÍ. DNES SE V KOSTELCI
NAD ORLICÍ CÍTÍM DOMA.

chrany rodinných sídel a majet
ku. Po restitucích se nepochybně
někteří lidé domnívali, že jsme
získali ohromné bohatství bez zá
sluh a úsilí. A přirozeně se objevily
obavy některých spoluobčanů, že
zisky nabyté z těchto navrácených
majetků v Česku zmizí v zahrani
čí. My jsme však veškeré vydělané
peníze z ekonomické báze, kterou
nám poskytly navrácené lesy, po
zemky apod., investovali do neko
nečných oprav historických sídel
a kulturního dědictví této země.
V roce 2004 mě otec povolal do
Kostelce nad Orlicí, abych správu
našeho majetku převzal. V sedm
apadesáti letech jsem z velkoměs
ta odešel naplno žít do našeho ro
dového sídla. A tady jsem se stejně
jako můj otec začal čím dál víc se
tkávat s oslovením „pane hrabě“.
Chvíli jsem si na to zvykal. Z tako
vého oslovení jsem však vždy cítil
respekt a úctu k rodině a k místu,
z něhož pocházím. Možná i díky své
veskrze pozitivní povaze jsem ni
kdy nevnímal žádné negativní a ne
přející projevy okolí. Dnes se v Kos
telci nad Orlicí cítím doma.
MODRÁ KREV

Moje hezké životní zkušenosti
a vzpomínky stvrzuje nakonec
i dokumentární cyklus Modrá krev
režisérky Aleny Činčerové. Seriál
o české aristokracii řadě lidí ote
vřel oči, díky němu si možná lépe
dovedou představit, jak my jakož
to potomci české šlechty dnes ži
jeme. Česká televize již odvysílala
dvě osmidílné série tohoto cyklu,
ve kterých jsme představili šest-
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POKUD SE
NĚKDY NĚKTEŘÍ
Z NÁS SETKAJÍ
S NEGATIVNÍM
OHLASEM NA SVŮJ
PŮVOD NEBO
OSOBU,JSOU
TO DLE MĚHO
NÁZORU (NIKOLI
VŠAK OSOBNÍ
ZKUŠENOSTI)
PROJEVY VELMI
ZŘÍDKAVÉ.
náct šlechtických rodin. Jsem pře
svědčen, že i tyto příběhy dosta
tečně ukázaly, že všichni tito lidé
jsou neskutečně pracovití, dávají
práci jiným lidem, bez rozdílu in
vestují veškerou svoji sílu, ener
gii i vydělané finanční prostředky
do zvelebování míst, která zdědili
po předcích, aby je mohli následně
otevřít a jako skvosty zpřístupnit
veřejnosti.
Obě odvysílané série měly
ohromnou sledovanost nejen
ve svých televizních premiérách
a reprízách, ale také obrovské
množství zhlédnutí na interne
tu. Od vysílání prvních dílů v roce
2016 mně osobně chodí jen samé
krásné a mnohdy i dojemné vzka
zy, zprávy, e-maily i komentáře
na všech facebookových strán
kách, jež souvisí s činností naše
ho zámku a mé agentury. A právě
tento velký ohlas dal impuls k na
táčeni třetí série, které se v těch
to dnech věnujeme. Na obrazovce
České televize by se měla objevit
na podzim v roce 2021.
Myslím, že dnes je jednoznačně
průkazné, že historické památky,
jež jsou v rukou dědiců rodů, jsou
udržovány a spravovány daleko
lépe než objekty stejného historic
kého období ve vlastnictví státu.
Pokud se někdy někteří z nás setkají
s negativním ohlasem na svůj pů
vod nebo osobu, jsou to dle mého
názoru (nikoli však osobní zkuše
nosti) projevy velmi zřídkavé. □
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