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Úvod

Rok 1989 vnesl do života tehdejší československé společnosti řadu podstatných změn .

Jedním z témat polistopadového přechodu od totalitního zřízení k demokratickému

spo lečenskému uspořádání bylo téma majetkových restitucí. O nej větší znárodněné

majetky se přihlásili potomci české šlechty, není proto divu, že se pozornost médií

soustřed i la především na ně. Historie a současnost šlechtických rodů se takřka přes noc

změni ly z okrajového, téměř zapovězeného tématu v předmět častého novinového

zpravodajství. K medializaci tématu přispěly i odmítavé postoje k některým restitučním

kauzám ze strany politických č in i te l ů , Dohady o tom, zda majetekzůstane v rukou státu,

nebo bude vrácen původním majitelům, v některých případech přerostly vostré spory,

které trvají ještě po patnácti letech. Na základě informací, které o této problematice

média po celou dobu podávají, se objevují ve veřej nos ti vyhraněné postoje, jak

k jednotlivým restitučním kauzám, tak obecněji postoje, hodnotící současnou roli

a postavení potomků šlechty v rámci dnešní demokratické společnosti. O charakteru

takových postojů vypovídá výzkum veřejného mínění uskutečněný v posledním čtvrtle t í

roku 2003 společností CVVM [22]. Jeho cílem bylo zjistit, jak čeští občané sympatizují

s určitými skupinami a jak hodnotí jejich prospěšnost pro společnost. Z výzkumu

vyplynulo, že Češi nahlížejí na příslušníky bývalých šlechtických rodů velmi negativně.

Přes 50 % dotázaných vyjádřilo na 7bodové škále určitou míru nesympatie

k přís lušníkům šlechtických rodů . Co se týče hodnocení prospěšnosti pro spo lečnost ,

tam šlechtická skupina skončila na posledním, 12. místě. Co je příčinou této nesympatie

vůči příslu šn íkům šlechty? Jak současná média přistupují k tématu vymezovaném více

či méně přesnými termíny ,,(bývalá) šlechta", "aristokracie", "staré (historické) rody"?

Informuj í česká média o potomcích starých rodů nezaujatě, nebo také prezentují j isté

stereotypní představy o životě této skupiny obyvatel?

Nejen na tyto otázky hledám odpověď ve výzkumu, jehož součástí je obsahová analýza

mediálních textů prezentujících fenomén šlechty na pozadí restitučních kauz.

K tématu přistupuji s pracovní hypotézou, že aristokracie je prezentována s negativními

konotacemi, protože stereotypní představy o jejím životním stylu a roli v současné

spo lečnosti nejsou v souladu ani s egalitářskými hodnotami nižších sociálních vrstev,

ani s meritokratickými hodnotami elity současné české společnosti . [10:182].
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V rámci mediálního výzkumu bych chtěla přiblížit, jak prostřednictvím médií do

veřej nosti proniká obraz současné šlechty jako sociální skupiny v občanské společnosti .

Otázka, jak spolu koexistují hodnoty, na nichž stojí liberální demokratická společnost

a hodnoty, které vyznává šlechta, se dá zkoumat z různých úhlů pohledu. Mediální

prezentace šlechty přitom hraje nezanedbatelnou roli, jak při ovlivňov á ní veřejného

mínění , tak při reflexi postoji'! spo lečnost i . Základní motivační předpoklad , týkající se

problematiky mediálního uchopení "šlechtického tématu", spočívá patrně ve zjištění , že

téma není médii ignorováno a je prakticky trvale prezentováno v celém polistopadovém

období. Druhý motivační moment spočívá v domněnce , že výpovědní schopnost

shromážděného tiskového materiálu k tématu může být netriviální, protože akcentuje

obtížné, spo lečensky citlivé problémy: Šlechta je diskutována ve spojitosti

s konfiskovanými majetkovými državami, jednoho ze dvou pilířů, na kterém stála po

staletí její existence jako sociální skupiny.

Jako sociální skupina je sice pozůstatkem již zaniklého společenského uspořádání , ale

jako jediná spo lečenská vrstva trvá od středověku až do 21. století, přestože

v prvorepublikové i poválečné historii nejvíc doplatila na svůj nadnárodní charakter.
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Teoretická část

1 Šlechta v kontextu historických událostí 20. století

Hovořím e-li o šlechtických restitucích, nelze se omezit na události roku 1989 a dobu,

která následovala. Téma, které je s českými dějinami úzce spjaté, je třeba zasadit do

širšího historického rámce. Třebaže se aristokracie významnou měrou podílel a na

formování české společnosti v uplynul ých staletích, následující text se omezí pouze na

její osudy v pr ůb ěhu století dvacátého, což je vzhledem ke zvolenému tématu

dostačující. Za historické mezníky minulého století budeme považovat roky 1918, 1938 ,

1945, 1948.

Období po vzniku Ceskoslovenska

Až do 1. světové války lze hovořit o české šlechtě I jako o privilegované vrstvě

společnosti , disponující majetkem a značným vlivem v rámci Habsburské monarchie.

1 když j e pravda, že toto výsadní postavení začala ztrácet už v průběhu 19. století.

S rozpadem rakouského mocnářství a vytvořením nového demokratického státu o něj

přišla definitivn ě. Odtud lze sledovat postupný úbytek šlechty v českých zemích.

Vznik první republiky doprovázely silné nacionalistické projevy, které vystupovaly

proti všemu neslovanskému. Do tohoto okruhu spadala i nemalá část šlechtických rodů,

které se hlásily k německé a maďarské národnosti (důsledkem vývoje po Bílé hoře

tvořili větš inu pozemkových vlastníků v Československu Němci a Maďaři) , přestože

jejich státní příslušnost byla československá. Šlechta představovala monarchii , která

měla být z mysli národa, těšícího se z právě nabyté samostatnosti, vytlačena.

Celá první republika tak vznikala s antišlechtickým afektem. Lidé si mysleli , že není

možné budovat novou republiku se starou šlechtou , která byla navíc z velké části "cizí".

Negativní postoje vůči šlechtě, která byla odjakživa v Čechách spojena s katolickou

církví, dále umocňovalo protináboženské hnutí - další průvodní jev formování prvního

samostatného státu. [16:92]

I Poznámka: šlechtajako sociálnískupinaje zmíněna v souvislosti se zemským patriotismem a
nadnárodním charakterem v Teoretické části
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Zákonem z 10. prosmce 1918 2 byly šlechtické tituly zrušeny. Následná pozemková

reforma z roku 1919 připravila šlechtické rody o značné množství pozemkového

majetku. Ten se dostal pod správu nově zformované skupiny velkostatk á ř ů

a pr ů mys ln ík ů . Kromě Habsburků dostávali bývalí šlechtici za odebrané pozemky

alespo ň částečnou finanční náhradu. [II :7]

N2mecká okupace

Likvidace Českos lovenska a vznik protektorátu přiměly šlechtu židovského původu

i aristokracii silně protinacisticky orientovanou k útěku. Po obsazení republiky nabídli

Němc i všem významným rodům, které zůstaly, německou státní příslušno st. Někteří ji

přij ali , jiní ne. Právě rozhodnutí o přij etí č i nepřij etí německé, ale i maďarské

příslušnosti se mělo později stát jedním z hlavních kritérií při rozhodování o navrácení

šlechtického majetku. [ll :7]

Po zřízení protektorátu vyšlo nařízení říšského ministra vnitra, podle něhož "státní

příslušníci ČSR německé národnosti, kteří měl i k 10. říj nu 1938 domovské právo

v některé obci Čech, Moravy nebo Slezska, nabývají od 16. března 1939 německé státní

příslušnosti ...." [21:286] Získáním německé státní příslušnosti si mohly rodiny

ponechat rodový majetek, o jehož záchranu jim šlo především. Jako občanům

protektorátu by jim byl zabaven. V rozhodování hrála roli i skutečnost i , že šlechta žij ící

v Čechách většinou pocházela z mnoha národností a těžko se ztotožňovala pouze

s jednou z nich. Spolu s německým občanstvím však přešla na jeho držitele nejen říšská

práva, ale i povinnosti: bojovat v armádě, zásobovat německou stranu surovinami

(v poválečné protiněmecké náladě se tato skutečnost považovala za jasnou kolaboraci).

Většina rodin, které takto během války své majetky uchránily, o ně přišla hned po jejím

skončení. Na základě dekretu Presidenta republiky Č. 12/1945 Sb II.3, jim byl

zkonfiskován majetek a občanská práva a musely spolu s dalšími třemi miliony Němců

opustit Českos lovensko. Od konce války až do roku 1948 počet rodin hlásících se

k bývalé šlechtě klesnul z 200 na 40. [23]

2 Zákon 61/ 1918 Sb. jimž se zrušuj[ šlechtictví, řády a tituly
3 Zákon č .12/1945 Sb II o konfiskaci a urychleném rozděleni zemědělského majetku N ěrnc ů , Maďar ů,

jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa
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Z období 2. svčtové války jsou známy případy kolaborace některých příslušn ík ů

šlechtických rodů s nacistickými okupanty" [21 :56, 11:7].

I-lodně členů rodů se však postavilo na stranu československého státu. 17. září 1938 se

dostavila na Pražský hrad delegace dvanácti zástupců české šlechty, aby vyjádři la

prezidentu Benešovi svůj postoj k celistvosti československého státu. O rok později se

tito iniciáto ři při h lás i l i k českému národu v prohlášení prezidentu Háchovi. Na zák ladě

těchto prohlášení uvalil Heydrich konfiskaci na majetek české šlechty [1 6:91] Po

skončení války byl majetek vrácen pouze př ís lušníkům české šlechty, kteří se

prokazatelně postavili na stranu okupovaného Československa. Německá a maďarská

šlechta byla na základě prezidentského dekretu Č . 12/1 945 Sb.2 zbavena majetku a ze

země vykázána bez ohledu naj ej í skutečnou roli v době okupace. [11 :7]

Nástup komunistů k moci

Komunistický převrat v roce 1948 přinesl rozsáhlé konfiskace všeho šlechtického

majetku bez rozdílu. Ze zámků se často stávala sídla zemědělských družstev, uč i l i ště ,

ústavy pro lidi s postižením nebo internáty. Tehdy z Českos lovenska odešlo velké

množství j ednotlivců i celých rodú, zbavených svých rodových sídel a možnosti najít

uplatnění ve společnosti. Ze dvou set j ich zde zůstalo zhruba čtyřicet. [23] Ti, kteří

z ů sta l i , se výjimečně mohli usadit v některých hospodářských budovách svých hradů a

z á mk ů, Řada z nich byla odsouzena a uvězněna, ti mladší se stali příslušníky

pomocných technických prapor ů, Pod tlakem vládnoucí komunistické ideologie se

měnil pohled na urozence a jej ich místo ve společnost i . Šlechta dostala nálepku sobecké

vrstvy, která utlačovala poddaný venkovský lid. Ten byl naopak prohlášen za tvůrce

těch pravých materiálních a duchovních hodnot. Když se pak po roce 1989 otevřela

diskuse ohledně navracení majetku potomkům české šlechty a její rehabilitace, mnozí

lidé tuto novou situaci nechtěli přijmout (a toto odmítání je tiskem reflektováno i

v dnešní době, jak patrno z praktické části práce).

" V této souvislosti se uvádějí jména Fr. Ulrich Kinský z knížecí větve rodu Kinských, Carl Waldstein č i

potomek z rodu Blucherů.
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2 Aristokracie jako sociální fenomén v kontextu liberální
demokratické společnosti

Úvodem kapitoly o konfrontaci l iberálně demokratických hodnot s "přeži tým", ale

s pře živ š ím světem aristokracie, bych chtě la přiblížit postavení této privilegované

společenské vrstvy v dobách historických.

2.1 Historicko-sociologické hledisko

Historický pohled na šlechtu je uveden v rozsahu nezbytném pro terminologickou

orientaci v příspěvcích a v analytické část i, kde jsou frekventovaně užívány termíny

"šlechta", "rody", "šlechtictví" v souvislosti s citlivou otázkou konfiskovaného majetku.

Historický exkurz se stručně zaměřuje na šlechtu jako prominentní sociální skupinu

v novověké společnosti .

Sledování médií i práce nad vzorkem příspěvků o šlechtě dokládá, že termín "šlechta" i

po více než 12 letech mediálního zájmu vzbuzuje protich ůdn é představy a vypjaté

emoce, rezonuje rozdílně u r ůzných generačních a sociálních skupin veřejnosti.

Důvody je v prvé řadě nutno hledat v konstatování skutečnosti , že problém šlechty a

návratu konfiskovaného majetku je průsečíkem historických - pro českou spo lečnost

citlivých - témat:

a) poválečná minulost, konfiskace a totalitní režim 1948-1989

b) pachuť německé okupace (trauma Mnichova)

c) protišlechtick é akcenty l.republiky

d) dozvuky bitvy na Bílé Hoře (trauma Bílé Hory a představy cizáckéaristokracie)

e) národní identita (šlechta jako živoucí dědictví předků)

f) rozchod se šlechtou v roce 1918

Podle Bezecného, je "problémem zájmu o českou šlechtu ve dvacátém století

ahistorický přístup k ní, často oscilující mezi nekritickým obdivem na jedné straně a

úplným odmítnutím na straně druhé. To jen odráží krajní amplitudy tradičně

nevyváženého vztahu české společnosti k nobilitovaným vrstvám". [53]

Problém je rovněž v tom, že šlechtické téma je zatíženo značnou mírou nacionální a

třídní ideologizace [53], která jej provázela od vzniku samostatné republiky až po pád
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totalitního režimu. Roku 191 8 vznikl a s trvalou oficiální podporou se sedmdesát let

rozvíjel j ednostranně akcentovaný, víceméně deformovaný obraz, namísto vnímání

šlechty jako společenské vrstvy v celistvosti politických, hospodářských a kulturních

proměn od ranného novověku (17.stol.) do 20.století. Ideologická zátěž po r.1948

operující s pojmy třídního nepřítele a rovnostářství ovlivňuj e j eště názory dnešní střední

generace.

2.1.1 Hierarchie šlechty

Pokud pomineme vznik a vývoj šlechtických tradic v době sahající k přemyslovské

knížecí družině , v našich písemných památkách se objevil výraz "šlechta", přejatý do

českého jazyka ze středohornoněmeckého prostředí , ve 14. století. "Šlechtictvím" se

označoval souhrn mimořádných vlastností a schopností, které bylo možné sledovat

nejméně do třetí generace předků. V tomto pojmenování vystupují do popředí

mimořádné vlastnosti a současně jejich biologická vazba k určitému šlechtickému rodu,

jenž zajišťuje dědičnou posloupnost' .

V 16. století se začalo používat slovo aristokracie pro odlišení vyšší šlechty od nižší.

Aristokracie , která často disponovala rozsáhlým majetkovým zázemím, se také v zemi

podílela (a to velmi významným způsobem) na výkonu státní moci a správy. [5:53]

Aristokratické životní strategie se týkaly urozenosti a hierarchie, majetku, kariéry a

zběhlosti v sociální interakci. Odpovídaly čtyřem typům "kapitálu", který aristokrat

musí "aktivovat" (titulární, ekonomický, kariérní a vztahový), aby uspěl v tuhém boji

o společenský postup [54].

Po roce 1620 byla přijata titulatura mající původ ve starých římských hodnostech. Stav

panský se dělil do tří stupňů : kníže (případně vévoda), hrabě a svobodný pán neboli

baron. Nižší šlechtu tvořily dva stupně: rytíř a šlechtic. Titul šlechtic se tak od 17. století

stal nejnižším dědičným šlechtickým titulem u nás.

V 19. století se značně zvyšoval počet šlechtických rodů prostřednictvím tzv. nobilitací

- do řad nižší šlechty přicházeli význační průmyslníci, finančníci , vojáci, umělci a

politici. Došlo tak ke vzniku tzv. Papírové šlechty, jejíž šlechtictví se zakládalo pouze

na písemném dokladu, nikoli na starobylosti a pozemkovém majetku, zapsaném

v zemských deskách. Pro odlišení se ujal pro původní šlechtu termín historická šlechta.

Tedy termín "aristokracie" označuje pouze historickou vyšší šlechtu atd. Se vznikem

5 Poznámka: Z tohoto pohleduje těžké si představit, že by se šlechtictví dalo zrušit právním aktem, jako
se o to pokusili legislativci za prvni republiky.
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republiky v roce 1918 byly šlechtické tituly (včetně šlechtictví) v ČSR zrušeny a jeji ch

používání zakázáno zákonem, tento zákon byl zrušen za protektorátu. Po válce nebylo

nahrazování protektorátního práva (kolem titulů) legisl ativně důsledně ošetřeno.

Nicméně v současnost i se větš i na pr á vn íků přiklání k výkladu, že právně jsou šlechtické

tituly v ČR zrušeny.

2.1 .2 Historická šlechta jako sociální skupina

Šlechta se stala rozhodující složkou českého státu ve 14.století a tvořil a se zástupci

svobodných měst a církve tzv. Politický národ.

P ů soben í šlechty jako sociální skupiny se už tehdy opíralo především o dva pilíře 

stavovskou identitu a pozemkovou državu.

Formování vyšší šlechty (aristokracie) jako sociálního útvaru proběhlo ve dvou větších

etapách: jednak při koncentraci šlechtického majetku za husitské revoluce a posléze při

pobělohorských konfiskacích.

Ve s tředověku i novověku tvořily šlechtické rody mocnou složku ve s tátě . Šlechta byla

spolu s duchovními a poddanými jedním ze tří s loupů společnost i . Eroze v tomto

spo lečenském uspořádání nastala až během 17.století a zásadní změny v době

osvícenství. [55] Došlo k postupné přeměně feudálně stavovských struktur v moderní

občanskou společnost. Pod vlivem sílícího liberalismu začal ve společnosti převládat

směr požadující rovnost občanskou i politickou. Postupně se tedy začaly prosazovat

demokratické principy správy i [II: 185], nicméně se šlechtou jako trvale přítomným

politickým konzervativním elementem. V důsledku pobělohorských represí a masivní

emigrace politický význam šlechty (jako stavu) klesl, zvlášť po postupném, ale trvalém

úbytku počtu nižší šlechty po roce 1620. V té době se v českých zemích usazovaly

desítky cizích rodů a vlastenectví staré šlechty ztrácelojazykově český ráz a měnilo se v

"pouhý" zemský patriotismus. A tak pojem "česká šlechta", přesněji "česká

aristokracie" je od raného novověku vnímán odlišně. "Česká šlechta" v tradičním

středověkém chápání je do určité míry naší konstrukcí, anebo lépe řečeno, něčím, co

j eště existuje v 16. století, ale ztrácí smysl v politickém a sociálním spektru 17. století,

v jehož průběhu se vytvořila pestrá a občas ještě i dnes s lítostí evokovaná aristokratická

společnost celé střední Evropy. [53]

V době raného novověku a později , působení aristokracie zahrnovalo větší část Evropy

a velká část aristokracie hrála vyšší hru než jen provinční zápas o mocv Čechách.
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Přesto , že se společnost měnila z agrární na industriální, šlechtictví samo zůst ávalo stále

symbolem soc íální prestiže, o čemž svědčí množství nových nobilitací. především

v řadách důstoj n íků a státních ú ředn ík ů, ale i vědců, umělců , podnikatel ů , po l itiků. Mezi

nově nob ilitovanou a historickou šlechtou stála téměř po celé devatenácté sto letí

spo lečenská hráz. Pouze historická šlechta mohla získa t vysoké postavení u císařského

dvora, zaujmout dědičné místo v panské sněmovně a být držitelem rodových

ti deikomisů6 . Histo rická šlechta byla společenskou vrstvou skutečně vytvořenou a

stme lenou dějinami . Podíváme-Ii se na českou zemskou šlechtu, najdeme mezi ní

příslušníky aristokrac ie pocházející z mnoh a koutů Evropy. Kromě původně českých

rodil zde žily rodiny rakou ské, německé, uherské, francouzské, italské, potomci rodů

irských , skotských a dalších. Neustálým prolínáním se z této zdánl ivě nesourodé směs i

vytvoři la dosti komp aktní a relativně uzavřená sociá lní skupina.[53]

Řada aris tokratů aktivně podporovala literární a vědecké úsilí obrozenců a po roce 1860

také federalizační a autonomistický program české politiky v rámci Rakouska-Uhersk a.

Jako majitelé velkostatk ů a rozsáhlých panství měli aristokraté velký význam

hospod á řsk ý a krajinotvorný. Jejich politi cký vliv zanikl po vzniku republiky v roce

1918 , nicméně navzdory pozemkové reform ě si udrželi značný majetek I společenskou

prestiž . Ze života české společnosti šlechta mizí po únoru 1948.

Od roku 1918 se š íříc í sociální konstrukce podporují tradiční český národní obraz

o sociá lním fungování šlechty jako prominentní skupiny v novověké společnosti a to

s vysokou citlivostí při rozli šování ("domácí" versus "cizí šlechta"). Operuje s výrazy

"cizí šlechta" a "supové, kteří přij eli do Čech uloupit rodnou zem a zbohatnout". [54]

Tento tradiční obraz šlechty se promítl do školské výuky historie - počínaje kapitolami

o pobělohorské době.

Počet šlechticů v Čechách nebyl nikt erak velký. Literatura uvádí , že v polovině

19. stol etí tvořili 0,11 procent obyvatelstva. V Čechách v 19. stol. už prakticky

neexistovala historická nižší šlechta a při ignoraci nobilitantů se tím jen prohlubovala

propast mezi vysokými aristokraty a zbytkem společnosti.

Navzdory změnám, které přinesla modernizace v devatenáctém století , si historická

šlechta udržovala značný vliv v řadě oblastí veřejného života, cožjí umožňovala podoba

rakouské ústavnosti i silné postavení císařského dvora.

6 Fideikomis hraje roli při sporecho majetek Františka Oldřicha Kinského

16



V " občanské éře " byla šlechta při zvána ke správě věcí obecných a toto pozvání

přijímala . Musela se však vyrovnat se značným posuvem v politickém myšlení.

Politické spoje nce nacházela šlechta mezi občanskými skupinami a stala se, někdy ne

zcela dobrovolně, aktérem boj ů mezi federalismem a centralismem, liberalismem a

klerikalismem. Kromě politiky zůsta lo významné postavení šlechty v armádě .

Historická šlechta se uplatňovala významně i v nejvyšší církevní hierarchii.

S nastupující industrializací by se dal očekávat ústup šlechty v hospodářské oblasti. Po

boku podnikatelů z měšťanských kruhů však nacházíme celou řadu š lechti c ů ,

Spolufinancovali některé projekty, například v oblasti že lezniční výstavby, nebo se

stávali členy správních rad akciových společností. Samostatně podnikali především

v oblasti potravinářského průmyslu, ale i v hutnictví a těžbě uhlí. Nejvýznamn ěj ší

postavení však měla šlechta v oblasti pozemkové držby a zemědělské výroby. Na konci

devatenáctého století představovala rozloha ve l kostatků 35 procent veškeré pozemkové

držby v Čechách .

2.2 Transformace české společnosti ve 20. století

V českých zemích se plně projevily demokratické principy až v období první republiky,

ale dlouho uplatňovány nebyly. Fašistický diktát let 1939 - 1945 vystřídala diktatura

proletariátu, tj. vítězné sociální revoluce prosazující rovnostářská opatření. Až v roce

1989 se totalitní režim zhroutil a společnost se mohla vrátit k demokratickému zřízení.

V rámci postkomunistické transformace došlo k významným sociálním změnám.

Vzniká skupina drobných a středních podnikatelů , pomalu roste ekonomická elita

vlastn ík ů , správců velkého kapitálu a manažerů velkých společností. Rozevírají se však

také nůžky ve výdělcích a životní úrovni obyvatelstva v neprospěch nekvalifikovaného,

také však kvalifikovaného dělnictva a části vyšších a středních odborníků, závislých na

státním rozpočtu. [10] Na druhé straně ve prospěch značné části samostatně činných,

mezi nimi pak zejména zaměstnavatelů, a nově se rodící ekonomické elity.

Poznamenané ovšem často uplatňovanými nelegálními či nemorálními způsoby

nabývání majetku a vedoucího postavení v ekonomickém řízení. Jen do jisté míry se

prosadil sociálně spravedlivý meritokratický princip dosahování sociálního postavení

přiměřeně nadání, kvalifikaci a výkonu, jenž by náležitě stimuloval další modernizaci

společnosti . [10:149]
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Změny, které v naší společnost i v rámci postkomunistické transformace proběhly a

probíhají, však s sebou nesou dědictví minulosti. A to jak z 1. republiky, tak z doby

státu lidově demokratického, č i socialistického. Projevuje se to také v přístupu

k potomk ům šlechty, které společenské změny vrátily zpět "do hry" po dlouhých letech

sociální karantény.

V obecné rovině lze říc i , že stoupenci l i berálně demokratických př ístupů ke společnost i

se nemohou ztotožnit s pozů statky feudálního a monarchistického uspo řádání , tedy ani

s jeho nositeli. Ovšem v případě českého modelu hraje nezanedbatelnou roli také

zděděné a velmi zakořeněné rovnostářství , které je v část i naší společnost i stále

udržováno při životě . [10:41]

Dnešní česká společnost má menší pochopení pro životní styl šlechty, jak ukázala sonda

do myšlení zdejších obyvatel. Vysvětlen í se nabízí. V průb ěhu 20. století došlo

k událostem, které příslušníky šlechtických rodů postupně smetly z nejvyšších

spo lečenských příček až do hlubin zapomnění. Které události to byly, jsme si

připomněli výše. Je pravděpodobné, že mnozí Češi se dívají na šlechtu jako na

spo lečenskou vrstvu, za kterou byla označována de facto od začátku 20. století, tedy "za

vrstvu vykořisťovatelských feudá lů, kteří byli vždy nepřátel i pokroku a pracujícího

lidu". Společenský návrat zástupců bývalé šlechty a upl atňování jejich práv na majetky,

proto nevidí tito lidé jako pozitivní jev. Mladší generace pak zná šlechtu jen z učebnic

děj epi su a z pohádek. Obojí pohled představuj e šlechtu v negativním, popřípadě

nereálném úhlu pohledu. Předsudky o zpátečni cké a příživnické úloze šlechty jsou

bohužel mezi Čechy velmi hluboce zakořeněny. Společnost, která o sobě tvrdí, že

vyznává demokratické zásady, jen těžko přijme představitele překonaného systému

stavovské společnosti , v němž se o moc mohou dělit jen ti z řad privilegovaných. Lidé

tíhnoucí k rovnostářství šlechtickým původem a vším, co z něj vyplývá, opovrhují. Lze

tedy očekávat, že společnost , kde takovéto pohledy a názory převažují , návrat zástupců

staré šlechty a uplatňování jejich práv na majetek odmítá.

Meritokratické uspořádání stoj í v procesu formování tržní společnost i proti konceptu

feudálního uspořádání založeném na dědičném sociálním statusu. To je pravda, ale

znamená to, že lidé hlásící se k principům tržního hospodářství vidí v potomcích bývalé

šlechty získávaj ící zpět své majetky nebezpečí návratu feudalismu? Zcela jistě ne.
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Naopak, právě oni by měli resp ektovat soukromé vlastnictví a právní řád. Vždyť po

právní stránce šlechta už neexistuj e a na její potomky se právo dívá jen jako na řadové

občany . P řesto je mnohými pov ažována za společenského outsidera.

Příslušn íci starých šlechtických rodů sami sebe a své působení v současných poměrech

vidí do cela jinak. "Myslím, že pro mladé země, jako je Česká republika , má aristokracie

význa m. Ti lidé nemají krátkodo bé plány. Nejde jim o to, co bude za pět nebo deset let ,

a le o pokračování , o generace, co z toho bude mít vnuk. Maje tek je důležitý minimálně

v jedn é věc i - dá člověku eko nomickou samostatnost, takže si může dovolit určité

chování. Č ím větší je majetek , tím větší je samostatnost, ale z á roveň i zodpovědnost" ,

tvrdí Bettina Lobkowiczová. [24:26/32] O tom, že restituce j sou záležitostí tradic e,

rodové zodpovědnost i č i posloupnosti a že je důležité majetek uchovat pro dal ší

generace, se shoduje větš i na z bývalých urozenců. Karel Schwarzenberg říká : "Pro

š lechtu j e nejdůležitěj ší , zrovna tak jako pro každého sedláka, zem, pozemek , a tudí ž

její vlas tenectví vzniká právě z tohoto vztahu k půdě . Já byl vychován vždy tak, že to

všec hno je pouze majetek svěřený, ne moje vlastnictví, to znamená, že j sem nikd y

neměl pocit, že je to soukromý majetek, s kterým si mohu děl at , co chci. To je majetek ,

který mně byl dán do opatrování, abych se o něj staral a dal ho dál. A tato myšlenka

v naší rodině byla vždyc ky ve lmi silná." [16:41] Mnoho lidí žije s představou, že

restituenti j sou boháči , kteří nemusejí pracovat. Zvlášť jasné obrysy může mít taková

představa v případě příslušníků z řad šlechty, u kterých byla služba lokaj ů j eště před sto

lety naprosto přirozeným jevem. Boháči ano, pokud nemovitost zpeněží. Ale šlechtici to

zpravidla nedělají , naopak investují značné částky do oprav nově nabytého majetku

z důvodu udržení rodové tradice. A obvykle musejí ty miliony usilovně shánět. [20:7]

V dnešní České republice má tradičně vzdělaná šlechta, disponující rozsáhlými kontakty

po celém světě , řadu možností. Když pomineme podnikatelské aktivity a .. ., historicky

nejpřirozeněj š í je podpora katolické církve a různých náboženských, ale i jinak

orientovan ých charitativních institucí. Za určitých okolností by mohl ve společnosti

pozitivně působit, po staletí kultivovaný smysl aristokracie chápat majetek primárně

nikoli jako zdroj př íjmů , nýbrž jako úkol. Moment trvalé, povinné péče o rodové

nemovité jmění souvisí s vědomím pomíjivosti života jedince v porovnání s dlouhou

tradicí rodu, a kontrastuje tak se spotřebitelskou morálkou moderní doby. Otázkou

ovšem z ůstává , nakolik můžou tyto principy a přístupy ovlivnit dnešní společenské
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povědomí , zvlášť při nepatrném počtu potomk ů historických rod ů. Vztah české

větš inové společnost i k církvi je přinejmenším pasivní a materiální bohatství je stále pro

mnoho lidí v posttotalitní době vyšší hodnota než jakékoli morální zásady. Právě

veřejná publicita může v tomto směru posloužit. Záleží však na způsobu a obsahu

informací, které sdělovací prostředky o potomcích šlechtických rod ů veřej nost i

předkl ádaj í.

Většinou je jej ich obsah věnován restitucím, které po roce 1989 otevřely bývalým

statk á řům a zámeckým pán ů m možnost získat v Česku zpět rodový majetek. V menší

míře se hovoří o tom, jak vypadá život bývalého knížete č i hraběnky . S jakými názory

na restituce šlechtického majetku se tedy můžeme setkat? V demokratické společnosti

už si šlechta nern ů ž e uzurpovat právo na moc, které kdysi vyplývalo nejen

z privilegovaného postavení, ale hlavně z jejich majetku, z hospodářského zázemí. Je tu

tedy obava z možného obnovení slávy šlechty? Jiné odmítavé názory vycházej í

z historických událostí 17. století, kdy do Čech při šlo a velké majetky l evně získalo

množství přís l ušniků cizích šlechtických rodů. Implikace je následující: Rody přišly

tedy k maj etkům neprávem, tudíž není d ů vod jim je nyní vracet.

3 Navracení majetku potomkům šlechtických rodů v ČR po
roce 1989 - historicko-právní aspekty?

3.1 Restituce majetku po roce 1989

Začátkem 90. let byly přij aty tři restituční předpisy umožňuj ící vrátit zestátněné majetky

bývalým vlastníkům nebo jejich d ědicům, Dne 2.10.1990 se projednával ve Federálním

shromáždění návrh prvního z restitučních předpis ů , a to návrh zákona o zmírněn í

následků některých majetkových křivd. Řeši l poměrně úzkou problematiku

majetkových vztahů v souvislosti se znárodňovacími předpisy uplatněnými po roce

1955. Týkal se vydání zestátněného soukromého domovního majetku a provozoven,

jako byly mlýny, hotely, prodejny, malé autoopravny či sklady. Zákon byl schválen

j eště tentýž den naprostou většinou 202 hlasů a byl publikován ve Sbírce zákon ů pod

číslem 40311 990 Sb.

7 Právní aspekty rest itučn ích kauz byly konzultovány s odborníkem.
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Další z řady projednávaných n á vrh ů restitučních předpisů , a to návrh zákona o

mimosoudních rehabilitacích př iše l na řadu po necelých pěti měsících . Tentokrát šlo o

širokou zásadní úpravu restitučních vztahů, o vrácení majetků zestátněných v období od

25.2.1948 do 1.1 .1990. Po několikadenní diskusi byl zákon schválen a ve Sbírce zákonů

publikován pod číslem 87/ 1991 Sb.

Dne 28.3.1991 začalo Federální shromážděn í projednávat vládní návrh zákona o úpravě

vlastnických vztah ů k půdě a j inému zemědělskému majetku. Podle předběžných

odhadů by jeho bezproblémové odsouhlasení znamenalo navrácení přibližně sedmdesáti

procent veškeré půdy do soukromých rukou. Rozhodné období pro restituce bylo

stanoveno shodně s ostatními restitučními předpisy na dobu od 25.2.1948 do 1.1.1 990.

Návrh tohoto zákona (publikován ve Sbírce zákonů pod č . 229/1991 Sb.) byl schválen

s tím omezením, že (podle odstavce 3 §6) bylo možné z celkové výměry půdy , která

přešla na stát, restituovat nejvýše 150 hektarů zemědělské půdy nebo 250 ha veškeré

p ůdy celkem. Navrácení půdy v rozsahu do 250 ha pokládali někteří restituenti,

především potomci šlechty, za danajský dar. [20:12] Nemohlo to stač it na udržování

kulturních památek - hradII a zámků, které dostali od státu nazpět. Proto uvítali s nadějí,

když skupina poslanců předložila návrh pozměňující novely k zákonu o p ůd ě . O novele

zača l parlament jednat I 1.1 2.1991 a k odporu se okamžitě zformovala celá poslanecká

levice. Trnem v oku bylo především zrušení odstavce 3 §6, kterým se omezoval rozsah

navracené půdy . Po dlouhých průtazích byla 18.2.1 992 novela zákona ( č. 243/1992 Sb.)

přij ata. Novela zákona o půd ě umožnila za jistých okolností vrátit majetek i osobám,

které jej ztratily na základě dekretu Presidenta republiky č . 12/1945 Sb 11. 8 Novela

umožnila přezkoumání konfiskací podle dekretů prezidenta Beneše, takže o majetek

mohli zažádat i ti, kteří považovali zařazení své nebo svých předků mezi kolaboranty za

nespravedlivé. O sporných případech měl rozhodovat soud.

Kromě zmíněných zákonů vznikly v krátké době i další restituční předpisy specifického

zaměření včetně úprav a doplňků.

8 Dekret Presidenta republiky Č . 12/1945 Sb II. o konfiskaci a urychleném rozdělen! zemědě l ského

majetku N ěrnc ů , Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa.
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3.2 Restitučníkauzy šlechty

3 .3 Uplatňování restitučních nároků potomků šlech tických rodů

Nejvíce žádostí o navrácení zkonfiskovaného majetku podali potomci šlechtických

rodů . K březnu 1998 to bylo 200 žádostí, z toho 75 se týkalo majetku zkonfiskovaného

na základě dekretů prezidenta Beneše. [23] Podmínkou pro vznesení nároku na restituci

bylo p ůvodn ě státní občanství ČR, jehož udělení je podmíněno nepřetržitým pětiletým

trvalým pobytem na území dnešní ČR (kdykoli v období od roku 1918), vyvázání

z j iného občanstv í , nejméně pětiletá trestní bezúhonnost a znalost českého jazyka. [23].

V prosinci 1992 udě l ilo ministerstvo vnitra první výjimky a přiznalo státní občanství

osmi příslušn íkům někdej š ích šlechtických rodů - Waldste inů, Blucherů, Salmů,

Č ern ín ů a rodu Arco. Stalo se tak po intervenci náměstka ministra pro mezinárodní

vztahy Pavla Bratinky z ODA, který ji zdůvodni l tím, že šlechta je na Západě

společensky vlivnou vrstvou a vstřícným přístupem úřadů získá ČR lepší mezinárodní

kredit. Dalším možným důvodem byly podnikatelské aktivity těchto lidí v ČR. Krok

ministerstva vnitra, v jehož čele stál tenkrát Jan Ruml, byl napříč politickým spektrem

hodnocen převážně negativně . [25]

V roce 1995 byla doplněna novela restitučního zákona o pasáž, podle níž měl být okruh

potenciálních resti tuentů z řad emigrantů omezen jen na ty, kteří v období let 1948 

1990 neztratili české občanství. Šlo o snahu některých představitel ů vlády, zejména

tehdejšího ministra zemědělstv í Josefa Luxe, zabránit navracení majetku zabaveného

před Únorem 48 na základě dekret ů , resp. zabránit bývalému hraběti Walderodemu

v přístupu k rozsáhlému majetku (podrobněj i viz kauza Walderode).

Zásadní změny v rozhodování soudů o restitučních kauzách přinesl verdikt Ústavního

soudu z listopadu 2005. Podle něj totiž majetek zabavený státem před 25. únorem 1948

lze vymáhat pouze na základě restitučních zákonů a ne v běžném občanskoprávním

řízení žalobou o určení vlastnického práva, jak tomu bylo dříve. Rozdíl je v tom, že

zatímco v řízení podle restitučních zákonů museli lidé o zabavený majetek požádat

v určité lhůtě , určovací žaloby či žaloby na vydání věci nejsou časově omezené.

Restituční zákony navíc úzce specifikovaly okruh lidí, kteří se mohli o majetek ucházet.

Rozhodnutí se tudíž promítlo (a nadále bude promítat) i do rozsáhlých majetkových
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sporů Františka Oldřicha Kinského, který u českých soudů podal celkem 157 žalob na

určení vlastnického práva."

Do popředí zájmu se dostaly především ty restituční nároky, které vyvolaly nevoli

v řadách po l itiků . Společným jme novatelem těchto kauz byla jejich právní spletitost a

vysoká historická a peněžní hodnota nárokovaného majetku.

Legislativní opatření doprovázela řada pozděj ších úprav, které byly schvalovány

v závislosti na vývoj i jednotlivých kauz. Šlechtické restituce - jejich průběh a udělení

státních občanství restituentům - byly prověřovány policií z iniciativy čelných polit iků.

Aby nebyl některý majetek vydán, upravovaly se zákony a uvažovalo se dokonce
~ ~ • 10o zmene ustavy.

V Československu žilo do roku 1945 asi 200 rodin, které se počítaly k bývalé šlechtě,

po roce 1948 jich v Čechách zůstalo 40, mj. Kinští, Lobkowiczové, Štemberkové a

Waldsteinové. Podle ministerstva zemědělstv í bylo k 1. lednu 1948 ze zhruba dvou tisíc

českých a moravských hradů a zá mků 514 zkonfiskováno jejich majitelům na základě

dekretu prezidenta republiky Č . 12/1945 Sb. [23] Do roku 2003 bylo do rukou

p ůvodn ích majitel ů vráceno 50 hradů a zá mk ů a spolu s tím i lesy, polnosti a rybníky.

[26]

3.4 Restituční kauza rodu Schwarzenbergů

Restituce majetku rodu Schwarzenbergů probíhaly rel ativně bezproblémově, ale i

značně komplikovaně. Záleží na tom, z pohledu které schwarzenberské větve se na

záležitost díváme. Rod se totiž dělí na větev orlickou a hlubockou.

9 www.knize-kinsky.cz

\0 Čeho se bojí Dostál. Respekt, 7.7.2003, str. 3 Erik Tabery
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3.4.1 Orlická \ětev

Mladší , orlický majorát založil kníže Karel I. (177 1 - 1820), který se proslavil v boj i

proti Napoleonovým voj skům . Účastn i l se bitvy u Slavkova i u Lipska, kde velel všem

armádám protinapoleonské koalic e. Vojenskému řemeslu se věnoval i také jeho potomci.

Kromě toho byli známými českými vlastenci. Tuto svo u pověst mnohokrát podpořili

skutečnými č i ny . Jeden za všec hny. V roce 1938 podepsal historik a genea log Karel VI.

spolu s dalšími příslušníky šlechtických rodů, známé "Prohlášení příslušníků české

š lechty" prezidentu Benešovi, v němž signatáři vyjádři l i věrnost čs . státu i odhodlání se

rozhodně postavit na jeho stranu. [16:184] V roce 1948 byl orlické větvi zkonfiskován

veškerý majetek v Čechách a rodina odešla do Rakouska. Karel VII. (nar. 1937) byl

adoptován strýcem Jindřichem, posledním potomkem primogeniturní , hlubocko

krumlovské větve a po něm zdědi l větš i nu majetku v Rakousku. [16:181] Jeho orlický

majetek mu byl po roce 1989 vrácen.

o který majetek se jedná? Hrad Orlík, Čimelice , dvůr v Sedlci u Kutné Hory, zámeček

Varvažov, Hraběšín , Karlov, zámeček v Nalžovicích u Sedlčan (s podmínkou, že zde

nechá po dobu deseti let Ústav sociální péče pro mentálně postižené dívky), 300 ha

rybn ík ů , polnosti a lesy na Křivoklátsku, Žďársku, Orlíku, více než II 000 ha.

Nahrazeny nebyly Schwarzenb ergovi průmyslové objekty - pily, vápenky, cihelny 

které dnes už neexistují. Nedočká se také půdy, která je dnes zatopená vodou Orlické

přehrady . Po svém adoptivním otci Jindřichovi z hlubocké větve zdědil majetky

v Rakousku a Německu, ty, jež byly na území ČR, zdědit nemohl, protože byly

zkonfiskovány už v roce 1947 (pozn.: Karel Schwarzenberg vysvětluje celou záležitost

tak , "že majetek strýce Adolfa se dostal pod národní správu už za války. Po jejím

skončení o něj nikdo nežádal, neboť strýc se nevrátil z emigrace. Definitivně se o

maj etku rozhodlo, když Národní fronta přijala zákon na vyvlastnění tohoto majetku. Na

základě Benešových dekretů vyvlastnění nemohlo proběhnout, jelikož strýc Adolf byl

nezpochybnitelný antifašista" [16:24] Údajně rodový majetek orlické větve představuje

desetinu hlubockého majetku, který se po konfiskaci gestapem v roce 1940 už nevrátil.

Karlu Schwarzenbergovi byl maj etek vrácen bez větších průtahů. Ale soudním sporům

stejně neunikl. V roce 1997 začal spor o hájovnu Karlov-Čimelice v okrese Písek

s bývalým generálním prokurátorem ČSSR Jaroslavem Krupauerem. Verdikt Okresního

soudu, který dal za pravdu restituentovi, byl v rozporu s rozhodnutím odvolacího soudu.

Ve věci nakonec rozhodl ve prospěch Karla Schwarzenberga Ústavní soud. Ještě v roce
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200 I se o hájovně j ednalo . Okresní soud v Písku rozhodl o oprávněnost i restitučního

nároku. [27,28]

Do ruko u Karla Schwa rzenberga se nevráti ly pozemky v Kutné Hoře, když spor o ně

prohrál s městskou radnicí. Dále vedl spor o školní rybníky s rybářskou školou a

uč i l i š těm ve Vodňanech . [29]

Předmětem dal šího soudního sporu bylo zhruba 320 ha půdy na Znojemsku, které

požado val Schwarzenberg jako náhradu za pozemky zatopené přehradou Orlík. Ty

přešly restitucí zpět do majetku rodu. Požadované pozemky si od státu pronajala

společnost Agrospo l Hev lín a nechtěla se j ich vzdát. [30]

Diskuse probíha la také ohledně vrácení národní kulturn í památky - hradu Zvíkova,

který by l součástí rodového majetku. Jeho vydání bránil až do roku 2005 zákon o půdě .

Ústavní soud však zrušil tu část zákona, která byla překážkou v restituci (8. června

zrušil blokační paragraf v zákoně o p ůd ě ) , a oprávněné osoby mohly o majetek zažádat.

Učini l tak i Kare l Schwarzenberg, ale narazil na překážku v podobě nákladů, které stát

vynaloži l v padesátých letech na opravu hradu a které nyní požadova l nazpět. [31]

3.4.2 O Karlu Schwarzenbergovi

Kare l Schwarzenberg odešel s rodi či a třemi sourozenci z republ iky na konci roku 1948,

když mu bylo jedenáct let. Studoval práva ve Vídni a Štýrském Hradci a lesnictví

v Mnichově . Do Československa se vrátil poprvé až v období Pražského jara a pak, j ak

to bylo možné, také jako předseda Helsinské federace pro lidská práva (1985 - 1990).

Před rokem 1989 pom áhal československému exi lu. Od druhé poloviny 80. let sídli lo na

jeho zámku Scheinfeld v Bavorsku Československé dokumentační středisko - arch iv čs .

disentu a exi lu. V letech 1990 a 1992 působil ve vedoucích funkcích na Hradě

v prezidentské kanceláři. Ocitl se v centru dění a zájmu veřej nosti. Vedle správy svého

majetku patří mezi jeho aktivity nadační č i nnost I I a podpora občanských iniciativ l2. Má

české a švýcarské občanství. Je rozve dený, má dva syny a dceru. V roce 1989 mu byla

udě l ena Cena lidských práv Rady Evropy. [16,20]

II Nadace Václava a Dagmar Havlových Vize 97, Nadace Bohemiae, Nadace Forum 2000
12 Roku 1999 inicioval tzv. dřev í čskou výzvu, v níž přední ekonomové varovali politiky před dalším
zadlužováním státu. V roce 2002 spoluzakládal Forum pro česko-rakouský dialog.
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Podniká v pohostinství, lesnictví a rybn í kářstv í. Orlík spravuje. V Čimel icích působí

umělecké a vzdělávací středisko , které vybudoval finančník George Soros. V Praze patří

Schwarzenbergovi dům ve Voršilské ulici, který pronají má. Sám sídlí na zámečku

Dřevíč u Nižboru, který koupil od zemědělského podniku v roce 1991 a zrestauroval.

Kancel ář má v Praze v Břevnově. Je majitelem hostince U Zlatého lva v Kutné Hoře.

Vlastní 51 % akcií ve spo lečnost i R-Presse, která vydává týdeník Respekt. Ve

spo lečnost i Salb (původně Value Bill), která ovládá společnost Jan Becher-Karlovarská

Becherovka a kde Schwarzenberg zastává funkci předsedy dozorčí rady, má minoritní

podíl (20 %). V roce 2002 kandido val neúspěšně do Senátu ČR, ale o dva roky později

byl zvolen. Řízení všech podnikli v Rakousku a Německu předal v době svého

p ů soben í u prezidenta Schwarzenberské nadaci. [20, 16]

3.4.3 Hlubocká \ět:ev

Hlubo čtí Schwarzenbergové byli čeští patrioté, kteří v 19. století patřili mezi

průkopníky moderního českého zemědělstv í a lesnictví včetně odborného školství, kde

byla vyučovacím jazykem čeština . [31] Majitel panství, JUDr. Adolf Schwarzenberg,

odešel na začátku války do USA, odkud spolupracoval s exilovou vládou, a do

Českos lovenska už se nevrátil. Majetek mu zabavila německá tajná státní policie a hned

po skončení války, 8. května 1945, byla nad schwarzenberským majetkem zavedena

národní správa. Po složitém projednávání a tzv. "boji o čtyři miliardy", na které byl

tento majetek odhadován, schválilo Ústavodárné národní shromáždění 10. července

1947 zákon č. 143/1947 Sb., o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve

Schwarzenbergů na zemi Českou, podle něhož vlastnictví majetku rodu

Schwarzenbergů, větve tzv. primogenitury na Hluboké n. VIt., pokud se tento nacházel

v Československé republice, přešel v rozsahu stanoveném tímto zákonem ze zákona na

zemi Českou. Po vydání zákona o krajském zřízení byl tento "zemský, dříve

schwarzenberský" majetek postátněn a dnem 1. ledna 1950 rozdělen mezi příslušná

ministerstva. [16:178]

Ještě na počátku 20. století patřily primogeniturní hlubocké větvi statky Chýnov

u Tábora, Cítoliby v severních Čechách, Hluboká, Jinonice u Prahy, Mšec u Slaného,

Český Krumlov, Dlouhá Ves u Sušice, Libějice u Prachatic, Lovosice, Postoloprty,

Protivín, Vimperk a Třeboň. Schwarzenberský palác na Hradčanech. Příslušníci rodu

žili po konfiskaci ve Vídni a po vymření této větve přešla testamentní práva na dědice
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z druhého, orlického majorátu. Posledními Schwarzenbergy starší větve byli Josef (1900

- 1979) a jeho bratr Jindřich (1903 - 1965), jehož dcera Alžběta (nar. 1947), provdaná

von Petzold, se neúspěšně domáhala restituce majetku v ČR. [ll :256]

Předmětem sporu byly zámky Hluboká a Český Krumlov, Salmovský (menší

Schwarzenberský) palác na Hradčanském náměstí v Praze, zámek v Postoloprtech a

v Třeboni , schwarzenberská hrobka v Třeboni , lovecký zámeček Obora u Hluboké,

klášter ve Zlaté Koruně na Českokrumlovsku (sídlo Státní vědecké knihovny v Českých

Budějovicích) a další objekty a pozemky tamtéž.

3.4.4 Soudní spory Alžběty Pezoldové

Roku 1995 zamítl českobudějovický pozemkový úřad žádost Pezoldové na vrácení

pozemků a staveb na Českobuděj ovicku . Městský soud v Praze, ke kterému se

Pezoldová odvolala, rozsudek potvrdil. Zdůvodnění : majetek přešel na stát před

rozhodným obdobím 25. února 1948. Pezoldová se přitom opírala o novelizovaný zákon

o mimosoudních rehabilitacích, který umož ňuje přehodnotit konfiskace před tímto

datem.

Mladá fronta Dnes přinesla zprávu (červen 96) o tom, že Alžběta Pezoldová neuspěla

u Evropské komise pro lidská práva při Radě Evropy, k níž si po zamítavém rozhodnutí

našich soudů podala stížnost. [33]

V roce 1997 se domáhala dědička majetku hlubocké větve Schwarzenbergů zrušení

části zákona o Plldě l 3 , který stanovuje jako počátek rozhodného období pro restituce 25.

únor 1948. Ústavní soud její návrh zamítl. Přitom byl opomenut zákon Č . 243/1992 Sb.,

kterým se upravují některé otázky související se zákonem 229/1 991 Sb. a který byl

přijat právě proto, aby napravil křivdy, ke kterým docházelo ještě před 25. únorem

1948, jako tomu bylo v případě hlubockých Schwarzenbergů. [34]

Ještě v roce 1997 vyhověl Ústavní soud stížnosti Pezoldové na rozhodnutí Městského

soudu v Praze, který zamítl její restituční nároky na Ústecku. Podstatou se však soud

nezabýval, šlo o procesní pochybení. ÚS odůvodnil své rozhodnutí tím, že Městský

soud v Praze neprojednal složitou kauzu veřejně . V roce 1998 stáhla Alžběta Pezoldová

13 Zákon Č. 229/199I Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
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nčkolik ža lob o určení vlastnictví na nárokovaný majetek, mimo jiné objekt

psychi atrické l éčebny v Červeném Dvoře a dva pozemky u Týna nad Vltavou. [35]

V roce 20 02 vyda l Výbor pro lidská práva OSN zprávu o diskriminaci Alžběty

Pezo ldové při uplatň ov á n í restituce majetku." Téhož roku přineslo Právo inform aci

o tom , že podle rakou ského časop isu Format zažalovala Alžběta Pezoldo vá svého

nevlastního bratra Karla Schwarze nberga s úmyslem připravit ho o dědi cká práva. Své

jedn ání vysvět l i la tím, že jej í bratr nepln í svou dědickou povinnosti , když se neuchází o

restituce rodinného majetku v ČR . Pokud by rodinné nároky v Česku propadly, ža lovala

by prý Pezoldová Schwarzenberga o náhradu škody. [36] Spor o dědictví však paní

Pezoldová nev yhrála. [37]

V květnu 2003 uveřejnila Alžběta Pezoldo vá půlstr ánkový inzerát v českém deníku, ve

kterém upo zornila veřej nost na údajný záměr vlády prodat Schwarzenberský palác na

Pražském hradě . Informace se vša k ukázala být mylná . V inzerátu stálo: "Varování.

Česká republika prodává nacisty ukořistěný majetek, aniž by její orgány rozhodly

o odvol ání proti zneužití prezident ského dekretu (Benešova) z roku 1945 v této věci" .

[38] V roce 2004 podala Alžběta Pezoldová žalobu na ministra Pavla Dostála za to, že

o její rodině v deníku The Daily Telegraph údajně prohlásil , že kolaborovala s nacisty.

V polovině roku 2005 Městský soud v Praze její žalobu zamítl. Nebylo doká záno, že by

ministr Dostál označil za kolaborantku přímo Pezoldovou. [39]

Dlouholetá snaha Alžběty Pezoldové získat v restituci majetek po svých předcích

skončila neúspěšně .

3.5 Restituční kauza rodu Walderode

Rod Des FOurStI přišel do Čech z Lotrinska v době panování Rudolfa II. Louis Des

Fours byl radou a vyslanc em císařského dvora. Od jeho synů se táhnou dvě větve,

lotrinská a česká. Tu zalo žil mladší Mikul áš. Za zásluhy v bojích v řadách císařského

vojska získal díky Valdštejnovi hodnost generála a byl mu postoupen Hrubý Rohozec

s Malou Skálou. V roce 1764 se sňatkem jednoho z Louisových pravnuků s dcerou

posledního hraběte Walderoda z Eckhausenu spojily oba rody v jeden. [20:300] Po

14 "Výbor shledává, že autorka byla opakovaně diskriminována proto, že jí byl odepřen př ístup

k příslušným dokumentům, které mohly prokázatjejí restituční nároky [.. .] Státje povinen umožnitjí
uplatnění restitučních či kompenzačních nároků"
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válce byl majetek hraběte Karla Des Fours Walderode, který měl německou státní

příslušnost , zabaven na základě dekretu prezidenta republiky Č. 5/1945 Sb. II,

o nepl atn osti některých maj etkově-právn ích jednání z doby nesvobody a o národní

správě majetkových hodnot Němců , Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých

organisací a ústavů. Karel Des Fours se odvolal a ministerstvo vnitra začalo prošetřovat ,

j ak se za války cho val. Na základě četných svědectví o antinacistickém smýš lení

Walderodeho mu bylo v roce 1947 československé občanství vráceno. [20:301] Tím

byla plně obnove na všechna jeho občanská a politická práva, včetně práv vlastnickýc h,

a to na základě dekretu prezidenta republiky č . 33/1945 Sb. ll. , o úpravě

českos lovenského státního občanství osob národnosti německé a maďarské. [56]

K fyzickému vrácení majetku však nedošlo, protože krátce nato převzali komuni sté moc

a bývalý hrabě požádal o propuštění ze státního svazku ČR, aby se mohl l egálně

vystěhovat. [20:301] Rozhodl se pro Rakousko. Roku 1990 se vrátil do Českos lovenska

a znovu žádal o státní občanství. Když mu po dvou letech úřady vyhověly , vznes l nárok

na svůj bývalý majetek - zámek Hrubý Rohozec, čtyři sta hektarů pozemků u Turnova,

ve lkos tate k Smržovka v okrese Jablonec nad Nisou se zhruba třemi tisíci šes ti sty

hektary převážně lesní půdy a rozsahem nevelký majetek na Moravě . [20:301] V březnu

1993 mu bylo vráceno zhruba devadesát hektarů lesa v katastrálních územích

Daliměřice a Bukovina. O další majetek, zejména o zámek Hrubý Rohozec, musel

bojovat se zas tupiteli města Turnov, kteří v navrácení majetku v iděl i nebezpečný

precedens pro další restituční nároky bývalého hraběte . [40,41] Zastupitelé zpochybnili

platnost osvědčení o zac hování československého státního občanství, stejně jako

osvědčení o státní a národní spolehlivosti. Z majetkové kauzy se stal vážný restituční

spor. Proti navrácení vystoupili pracovníci památkové péče , skupina lidí, kteří chtě l i

proměnit pozemky v Turnově ve stavební parcely. [20:303] Celá záležitost vyústila až

v novelizaci restitučního zákona, podle níž měl být okruh potenciálních restituentů z řad

emigrant ů omezen jen na ty, kteří v období let 1948-1990 neztratili české občanství.

[20:303]

3.5.1 Lex Walderode

Když se probíraly restituční předpisy, poslanci otevřeli otázku československých

ob čan ů německé a maďarské národnosti, kteří přišli o majetek podle dekretů prezidenta

Beneše, zůstali pak v ČSR a bylo jim přiznáno československé občanství. Byl přijat
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zákon č . 243/1992 Sb. v rozsahu stanoveném zákonem č. 22911991 Sb., na základě

kterého vznesl své res t i tuční nároky i Walderode. Restituce byly vázány na dvě

podmínky: restituent musel být čs . státní občan a musel mít trvalý pobyt na území

republiky. Ústavní soud druhou podmínku zrušil, ale tehdejší ministr Lux předložil

parlamentu návrh zákona č . 30/1996 Sb., jemuž se v právní hantýrce říká Lex

Walderode. Byla to novela zákona č . 243/1992 Sb., která ukládala další podmínku pro

restituci - nepřetržité státní občanství v období mezi Únorem 48 a prvním lednem roku

1990. Zákon byl unikátní v tom, že začal platit hned druhý den po schválení. Pro jeho

prosazení vyhlásila vláda stav legislativní nouze [42]15 Walderode se svým právním

zástupcem Felixem Nevřelou požádal Ústavní soud o zrušení dodatku k novele zákona,

ale kladného vyřízen í se už nedočkal. Zemřel 7. února 2000.

3.5.2 Cědička Kammerlanderová

Pří znivěj šího rozsudku se dočkala až vdova po zesnulém hraběti , paní Johanne

Kammerlanderová, která se v soudní při jakožto právoplatná dědička rozhodla

pokračovat. V lednu 2003 rozhodl Ústavní soud, že zákonu 243/1992 Sb. nelze rozumět

tak, že by stanovil podmínku nepřetrži tého občanství , a že se podmínka ostatně na pana

Des Fours Walderode nevztahuje, protože byla do zákona zabudována poté, co vznesl

restituční nárok. [43] Veškerá rozhodnutí pozemkových úřadů a městských soudtl byla

tedy prohlášena za neplatná, jelikož se říd i la novelou zákona z roku 1996 při

rozhodování o restitučních nárocích, které byly uplatněny před tímto rokem, v případě

kauzy Walderode už v roce 1992. K případu se vyjádři l Výbor OSN pro lidská práva,

v jehož zprávě také zaznělo, že "zákon Č . 30/1996 Sb. stanoví retroaktivně další,

přísněj ší podmínku nepřetržitého občanství a znamená porušení nároku na rovnost před

zákonem a zákazu diskriminace, obsažených v č lánku 26 Mezinárodního paktu o

občanských a politických pr ávech"." Výbor vyzval příslušné orgány k okamžitému

vrácení majetku a odškodnění dědiců zemřelého vlastníka.

15 Stav legislativní nouze se vyhlašuje jen za "m imořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem

ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu, nebo kdy státu hrozí značné
hospodářské škody" www.mvcr.cz

16 Vybrané názory výboru OSN pro lidská práva, http://portal.justice.cz
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3.5.3 Po třinácti Ictcch trvání sporu se mění pravidla hry

Ani rozhodnutí Ústavního soudu ani intervence Výboru OSN pro lidská práva však

nepomohly rychlejšímu rozuzlení sporu. Dodnes se dědička rodového panství soudí o

jednotli vé část i rozsáhlého majetku. Ústavní soud vyvrátil pochybnosti o českém

občanství bývalého hraběte a věc vrátil Pozemkovému úřadu v Semilech. Odtud putoval

stá le nevyj asněný případ k Okresnímu soudu v Semilech, kde se rozhodli soudit

jednotlivé žaloby postupně. [44] První verdikt z 12. 7. 2005 zamítl vrácení tří pozemků

v Daliměřicích v Turnově do rukou dědičky. Tentokrát nebylo dů vodem němectv í

původního majitele nebo jeho členstv í v SdP, ani tolik zpochybňované české ob čanstv í .

Soud neprojednával oprávněnost nároku, nýbrž skutečnost , že byl zažalován nesprávný

vlastník pozemk ů - firma, která dnes pozemky vlastní. [45] Žaloba měla být podle

soudu směřována na subjekt, který pozemky vlastnil v době , kdy o ně zažádali

restituenti. Tedy na město Turnov. Soudce zamítl žalobu kvůl i zmatk ů m při prodeji.

Advokát Nevřela zažaloval město Turnov za protiprávní prodej nemovitostí, které

blokoval restituční nárok. [46] V první polovině června 2005 rozhodl Pozemkový úřad

v Semilech, že město Turnov může s pozemky nakládat s tím, že když ÚS nakonec

přizná nároky Walderodeho d ědicům, tito dostanou náhradu od Pozemkového fondu

ČR, tedy ze státní kasy. Vzhledem k tomu, že podobně by dopadlo řízení v dalších asi

dvaceti kauzách, rozhodla se žaluj ící strana jednat rázněji . Johanne Kammerlanderová

uzavřela s nabyvateli nemovitostí mimosoudní dohodu, podle které se nový vlastník

vyrovná s dědičkou po zesnulém Walderodovi ještě před definitivním rozhodnutím

soudu. Jde o to, že turnovská radnice nabídne třetímu zájemci konkrétní nemovitost či

pozemek, o který se soudí Walderodovi dědici , ten se dohodne s Kammerlanderovou,

kterou vyplatí, ta stáhne žalobu. Město dostane zbytek, tedy dvě třetiny. [47] Podle

právníka Nevřely neměla dědička jinou možnost než žalovat současné vlastníky a po

zamítavém rozhodnutí soudu se obrátit na odvolací soud, který by prý měl zrušit

smlouvy, na jejichž základě docházelo k neoprávněným převodům restitucemi

blokovaného majetku. [48]

Zdá se, že bylo konečně nalezeno řešení , které je výhodné pro všechny zúčastněné

strany. Vztahuje se pouze na pozemky a budovy zatížené restitučním břemenem, které

město j eště neprodalo. O osudu ostatního majetku rozhoduje i nadále soud.
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V případě velkostatku Smržovka byl uplatněn prezidentský dekret Č. 12/1945 Sb17
.,

podle něhož se konfisko val majetek fyzických osob, což Karlovi brat ři , kterým state k

patřil , už v době účinnosti dekretu nebyli. Jeden zemře l v roce 1944 a druh ý o rok

později. Tímto přešel majetek do vlastnictví státu a panu Walderodcmu se nepodařilo

u soudu prokázat, že majetek přeše l děd ictvím na jeho osobu. Podle říšského

občanského záko na přebíral dědi c majetek v okamžiku smrti zůstavi tele . Avšak platnost

říšských zákonů na území Čech a Moravy byla zrušena hned po válce a záležitost se

musela řeši t podle tehdy platného českého práva, kdy dědic přeb írá majetek až

v okamžiku rozhodnutí soudu. K tomu však v případě Karla Des Fours Walderod a

nikd y nedošlo. [20 :304]

3.6 Restituční kauza rodu Kinských

Nárok na vrácení majetku na území České republiky uplatnilo po revoluci několik

potomků velmi rozvětveného a početného rodu Kinských. Příslušníci hraběcí linie,

bratři Norbert a Radslav Kinský a jejich bratranec z linie kostelecké, Josef Kinský.

O několik let později se přihlásil ke svým majetkovým nárokům také František Oldřich

Kinský, příslušník knížecí linie rodu. [19,20,21] Podobně jako v případě

Schwarzenbergů, i tady došlo v rámci rodiny k určitému rozkolu při uplatňování

restitučního nároku. Zatímco v případě prvních tří zmíněných osob nenašly státní

org ány žádnou překážku, která by bránila vydání majetku, u Františka Oldřich Kinského

jich bylo nalezeno několik. Připomeňme si postupně, o který majetek rodina Kinsk ých

úspěšně č i neúspěšně žádala.

Jos ef Kinský [19:od 309] získal zpět v roce 1995 zámek v Kostelci nad Orlicí i

s přilehlým zámeckým parkem (který byl vyhlášen přírodní rezervací) a na dva tisíce

hektarů lesa . Restituce v jeho případě proběhla bez právních průtahů . Největším

problémem byl žalostný stav památky (unikátní pro svůj čistě klasicistní stavební sloh),

která řadu let sloužila ústavu ČSAV jako pracoviště pro chov vepřů a pak léta chátrala.

Na její opravě, která stála několik miliónů, se podílel polovičním dílem stát. Samotný

Josef Kin ský se kvůli zajištění nutných oprav dostal do finančních potíží, které ho

o nečekaně nabytý majetek málem připravily. [20:236]

17 Dekret Presidenta republiky Č . 12/1945 Sb ll. o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědě l ského

majetkuNěmc ů, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa.
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I
Norbertu Kinskému, [21:od43]staršímu ze dvou synů hraběte Zdenka Radslava, vrátil

\
stát po roce 1992 z rodového majetku po otci zámek Karlova Koruna v Chlumci nad

Cidlinou se zhruba šesti tisíci hektary pozemků , převážně lesů , a také s čtyřiadvacet i

rybníky. Dnes je v zámku umístěna expozice dokumentující rodinnou historii a tradičn í

chov chlumeckých koní. Po manželce Anně-Mari i dal Borgo-Netolické, která byla

poslední svého rodu, restituoval hrad Kost s přib ližně 1500 hektary pozemků. Zděděný

rodový majetek mají dnes na starost jeho synové - Pio Pavel a Jan Zdeněk . Bratr

Radslav uplatnil restituční nárok na zámek ve Žďáru nad Sázavou. V roce 1992 mu bylo

toto rodové sídlo vráceno spolu se sedmi tisíci hektary okolních pozemků , několika

rybníky a lesy na Havlíčkobrodsku a Jihlavsku. Barokní zámek, jehož interiér byl po

roce 1948 přestaven na muzeum dělnického hnutí, dnes slouží Národnímu muzeu jako

Muzeum knihy a zbývající část jako kancelářský prostor. K hladkému průběhu restitucí

v případě chlumeckých a kosteleckých Kinských přispěla bezesporu i skutečnost , že

jejich otcové byli č leny delegace, která roku 1938 při šl a na Hrad, aby prezidentu

Benešovi vyjádřila svůj postoj k celistvosti českos lovenského státu. O rok později

učinili to samé před prezidentem Háchou. Jako přesvědčeným antifašistům a

s lovanofi lům jim byl majetek, za války zabavený nacisty, v pětačtyřicátém vrácen a

opětovně pak po roce 1989. Právě období druhé světové války je důležitým mezníkem i

při posuzování restituční kauzy Františka Oldřicha Kinského.

3.6.1 Kauza František Oldřich Kinský

Poněkud jinak se vyvíjela restituční kauza dalšího potomka rodu Kinských, Františka

Oldřicha. Potomek knížecí linie rodu Kinských, trvale žij ící v Argentině , se poprvé

přihlásil k nároku na majetek v ČR roku 2001 , krátce před vypršením lhůty , v níž bylo

možné podat žádost o vrácení majetku. Téhož roku v červenci vystavil Kinskému

Obvodní úřad v Praze I osvědčení o českém občanství (což bylo později ze strany

vládních č i n i te lů napadeno jako protiprávní, do případu se vložila policie [49].

Prostřednictvím svého právního zástupce Jaroslava Čapka podal 157 žalob na určení

vlastnictv í" k rozsáhlému nemovitému majetku na Děčínsku, Heřmanoměstsku,

Choceňsku i jinde. Patří sem například lesy na Rakovnicku, zámek Tokáň u České

Kamenice, rybníky na Litomyšlsku, Národní park Česko-saské Švýcarsko, rokokový

18 www.knize-kinsky.cz
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palác Kinských z druhé poloviny 18. století od K. I. Dienzenhofera na Staroměstském

náměst í v Praze.

o co se ve sporu vlastně jedná? Historické dokumenty nasvědčuj í tomu, že Frant i škův

otec, Ferdinand Ulrich Kinský, o tevřeně podporoval nacistickou politiku - vstoupil do

Henleinovy SdP už v roce 1935, přispě l k připoj ení čs. pohraničí k Německu, svými

sympatiemi k Říši a jejímu vůdci se netajil, stej ně tak jeho žena, německá hraběnka

Mathilda von Bussche-Haddenhausen. [21 :55] Na zákl adě těchto skutečností mu byl

prezidentským dekretem č. 12/1 945 Sb.19 zabaven majetek. Kinský svůj nárok

odůvod ň uje tím, že v procesu konfiskace došlo k závažným chybám."
/,

nahoře lčonfiskačn í listiny se vztahovaly na otce Ulricha, který byl tou dobou už po

smrti, a navíc mu prý majetek nepatřil. Byl jen správcem majetku, který údaj ně odkázal

j eště nenarozenému Františku Oldřichu Kinskému v roce 1904 dědeček podle tehdy

platných právních norem (občanský zákoník z roku 1811 ). Na Františka Oldřicha

Kinského by se konfiskační listina nem ěla vztahovat. V době vydání dekretů mu bylo

pouhých devět let a žil se svou matkou v Argent i ně, kam vycestoval ve věku čtyř let na

čs . pas, jak dnes tvrdí. Podle jeho právního zástupce Jaroslava Čapka nebyl majetek

Kinskému konfiskován, proto ani nezaniklo jeho vlastnické právo." Pouze v těch

případech, kdy někdo koupil jeho majetek v dobré víře a vlastnil jej po dobu minimálně

deseti let. Kinský se proto nedomáhá restituce, ale potvrzení vlastnického práva

k majetku, který jako šestiletý zděd i l a podle právníka nikdy neztratil.

Proti vydání majetku do rukou představitel e knížecí linie Kinských stoj í několik

argumentů, Dekret prezidenta republiky č . 12/1945 SbI9
., se vztahoval nejen na zrádce a

kolaboranty, ale na všechny občany německé národnosti, což František Oldřich Kinský

údajně byl [51. Podle některých pr á vníků zanikla vlastnická práva Kinského na majetek,

protože své nároky na něj léta neuplatňoval. Podle občanského zákoníku přešla

majetková práva na stát, případně na jiné subjekty tzv. vydržením vlastnictví". Na

základě této legislativní vyhlášky rozhodovaly některé soudy i v případě pozemků a

budov, o které se Kinský ucházel. Z důvodu vydržení majetku soukromými subjekty

stáhl právník Kinského některé žaloby zpět. [52]

Redaktor BBC Daniel Kaiser připomněl v této souvislosti j eště jeden trumf, kterým

mohou nepřátelé restitučních nároků Františka Oldřicha Kinského argumentovat. Je jím

pařížská reparační dohoda, kterou se signatáři (ČSR, Británie, Spojené státy, Francie aj.)

19 Dekret Presidenta republiky č. 12/1945 Sb II. o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského

majetkuNěmců, Maďarů, jakož i zr ádc ů a nepřáte l českého a slovenského národa.
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v prosmci 1945 zavázali, že na svém území zabaví jako součást válečných reparací

"německý nepřátelský majetek". Dekret prezidenta republiky č. 108/1945 Sb.,

o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.i'' lze chápat jako

realizaci závazku daného touto mezinárodní úmluvou. [51]

Do roku 2003 získal František Oldřich Kinský soudním rozhodnutím do vlastnictví 1,5

ha pozemků v Újezdč u Chocně , polnosti a kus lesa v Běstovi cích, polnosti s rybníkem

ve Skořenicích na Choceňsku a náhrobní kapli ve Veltrusech z 19. století." Soudní

verdikty vyvolaly okamžitou reakci ze strany če lných politiků . Ministr kultury Pavel

Dostál reagoval svoláním schůzky z ástupců politických stran s návrhem novelizace

restituční legislativy, která by zabránila dalšímu vydávání majetku do rukou Kinského."

Tento spor doprovázelo více politických intervencí. Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna

prosazoval uzákonění neměnnosti poválečných majetkových pom ěrů, Premiér Vladimír

Špidla vyzval k vypracování ústavní novely, která zabrání "chybným interpretacím"

z á konů souvisejících s restitucemi a poválečnými dekrety. Konkrétně požádal ministra

spravedlnosti , aby dal podnět ke sjednocení právního názoru, a ministra financí, aby

zpracoval novelu zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových tak, aby

byla jeho pravomoc rozšířena na obce22 Poslanec ČSSD Robert Kopecký vyhrožoval

vystoupením ze strany v případě , že by soud přiznal Kinskému vlastnická práva ve

sporu o hájenku rodiny Dočkářových v České Kamenici.23 Kv ůli případu zasedal také

Nejvyšší soud a rozhodoval mezi dvěma protichůdn ými verdikty - majetek může být

vrácen jen na základě restitučního zákona, nebo i prostřednictvím žaloby podle

občanského zákoníku.

Kinský uspěl ještě ve sporu o pozemky v Čankovicích . Zdejší majetek nebyl řádně

konfiskován a lhůta pro vydržení nebyla naplněna. Většina soud ů rozhodla

v neprospěch Kinského vzhledem k jeho německé národnosti, na zák ladě které byl

majetek vyvlastněn. Nejvyšší soud došel k závěru, že Kinskému byl majetek zabaven

v.roce 1949, tudíž se měl majetku domáhat podle restitučních zákonli.24

V roce 2004 podal Fr. O. Kinský prostřednictvím svého advokáta Jaroslava Čapka,

který rovněž zastupoval paní Alžbětu Pezoldovou, žalobu na ministra kultury Pavla

'O- WWW.psp.cz
21 Potomci se radí, jak na Kinského. MtD, 2.7.2003, str. 2 Lukáš Dolanský
22 Kvůli Kinskému chce Špidla měnit ústavu. 4.7.2003, str. I Silvie Blechová, Jaroslav Sauer
23 Poslanec Kopecký hrozí vystoupením z klubu. 26.7.2003, str. 2
24 Kinského pře se mají řešit doma. 30.8.2005, str. I Jiří Tůma, Petra Hrušová
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Dostála pro pomluvu." V souvislosti s politickým a mediálním tlakem, usiloval

Jaroslav Čapek o přesun sporu k zahraničním soudům .

Téhož roku bylo zpochybněno české občanstv í Františka Oldřicha Kinského. Důvodem

bylo údajně neplatné osvědčení o státním občanství z roku 2001, jehož vydání podle

ministerstva vnitra nebylo v kompetenci pražského úřadu, ale krajského úřadu v Ústí

nad Labem. Podle advokáta Čapka určil Kinskému pražskou radnici právě stát. Zde je

nutno připomenout, že otázka občanství nehraje roli v případě žalob, které Oldřich

Kinský uplatnil.

V roce 2005 vynesl Ústavní soud zlomový verdikt v Kinského kauze - vracení majetku,

který stát zabavil před 25. únorem 1948, bude posuzováno pouze na základě restitučních

zá konů z počátku 90. let, nikoli v rámci občanskoprávních spor ů", František Oldřich

Kinský, který se svého majetku domáhal prostřednictvím žalob podle občansk ého

zákoníku, patrně nem ů ž e ve vymáhání majetku v ČR pokračovat. Termíny pro uplatnění

nároku na základě restitučních předpisů už dávno vypršely. V reakci na rozhodnutí ÚS

zvažoval Fr. O. Kinský podání žaloby na český stát a jako odškodnění požadoval částku

sto miliard korun.27

25 Advokát Kinského podal žalobu na Dostála . LN, 26.3.2004, str. 2
26 Ústavní soud omezil restituce. LN, 11.11.2005, str. 4 Václav Drchal
27 Kinský žádá od státu sto miliard. LN, 22.11.2005, str. 4
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4 Vybrané pojmy týkající se mediální konstrukce reality
a stereotypu

S realitou okolního světa pracuje sociologie v teoretických modelech jako se sociálním

konstruktem. Tedy jako se skutečností tvarovanou a udržovanou lidskými interakcemi,

jež se v ní neustále odehrávaj í. Vzájemně propojené procesy externalizace,

objektivizace a internalizace [I ]vjsou definovány pro zprostředkování orientace aktérů .

Díky těmto procesům se společnost jeví jako objektivní realita, ale je i realitou

subjektivní, neboť je výtvorem člověka, kterého _alézároveň zpětně formuj e. V procesu

socializace se skrze jazyk a řadu dalších rutinizovaných č i nností učí č l ověk vnímat

okolní realitu jako uspořádanou. Média jsou jedním z hlavních č in i te lů podílejících se

na vytváření a strukturování naší každodennosti, a pomáhají nám tak překonávat

neurčitost okolního dění. [13] . Při mediálním zprostředkování reality ale dochází ke
c:

zkreslením, selhává i běžná představa laika na vztah'Tnédií a skutečnosti co se týče

žádoucí objektivnosti. Už proto, že média (mediální instituce) si vybírají, o čem a jak

budou referovat - jedná se o tzv. nastolování témat (agenda-setting) [13].

Média podle konceptu agenda-setting disponují mechanismy, které mají schopnost

určovat, o čem veřejnost (publikum) přemýšlí a které otázky vnímá jako nejdůležitější

[57]. Mezi tyto nástroje patří především: kvantita zpráv. redakční členění a prezentace,

prezentovaná míra konfliktu a působeni v čase . Kvantita zpráv publiku naznačuj e, co je

důležité podle toho, jak často se o dané záležitosti informuje. Mira konfliktu

v prezentované události je pak podle autorů klíčovým vodítkem pro to, jakou závažnost

mu publikum připíše.

Při výběru zpráv působí mezi jinými i tyto faktory [2].

O faktor frekvence - vztah mezi délkou události a frekvencí , s jakou periodikum

vychází. V praxi to vypadá tak, že deníky referují především o kratších událostech.

O faktor prahu - vyjadřuje míru, s jakou určitá událost překročí práh pozornosti.

O faktor jednoznačnosti - čím jednoznačněji se událost jeví, tím větší má šanci se

stát zprávou. Vztahuje se k interpretaci události. Čím víc se událost jeví v očích

redaktorů jednoznačně, tím má větší šanci stát se zprávou.

O faktor smysluplnosti - odkazuje k rovině interpretace události, má dvě složky 

kulturní rámec a relevanci události, tj. důsledků pro čtenáře

O faktor vztahu k osobám - událost ve které figuruje konkrétní identifikovatelný

čloVěkfostane přednost před zpravodajstvím o abstraktních věcech
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o faktor vztahu k něčemu negativnímu - událost s negativním vyzněn ím se spíš

stane zprávou než událost s pozitivním vyzněn ím.

Konce pt určování agenda-setting má tedy úzký vztah k probl ému vytváření mediální

reality. Uvedené nástroje, gatekeeping (propouště ní zpráv do vydání) i mediáln í rutina

vedo u ke konstatování, že se takto vytváří pseudoprostředí za ložené na slabém výseku

(z právy vydané) replikované rea lity (tvořené všemi událostmi) zprostředkované

masovými médi i.

Rys objektivnosti, který bývá laiky přisuzován především zpravodajs tví, j e tedy už

zpochybněn v procesu výběru zpráv. Sociologický výzkum zpravodajs tví ukazuje [13] ,

že zpravodajský produ kt je umělou konstrukcí reality. Práci médií bychom spíš měli

chá pat j ako produkci a distribuci vědění : média jednak přinášej í nové informace

o událostech , j ednak tyto události (již volbou slov při popisu) určitým způsobem

interpretují. Max imou to formuluje D. McQuail: "mediální instituce se v zásadě věnují

produkci a distribuci vědění (knowledge) v nejširším významu slova." [13:87]. Takové

vědění umožňuje přisuzovat smys l našim zkušenostem se soc iálním světem .

4.1 Práce se stereotypy

Jedním z médii využívaných nástroj ů jsou tzv. typizace. Podle Bergera s Luckmanem

[1] probíhá většina našeho jednání v realitě automaticky na základě předpřipravených

vzorc ů j ednání, které jsme intern alizovali během naší soci alizace. Typizace je tedy

základním způsobem vytváření významu, jenž nám napomáhá orientovat se v okolním

světě . Typ je j ednoduchá, široce roz poznatelná a minimálně proměnlivá charakter izace

postavená na několika zdůrazněných rysech. Také média těchto typů využívaj í.

Problémem se však stanou, když se z typu stane stereotyp.

Stereotyp errr" se zpravidla rozumí výrazně zjednodušené a povětšin ě hodnotící názory

?i postoj e, chování č i očekávání určitých skupin č i j ednotlivců. (proces tohoto
/

hodnotícího zjednodušování se označuj e pojmem stereotypizace) .

Stereotyp j ako zevšeobecňuj ící mínění o skupin ách nebo objektech může mít negativní

náplň (synonymem je předsudek)/ nebo pozitivní náplň . Vždy ale jde o šablonov itý

28 Jirák O stereotypech v médiíchaneb Svět, který vid! média
http://www.rvp.cz/clanek/282/284
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způsob vnímání, posuzování a hodnocení toho, k čemu se vztahuje. Není výsledkem

dostatečně podložené přímé zkušenosti, je přebírán a udržuje se tradicí. V centru

pozornosti jsou negativní stereotypy (předsudky) , které zkládaj íjiskrim inační jednání

typicky vů č i sociálním skupinám (šlechta) nebo skupinám osob. Do praxe se

generalizuj ící charakter stereotypu promítá jako připsání určité kolektivní vlastnosti celé

skupi ně . Funkce stereotypu souvisí rovněž s mechanismy skupinové identifikace.

Budování solidarity ve větších společenstvích se málokdy obejde bez obrazu toho, kdo

ke skup i ně nepatří - například v 19. století vznikající česká národní identita se

vymezovala vů č i "německému živlu".

Silná role při posilování a potvrzování stereotypli se při suzuj e médiím. Média ve svých . 1

l "' )'produktech operují existujícími (a převažujícími) stereotypy, at' již jde o stereotyp d · ' ,

rodových rolí ženy a muže, o stereotypy menšin, stereotypy historie apod. Vzhledem

k tomu, jak významně se na posilování stereotypů podílej í, je zvláště důležité všímat si

toho, které stereotypy se v médiích projevují ajak.

Součást í mediální 10giky'O<9.; e 'skutečnost , že média se opíraj í o paušálně a

l nezpochYbň~vané zjednodušující soudy prezentované jako nabyté zkušenosti, tedy

o stereotyp'0 Právě poznatek, že mediální sdělení obsahují paušální soudy (stereotypy),

mají v dané době a dané společnosti svou nezpochybňovanou váhu, vede k tomu, že se

studium mediovaných obsahů stává významným zdrojem poznatk ů o společnosti samé 

stereotypy přítomné v médiích korelují se stereotypy ve společnost i . A v případě , že se

jedná o média se vskutku masovou p ůsobnost í , lze mít za to, že půjde o stereotypy pro

velkou větš inu společnost i samozřejmé, nebo přinejmenším přij atelné.

Zvláště tam, kde publikum nemá vlastní zkušenost s něj akou skupinou, Je velmi

pravděpodobné, že bude považovat za "skutečnost" to, co o této skupině nabízej í

m édia'.

Jelikož vlastní zkušenost dnešní české společnost i s představiteli šlechty je i vzhledem r.
o~'J4

k historickým okolnostem minimální, lze předpokládat, že dle teorie o vlivu médií

(existuje riziko, že mediální obsahy budou přebírány jako "skutečnost" těmi , kteří mají

malou osobní zkušenost s předmětem sdělení) bude obraz, který o šlechtě vytvářej í

média, považován větš inovou společností za pravdivý.

Jaký tedy bude obraz, který o potomcích šlechty média vytvářej í? Pokud

předpokládáme, že média reprezentují hodnotové a názorové uspořádání společnosti a

nabízejí stereotypy převažujících hodnot ve společnosti , lze očekávat spíše
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reprezentování s negativními konotacemi. Tuto úvahu podporují informace o současné

struktuře české společnost i , která je kombinací hodnot meritokratických a

rovnostářských [10:182]. Těmto převládajícím hodnotovým postojům stereotypní

představy o š lechtě totiž neodpovídají.
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Praktická část

5 Metodologie výzkumu mediální reprezentace

Ph výzkumu byla uplatněna metoda kvantitativní obsahové analýzy a četnostn í analýzy

pomocí programu SPSS s následnou interpretací získaných dat.

5.1 Výzkumná technika: obsahová analýza

Obsahovou analýzu lze s tručně charakterizovat jako kvantitativní, systematickou .y)

a objektivní analýzu rysů zjevného obsahu sdělení. Scherer ji vymezuje jako:

"kvantitativní výzkumnou metodu pro systematický a intersubj ektivně ověřite lný popis

komunikačních obsahů, vycházej ící z vědecky podloženého kladení otázek" [58].

Obsahová analýza je jednou z technik analýzy dokumentů , Přitom může být aplikována

jak na psané texty, tak na přepisy mluvené řeči , vizuální č i audiovizuálních sdě len í a

obrazy, ale i na neverbální chování. Proto je oblast jejího uplatnění velmi široká (od

kategorizace otevřených otázek v kvantitativních dotazníkových šetřeních až ke

zpracování výpovědí účastníků psychologických experimentů a psychoterapeutických

sezení). Její klíčové místo leží v oblasti výzkumu masové komunikace a propagandy.

Ačkoli v historii byla využívána také s cílem odhalit záměry komunikátora - zadavatele

zprostředkovaných sdělení , její hlavní niku v oblasti výzkumu médií tvoří snaha

zmapovat, jaká sociální a kulturní témata, hodnoty a jevy prezentují různé mediované

obsahy (zpravodajství, reklamní sdě l ení , zábava). Tradiční obsahová analýza byla na

základě řady definic v padesátých letech 20. století vymezena B. Berelsonem jako

výzkumná technika pro objektivní, systematický a kvantitativní popis zjevného obsahu

komunikace. [13:307] f
Na počátku analýzy stojí stanovení výzkumné otázky, konceptualizace

a operacionalizace pojmů, definování souboru kategorií vztahujících se k tématu

výzkumu. Na základě výzkumných hypotéz volíme tzv. záznamové jednotky, jejichž

frekvenci výskytu ve sdělení (kontextové jednotce) pak sledujeme. Sběr dat znamená

v případě obsahové analýzy klasifikaci textu na základě předdefinovaných kategorií

s cílem popsat rysy předkládané mediální reality, případně odhalit intence komunikátorů

obsažené ve sdělení. Velmi stručně lze základní postup při použití obsahové analýzy
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shrnout do pěti kroků: I) volba vzorku obsahu, 2) vytvoření relevantního rámce

kategorií vnějších referent ů (souboru j evů , o kterých se v obsahu může hovořit) , 3)

zvolení jednotky analýzy (zpravidla článku č i relace, ale také například věty nebo

obrazu), 4) pomocí počítání frekvence zvolených jednotek obsahu zmiň ujíc ích se

o relevantních tématech umístění obsahu do připraveného rámce a 5) vyjádření

v ýs ledk ů jako celkové skladby vybraného vzorku obsahu podle frekvence výskytu

hledaných referencí [1 3:308].

5.2 Zadání výzkumných otázek

Mou snahou je zjistit, jak je na stranách vybraných periodik prezentováno téma šlechty

v souvislosti s informováním o restitučních kauzách některých jejích příslušníků. Jaká

témata a události si média vybírají, jakou roli příslušníkům staré šlechty připi sují a zda

při prezentaci dochází ke zkreslení. Výsledek analýzy by měl zároveň potvrdit č i

vyvrátit hypotézu, s kterou k výzkumu při stupuji. Na základě toho byly zformulovány

následující výzkumné otázky.

1. Jaký prostor je věnován restitučním kauzám šlechtických rod ů ve srovnání

s jinými informacemi souvisej ícími s šlechtou

2. Do jaké míry se v článcích o šlechtě objevují stereotypní obrazy o životě šlechty

a předsudky vů či šlechtě

3. Jak často se v textu vyskytují negativní hodnotící soudy vůč i restitucím

i samotným restituentům

4. Jak velký prostor pro vyjádření dostávají příslušníci šlechty, popř. jejich právní

zástupci

5. Jaké jsou podněty k psaní č l á nků o nárokování majetkupotomků šlechty

6. V jaké souvislosti jsou restituenti označováni svými bývalými tituly

7. Která témata se nejčastěji ve spojitosti s restitucemi majetku šlechty objevovala

a jaký jim byl věnován prostor

5.3 Definování výzkumného vzorku
,-i;
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Jak bylo uvedeno, práce si klade za cíl zjistit, jaký obraz představite l ů bývalé šlechty

podávají vybraná celostátní periodika v souvislosti s informováním o restitucích

rodového majetku těchto představitelů. Vzhledem k rozsahu této problematiky jsem se

rozhodla redukovat záběr a zaměři t pozornost na tři vybrané kauzy a jejich prezentaci

na stránkách tří celostátních deníků a tř í týdeník ů. Hlavní kritéria při výběru periodik

vycházela z jejich celospolečenského dosahu a všeobecného obsahového zaměření.

Z okruhu ti štěných médií byly vybrány deníky: Mladá fronta Dnes, Lidové noviny,

Právo a týdeníky: Respekt, Reflex, Týden. Ve vybraných titulech byly sledovány

rubriky zpravodajství a publicistika, v případě deníků jak v celostátním vydání, tak

v regionálních mutacích. Výběr týdeníků byl proveden podle rozsahu komentovaného

společensko-po l i t i ckého zpravodajství. Protože jsou v ČR vydávány pouze 2 týdeníky

protilované jako tituly s komentovaným politickým zpravodajstvím, zbývalo přibrat

třetí titul. Retlex vyhovoval vzhledem k širokému spektru témat a námětů, které

pokrývá ve společensko-politických oblastechs akcentem na termín společenský .

Základní soubor jednotek pro výběr vzorku byl časově ohrani čen rokem 1994 a rokem

200629
. Zvolila jsem záměrně delší časový úsek s cílem pokusit se zachytit obraz

šlechty, který vytvářejí média i v nepřímé souvislosti s kauzami.

Analyzovány byly všechny mediální obsahy, které zmiňovaly problematiku restitucí

nebo majetkových sportl u výše zmíněných rodů . Společným jmenovatelem vybraných

rodů byly vleklé soudní spory, do kterých byly vtaženy různé zájmové skupiny

(Walderode, F.O.Kinský, Pezoldová). V případě rodu Schwarzenbergů mě zajímalo, zda

se bude nějakým způsobem lišit mediální obraz dvou současných zástupců rodu, jehož

loajalita vů či české zemi je nezpochybnitelná; ovšem pouze jeden ze zástupců rodu je

úspěšný v uplatňování restitučních nároků, Postava Karla Schwarzenberga mě zajímala

i z toho důvodu, že jde o osobnost veřejně známou i mimo oblast restitucí. Postup,

zahrnující sledování všech členů rodu byl uplatněn pro všechny kauzy (Walderode,

Schwarzenberg, Kinský)

29 Původní sběr p říspěvků zahrnoval období od roku 1992. Závěr z malého průzkumu periodík vedl ke konstatování,
že restitu čn í kauzy s akcentem na šlechtu byly mediálně reflektovány ve sledovaném tisku so ustavněj i až v průběhu

roku 1993 a od roku 1994. Zc souboru byly proto vyřazeny sporadické př ísp ěvky s datem vydání před rokem 1994
získané manuálním sb ěrem podklad ů.
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Analýza byla zpracována na základě p řepis ů č lá nk ů poskytnutých agenturou pro

monitoring médií Newton rT. 30 Klíčová slova pro výběr základního souboru zahrnovala

kombinace:

walderode_restituce_spor ,

schwarzenbergrestituce_spor,

kinskýJestituce_spor.

Detailní postup získání vzorku spočíval v tomto postupu: Novinový příspěvek byl

zařazen do vzo rku podle výběrových kritérií. Formá lní kriterium pro shromáždění

předběžného vzorku PříSPěvkli(ahrnovalo současné splnění následujících podmínek:
L

( I) Výs kyt jména nebo odvozenin y alespo ň jednoho ze tří zkoumaných rodů:

Schwarzenberg, Walderode, Kinský.

(2) Výskyt alespoň jedno ho klíčového slova: restituce nebo spor

Technicky výběrová kriter ia zohledni la odlišno u transkripci (Schwarzenberk , Kinsky)

i gramatické varianty: např. Kins* AN D (res titu* OR spor) .

Dále byly

-vyřazeny nerelevantní příspěvky porovnáním kontextu.

-vyloučeny duplicitní příspěvky z předběžného vzorku (pokud více přísp ěvků měl o

shod ný název, autora, periodikum a datum vydání, byl do vzork u zařazen pouze jediný).

Kódovací jednotkou byly zvo leny zpravodajs ké a publ icistické příspěvky týkající se

vybranýc h kau z. Příspěvkem je chápána graficky ucelená žurnalistická jednotka

s nadpi sem. Přepi sy byly poskytnuty bez prů vodn í obrazové dokumentace, která proto

nemohla být předmětem analýzy.

Výsledný soubor byl použit jako vzorek a zahrnul 94 1 př ísp ě vků ze zpravodajství

a publi cistiky od 1.1.1994 do 31.12.2006.

5.4 Charakteristika zkoumaných periodik

Deníky

Lidové noviny ;;;;La ť~
Vydavatel: Lido vé noviny, a. s. ~

Charakt eristika: Nejstarší český deník se profiluj e jako "celostátní zpravodajský list se

speciálním zájmem o politiku, ekonomiku, kulturu , vědu a vzdělání s kval itní

čtenářskou strukturou z hlediska ekonomické aktivity, příjmu i vzdělání". Lidové

30 Archív Newton obsahuje kompletní databázi zveřej něných mediálních textů pouze od roku 1996, proto
jsem pro starší články použila databázi Národníknihovny.
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nOVInY vycházejí s každodenní ekonomickou přílo hou a pravidelnými tématickými

přílohami ve čtyřech regionálních mutacích (Praha, Čechy, Morava a Bmo).

Podle výzkumu Media Projek 2005 maj í LN vysoký podíl čtenářů starších 40 let

s vysokoškolským vzdělán ím . Jsou mezi nimi zejména kvalifikovaní profes ionálově

a nemanu ální pracovníci, nadprůměrn í v užívání intemetu a výpočetní techniky.

www.lidovky.cz

Mladá fronta Dnes
Vydavatel: MAFRA, a. s.

Charakteristika: Deník Mladá fronta Dnes (MlD) se sám označuj e za "nej větš í seriózní

deník v České republice" (zdroj: www.mfdnes.cz)

Přináší zpravodajství z domova, ze zahraničí, z ekonomiky a sportu, komentáře

a názory, rubriku Kultura a publicistickou rubriku Společnost DNES. Regionální

zpravodajství vychází ve 14 regionálních mutacích. Čtenářská obec MlD je složena

podle výzkumu Media Projekt převážně z mužů a lidí ve věku 20 až 60 let, se středním

a vysokoškolským vzděláním, ekonomicky aktivních s rozhodovacími pravomocemi.

www.mfdnes .cz

on-line verze www.idnes.cz

Právo
Vydavatel: Borgis, a.s.

Charakteristika : Celostátní společenskopolitický deník s pravidelnými barevnými

týdenními suplementy. Deník vychází v pěti regionálních mutacích.

Podle Media Projektu převažují mezi jeho čtenáři muži a lidé starší 50 let, ekonomicky

neaktivní a důchodci žijící v Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a

Moravskoslezském kraj i.

www.pravo.cz

on-line magazín www.novinky.cz

Čtenost trojice celostátních deníků vybraných pro analýzu činila v roce 2005 úhrnem

2053 000 čtenářů na vydání, tj. 54% ze všech celostátních deníků. Údaj dává dobrou

představu o průměrném mediálním dopadu na veřejnost v 1'.2005.31

31 Jde o odhad čtenosti najedno vydání ze zdrojeGtK Praha Median.
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Čtenost celostátnich den iků (2005)
Mediálnldopad 3 vybraných titulů

Poměr zastoupeni 54%

o Ostat.deniky
LN

D MfD

O Právo

Ost at.deniky ;

1718000; 46%

LN; 330000; 9%

fO; 1187000;

31%

Prá\O; 536000 ;
14%

Čtenost deníků vybraných k analýze restitučních kauz

Údaje o čtenosti a prodaném nákladu deníků za období 10/2006 - 312007

Lidové noviny Mf Dnes Právo

Odhadovaná čtenost
235000 I 15 1000 470000

na vydání

Prům ěrný prodaný
72 461 309508 157 995

náklad

ZdrOJ: Media Projekt, čerpáno z www.uvdt.cz

Týdeníky

Reflex
Vydavatel: Ringier ČR, a.s., vlastní Reflex od roku 1993.

Charakteristika: Celostátní týdeník se společenským zaměřením, který čtenářům

"př i b l ižuje aktuální témata a zajímavé osobnosti naší doby a zprostředkovává nový úhel

pohledu na svět a životní styl". Reflex vychází od roku 1990.

www.reflex.cz

Respekt

Vydavatel: R-Presse, spol. sr. o.

Charakteristika: Celostátní zpravodajský týdeník, který se profiluje jako .Jiberální,

kritické médium, které věří ve svobodu lidského ducha a nutnosti pochybovat při jejím
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každodenním naplňování" . Respekt shrnuje a analyzuj e nejdůležitěj ší politické,

ekonomické a kulturní zprávy z České republiky a ze zahranič í. Od ostatních t i tul ů na

českém trhu se odlišuje důrazem na investigativní a reportážní žurnalistiku. Týdeník

vychází od roku 1989.

www.respekt.cz

Tý den
Vydavate l: Mediacop, s.r.o.

Charakterist ika: Celostátní zpravodajsko-společenský týdeník přinášej ící zprávy,

analýzy, reportáže, rozhovory a komentáře z domova i ze světa , které "staví na

ověřených informacích a závěrech podložených argumenty". V průběhu roku vycházejí

specializované redakční přílohy . V ČR vychází od roku 1994.

www.tyden.cz

Čtenost trojice týden ík ů vybraných pro analýzu čini la v roce 2005 úhrnem 512 000
_ .- 0 dé ,3 1ctenaru na vy anr.

Čtenost týdeníků (2005)
Mediálnf dopad 3 vybraných titulů

Osl.lýdeniky ;
1700000; 77%

Týden; 196000;
9%

eftex; 231000;

10% o Ost.týdeníky

II Reflex

O Respekt

O Týden

Čtenost týdeníků vybraných k analýze restitučních kauz
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Údaje o čtenosti a prodaném nákladu týden íků za období 10/2006 - 3/2007

Rok 2006-7
Respekt Reflex Týden

Odhadovaná čtenost
71000 277 000na vydání 239000

Průměrný prodaný
15 967 52357 49896

náklad

Zdroj: Media Projekt , čerpáno z www.uvdt.cz

5.5 Konstrukce kategorií proměnných

Na základě studia vy braných příspěvků jsem vytvoři la soubor i denti fikačních a

ana lytickýc h proměnných . Kompletní kódovací kniha je součástí příl ohy I .

Při formulaci výzkumných otázek bylo rozhodnuto, které proměnné budou v textu

sledovány a zaznamenávány do kódovací knihy. Zkoumány byly následující kategorie

obsahu:

Identifi ka č ní proměnné :

název a autor příspěvku, název periodika, typ periodika, rubrika, strana, na které

byl příspěvek pub likován, datum vydání, rozsah.

Analytické proměnné :

kauza

aktér

tém a

událost

asoci ace

přítomnost titulu

přítomnost hodnotících soudů ve zpravodajstv í

přítomnost hodnotících soudů v publicistických příspěvcích

zdůraznění hodnotících stano visek v titulku

p ůvodce hodnotícího stanoviska
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5.6 Teoretické kódovací instrukce

Proměnná kauza - rozdělení přísp ě vků a jej ich rozsahu podle toho, ke kterému z rod ů se
---vztahuj í (Kl -Schw, K2-Wald, K3-Kins, K4-šlechta/zahrnuje všechny ostatní příspěvky,

tedy ty, v nichž se pojednává téma šlechty v obecné rovině , příspěvek se zde

nezaměřuj e najednu kauzu, nýbrž informuje o více kauzách najednou).

Proměnná aktér zahrnuje výskyt jednotlivých č l enů sledovaných rod ů, Pro účely

obsahové analýzy bylo vybráno celkem osm akt érů , poslední dvě kategorie zahrnují

příspěvky s větším počtem akt ér ů a ty, v nichž se vyskytl j iný aktér, než uvedeno

v seznamu. Členové rodů byli rozlišeni zvlášť podle míry výskytu v příspěvcích . Jako

aktér! byli označeni členové , kteří byli hlavními subjekty zpravodajského nebo

publicistického příspěvku . Aktéři zmínění pouze okrajově, jako součást dopl ňuj íc ích

informací k pozadí kauzy pojednané v příspěvku, nesou označení aktér2.

Proměnná téma pomů že zjistit, která témata nej častěji doprovázela problematiku

restitucí rodového majetku. Zda převažovaly informace o budoucím využití

restituovaného majetku a aktivitách restituentů , č i se kladl důraz na neoprávněnost

restitucí. Ke každému příspěvku mohou být přiřazena až dvě témata: téma1 v příspěvku

dominuje, téma2 a téma3 jsou vedlejšími tématy. Pro účely obsahové analýzy bylo

stanoveno dvacet kategorií:

I . restituce a navracení majetku šlechty - příspěvek přibližuj e téma restitučních sporů a

působen í př íslušn íků šlechtických rodů v České republice v širším kontextu, zpravidla

příspěvky zmiňují více rodů najednou

2. dekrety prezidenta Beneše - příspěvek akcentuje problematiku tzv. Benešových

dekretů v souvislosti s restitučními spory

3. české (čs .) občanství - příspěvek věnuj e prostor diskusi o oprávněnosti či

neoprávněnosti restituenta k získání českého občanství, na jehož základě může uplatnit

sv ůj restituční nárok

4. německá a cizí příslušnost šlechty - článek se v souvislosti s uplatňováním n ároků na

majetek zabývá příslušností aktéra k cizímu národu
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5. nacistická minulost restituenta, jeho rodové větve - hlavní tématem č lánku je

diskutovaná minulost restituenta či jiných př íslu šn ík ů jeho rodové větve

6. soudní spory a verdikty týkající se restituce a konfiskace

7. jiná právní problematika

8. j iná úřední rozhodnutí a stanoviska - zpravidla jde o intervenci pozemkových úřadů,

regionálních úřad ů či úřadů památkové péče

9. současný prolil přís lu šník ů šlechty a jejich aktivity - příspěvek přibližuje osobu

aktéra z j iného pohledu než coby uplatňovatele restitučního nároku, zpravidla se týká

správy majetku, podnikatelských či jiných zájmových aktivit, profese

10. finanční hodnota restituovaného majetku a jeho rozsah - příspěvek akcentuje

fi nanční rozměr restituční kauzy, případně její politický či společenský dosah

ll. legislativní opatření ve vztahu k restitucím

12. intervence po l itiků proti restitucím a navracení majetku - příspěvky přinášejí

stanovisko politického činitele, které je protirestituční

13. intervence politiků na podporu restitucí a navracení majetku - příspěvky přinášejí

stanovisko politického čin ite le, které je prorestituční

14. stav restituovaných památek - příspěvek se zabývá současným stavem nemovitostí,

které jso u předmětem restituce

15. současné i plánované využití restituovaného majetku a související regionální

problematika - týká se plánovaných i realizovaných úprav majetku, který je nebo byl

předmětem restitučního nároku a s tím souvisejících reakcí ze strany obyvatel a

funkcion á ř ů v regionech

16. délka trvání restitučních kauz a majetkových sporů šlechty - příspěvek akcentuje

dobu, po kterou se šlechtické restituce v ČR řeší

17. zahraniční kritika ČR v souvislosti s kauzami - v příspěvcích se objevuje stanovisko

zahraniční instituce č i jednotlivce k problematice šlechtických restitučních kauz

18. jiné téma z tématického okruhu OP - patří sem další témata související se šlechtou,

jako např. připomínka životního výročí příslušníka rodu, vliv restitucí na českou

společnost

19. přístup médií ke kauzám - příspěvky se zabývají přístupem médií k tematice

rodových restitucí

20. historické faktory úzce související s tématem - příspěvek uvádí resti tuční kauzy do

historických souvislostí, kde se objevují témata jako je bitva na Bílé hoře , vznik 1.

republiky, poválečná situace v Československu

50



Proměnná událost sleduje, které události byli podnětem pro zveřej nění č lánku

o nárokování majetku potomků šlechtických rodů v tisku. Pro účely analýzy bylo

rozlišeno celkem třináct kategorií:

I. soudní zamítnutí n árok ů restituenta - zamítavý výrok soudu ve věci restitucí

2. jiné soudní rozhodnutí - potvrzení nároku na majetek u soudu, odročení

verdiktu, případně jiné rozhodnutí soudní instance

3. úřední rozhodnutí jiné než soudní (správní) - rozhodnutí ve věc i restitucí jiné

než soudní instance, vesměs se jedná o intervenci pozemkového, památkového

č i obecního úřadu ve věc i majetkových nároků

4. aktivita restituenta - rozhovor s restituentem nebo příspěvek na téma současných

zájmových č i profesních aktivit restituenta

5. týkající se restituovaných obj ektů/ památek - současný stav památkových

obj ekt ů , kterých se restituce týk} je předmětem zveřej něn í příspěvku (objekt

chátrá, protože s ním restituent nic nedělá, nebo je naopak podroben opravě a

využíván veřej ností či jinak)

6. intervence politik ů proti restitucím - politici podnikli kroky pro zastavení č i

omezení restitučních n ároků

7. intervence politik ů na podporu restitucí - politici podnikli kroky, aby usnadnili

vydání majetku do rukoujeho bývalých majitelů z řad šlechty

8. právní podání restituenta, vyj ádření právního zástupce restituenta - některý

z právních z ástupců sledovaných akt é rů veřej ně vystoupil v souvislosti s děním

kolem restitucí

9. vyj ádření restituenta - některý z aktéru veřej ně vystoupil v souvislosti s děním

kolem restitucí či svými aktivitami

10. prezentace výzkumu veřejného mínění - příspěvek vyšel na základě

zveřejněného výzkumu veřejného mínění zahrnuj ícího problematiku restitucí či

jejich akt érů

11. vyjádření ze strany odborné veřejnosti nebo tisku - svůj názor na restituce a

restituční kauzy v tisku prezentovaly osoby p ůsob íc í v oboru práva, médií,

historie, památkové péče apod.)
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12. vyjádření ze strany řadových občanů - svůj názor na restituce a restituční kauzy

v tisku prezentovaly občané, kterých se restituce přímo či nepřímo dotýkají

(obyvatelé obce, kde restituent nárokuje majetek, čtenáři)

13. jiná událost - nekategorizovaná v 1-1 2

Proměnná asociace sleduje novinářské prostředky použité v příspěvku, které mohou

u čtenáře navozovat asociaci o roli aktéra. Tímto sledujeme příklady utváření stereotypů

o životě šlechty a jejich posilování. Ptáme se: jakým způsobem a jako co je šlechta

v médiích prezentována, jsou restituenti z řad př íslu š n íků starých šlechtických rodů

nahlíženi ve světle zažitých představ o životě nobility? Nebo převažuj e jejich obraz

coby zodpovědných spr ávc ů svého znovu nabytého majetku.

1. spíše bez asociací, tj . článek faktograficky stříz l ivý - v příspěvku se nevyskytují

slova vyvolávající asociace

2. jako udržovatel rodové tradice, reprezentant tradičních aktivit a zvykli urozených

vrstev - příspěvky vesměs popisují historické postavení šlechty, objevují se klíčová

slova jako urozenost, modrá krev, tradice; vyvolává dojem, že šlechta je záležitostí

minulosti, již zaniklá vrstva společnosti , která se .neoprávn ěn ě ' ' hlásí o majetek

3. jako podnikatel, hospodář, oprávněný žadatel a správce restituovaného majetku 

bývalý šlechtic je zde asociován coby posila pro budování nové kapitalistické

společnosti

4. jako cizinec, odrodilec, Němec až po stigma kolaboranství - akcent na nečeskou

příslušnost šlechty, klíčové výrazy: "navracení českého majetku německé šlechtě" ,

"někdejš í č len Henleinovy SdP a aktivista wehrmachtu, říšský občan" ,"republika mu

byla cizí" , "těžko zpochybnitelná nacistická minulost", "žaloby (Čapka) zaml čuj í údaje

o nacistické minulosti rodičů" , příspěvky snášející důkazy o nacistické minulosti

restituenta

5. jako nepříte l , škůdce společnosti, státu - většinou jde o články, které lí čí spor občan

vs. šlechta způsobem, který odsuzuje šlechtu a vzbuzuje lítost nad občanem

6. jako neoprávněný žadatel č i vlastník rest. majetku - týká se příspěvků, ve kterých

padly zmínky o neúspěchu restituenta v soudním sporu, případně o důvodech, které mu

brání nárokovat majetek.

52



7. jako osoba zvláštního významu se spo lečenskými zásluhami - příspěvky poukazují

na spo lečenské zásluhy přís lušníků šlechty, např. prohlášení zástupcli české šlechty

v letech 1938 a 1939, kterým vyjádři l i loajalitu vůč i českému národu, nebo zastoupení

Karla Schwarzenberga na seznamech významných osobností

8. asociace nespadající do žádné z výše zmíněných kategorií

Proměnná tituly - sleduje výskyt šlechtických titul ů (baron, kníže, hrabě .. .)

v příspěvcích . Příspěvky označující šlechtickou hodnost jsou označeny ANO,

p ř íspěvky, v nichž se šlechtická hodnost nevyskytuje, jsou označeny NE.

Proměnná hodnotící soud zkoumá četnost hodnotících soud ů ve zpravodajských i

publicistických příspěvcích. Hodnocení m ů ž e vyznívat pozitivně , negati vně nebo

neutrálně ve vztahu k restitucím šlechtického majetku. Příspěvky zahrnující protich ůdn á

stanoviska, tedy pozitivní i negativní zároveň , jsou označeny jako ambivalentní.

Proměnná titulek sleduje charakter titulků v příspěvcích.

Proměnná původce stanoviska sleduje, kdo byl autorem stanoviska ve sledovaném

příspěvku . Celkem je do proměnné zahrnuto deset kategorií, přičemž do té poslední

spadaj í příspěvky, které nejsou z hlediska posuzování stanovisek a jejich původců

relevantní. Proměnná pomůže zjistit, kdo se k tématu restitucí šlechtických rodů hodně

vyjadřoval a čí názory byly více publikovány. V případě výskytu větš ího počtu

stanovisek je za původce označen ten dominantní. Pokud nelze urči t , tak ten prvně

zmíněný. Původcem stanoviska může být i autor příspěvku, pokud jeho příspěvek nese

hodnotící stanovisko (explicite či strukturou).

6 Analýza vzorku a interpretace vybraných přispěvků

6.1 Periodika - statistika uveřejněných příspěvků

Celkem bylo analyzováno 941 příspěvků. Podíl jednotlivých periodik na celkovém
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počtu publikovaných příspěvků je následuj ící: Deníky celkem 868 příspěvků, z toho LN

145 (15,4%), Mm 434 (46,1%), Právo 289 (30,7%). Týdeníky celkem 73 příspěvků,

z toho Retlex 9 (0,9%), Respekt 22 (2,3%), Týden 42 (4,5%). Obrázek č. l grafi cky

znázorňuje toto rozložení příspěvků o restitučních kauzách mezi jednotlivá sledovaná

periodika.

Rozlo! enl vybraného vzorku p líspěvků podle periodik
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Frekvence tištěných př ísp ěvk ů ve sledovaném období má rostoucí trend až do roku

2003, kdy kulminuje, jak je vidět z následují tabulky " Tabulka I Četnost příspěvků o

restitučních kauzách šlechty v jednotlivých letech". I v dalších letech 2004 - 2005, si

restituční kauzy šlechty udržují vyšší pozornost tisku ve srovnání s předchozími lety.

Zvednutou vlnu zájmu médií v r. 2003 vyvolaly spory FrantiškaOldřicha Kinského, jak

lze nahlédnout v odstavcích věnovaným členům rodů a např. v tabulce "

6 Informace o restitučních kauzách rodů v letech 1994-2006".

Tabulka

Tabulka I Cetnost příspěvků o restitu čních kauzách šlechty v iednotlivvch letech
Rok

1994 9S 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Celkem

Cetnost
16 20 33 30 30 21 41 66 67 303 163 111 40 941

%
1,7 2,1 3,5 3,2 3,2 2,2 4,4 7,0 7,1 32,2 17,3 11,8 4,3 100%
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Rozlot enl vybraného vzorku pM.pévků 1994 _2006

E
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(rok vydáni)

O br. 2 Ilustr. graf - " Tabulka I Četn os t p řfsp ě vk ů o restitu čních kauzách šlechty
v jednotlivých letech"

Četnost uveřejněných přísp ěvk ů uvedená v tabulce č . 2 dokládá, že témata resti tučních

kauz rodů jsou poměrně vyváženě zastoupena jak v celostátních, tak v regionálních

vydáních sledovaných periodik, a to ve zpravodajství i v publicistice.

Četnost zp ravoda jských a publicistických příspěvků z hlediska místa dist ribuce

Tabulka 2 Počet zpravodajských a publicistických příspěvků v celostátních
a regionálních vydáních

Č e tnost # Procenta %

1 Zpravodajství celostátní 355 37,7
2 Publicistika celostátní 256 27,2
3 Zpravodajství regionální vydání

200 21,3

4 Publicistika regionální vydání 130 13,8

Celkem 941 100,0

Z pohledu mediálního uchopení tématu šlechtických restitucí není bez zaj ímavosti

sledovat, jak byly příspěvky v tisku umístěny . Dílčí sumarizované údaje uvedeny

v tabulce "Tabulka 3 Umístění příspěvků ve vydání den ík ů" .
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Tabulka ukazuje, že na první straně vydání sledovaných deníků se nachází 24,8%

p ř ísp ě vků , na prvních třech stranách celkem 54,7% článků pojednávajících

o restitučních kauzách šlechty. Z toho lze usuzovat, že z pohledu redakcí deníků nešlo

o marginální problematiku bez ohlasu č ten á řů . Jde ale pouze o nepřímou indicii

doplňující diskuzi o mediálním dopadu na čtenáře v další kapitole této práce.

T b Ik 3 U 'tě . v, ě •:I U -:I nus 111 nnsm vkll ve vydání deníků
Počet Procento % Kumulativní %

příspěvků

1. strana (příspěvek na první straně) 215 24,8 24,8

2. strana (příspěvek na druhé straně) 137 15,8 40,6

3. strana (příspěvek na třetí straně) 123 12,9 54,7

ostatní (4. strana a dále) 466 46,5 100

Z celkového počtu příspěvků (deníky): 868 100,0

6.2 Kauzy tří rodů ve vzorku periodik

Pro podchycení restitučních kauz podle jednotlivých rodů byly sestaveny dvě tabulkové

statistiky:

" Tabulka 4 Rozdělení příspěvků a jejich rozsahupodle rodů"

_"Tabulka 5 Výskyt informací o restitučních kauzách Schwarzenberg nebo Walderode

nebo Kinský ve vzorku příspěvků"

kde poslední zmíněná tabulka obsahuje nejúplněj ší statistiku ze vzorku periodik

vztaženou právě na tři sledované rody.

V tabulce č.4 je do první skupiny zařazen každý příspěvek věnovaný kauze
32

rodu

Schwarzenberg, do druhé Walderode, do třetí Kinský. Ostatní příspěvky jsou zařazeny

do 4. skupiny. Takto prezentovaná statistika zjednoho příspěvku eviduje jednu kauzu

(hlavní kauza) . Tedy umožňuje analyzovat (spolu s proměnnou "událost") relaci mezi

příspěvkem a podnětem kjeho napsání o konkrétním rodu z 1, 2, 3.

Z tabulky vyplývá, že nejvíce příspěvků a největší rozsah věnovala periodika kauzám

rodu Kinských (43%). O něco méně pozornosti patřilo kauzám rodu Walderode (22,4%)

a rodu Schwarzenberg (21,3%). Příspěvky pojednávající o navracení šlechtického

majetku v širších souvislostech (zahrnuto více rodů nebo šlechta jako celek), jsou

32 Poznámka: Tabulka je tříděna podleproměnné kauza
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zahrnuty do čtvrté skupiny (13,3%). Tabulka obsahuje orientačn í údaje

o sumarizovaném rozsahu přísp ěvk ů v řádcích (číse l né údaje odpovídají převodu na

normované řádky A4, Times I Ib.)

a u a oz em p ř ls pěvk ů a iei ich rozsahu podle rodů

Č etnost
Rozsah

Šlecht ické rody
příspěvků

Procenta % všech příspěvků

[počet řádků]

1 rod Schwarzenberg 200 21,3 8344

2 rod Walderode 211 22,4 5569
3 rod Kinský 405 43,0 15805
4 příspěvky o kauzách více rodů 125 13,3 7614
Celkem 941 100,0 37332

T b Ik 4 R děl . v ,

Ilustrační graf k tabulce o rozdělení a rozsahu př í sp ě vků ukazuje procentuální rozděle ní

přísp ěvk ů věnovaných jednotlivým rodům:

Rozděleni vzorku přlsp ěvk ů podle tématického zamělenl na rody a Jejich kauzy
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o

143.04%1

121.25%1 IZl42%1

113.28",-1

rod Schwarzenberg rod Walderode rod Kinsky šlechta

Kauza

Obr. 3 lIustr. graf -"
podle rodů"

Tabulka 4 Rozdělení příspěvků a jejich rozsahu

Předchozí tabulka (č.4) neumožňuje sumarizovat veškeré zmínky o rodových kauzách

ve vzorku periodik, např. ze skupiny 4 - šlechta. Podchycení všech kauz z pří spěvku

(včetně minoritních zmínek o kauzách dalších rodů) do samostatných statistik je

prezentováno až v tabulce č.5 . Údaje v této tabulce sumarizují všechny neduplicitní
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zmínky o kauzách ve vzorku přísp ě vk ů bez rozlišení, zda jde o prvotní (majoritní) nebo

doplií.kovou č i okrajovou informaci. Pokud příspěvek obsahuje např. informace o kauze

Walderode a kauze Kinský, výskyt je zaznamenán do statistiky Walderode i Kinský.

Rozvinutím do časové osy vznikla "Tabulka 6 Informace o rest i tučních kauzách rodů

v letech 1994 - 2006" a ilustrační graf "Obr. 7 Srovnání výskytu restitučních kauz

ve sledovaném vzorku přísp ě vků v letech 1994 - 2006".

V rámci sledování výskytu informací o kauzách ve vzorku př ísp ě vků se nejčastěji

vyskytly informace související s kauzami rodu Kinský (56,9%). Víceméně vyvážená

pozornost ze strany médií v 90. letech v ů č i č l enům rodu Kinských střídá v roce 2003

prudký nárůst medializace jména Kinský a to díky aktivitám do té doby pasivního

přís lušníka knížecí rodové linie, Fr. Oldřicha Kinského. V následujících letech už je

kauza Kinský sledována méně, avšak stále s poměrně vysokým zájmem. Druhou

nej častěji zmiň ovanou kauzou je kauza Walderode (36,9%). První vlna mediální

pozornosti při šla v roce 1994, kdy se v reakci na uplatněné majetkové nároky rodu

zvedla silná vlna odporu ze strany občanů i politických představitel ů . Další výrazný

vzestup medializace následoval v roce 2003 a souvisel se vznikem iniciativy nam ířen é

proti uplatií.ování rest i tučních n ároků dědiců na rodový majetek. Podobný vývoj jako

v předchozích dvou kauzáchm ů žeme pozorovat i u kauzy Schwarzenberg (31,6%).

Tabulka 5 Výs kyt informací o restitučních kauzách Schwarzenberg neb o Wald erod e nebo Kinský
k .. ě k Ove vzor tu prisp v u

Informace o kauze

Č e tnost Ostatní Celkem

# % # % # %

rod Schwarzenberg 297 31,6% 644 68,4% 941 100 ,0%
(Infokl)

rod Walderode 347 36,9 % 594 63,1% 941 100 ,0%
(Infok 2)

rod Kinský 535 56,9% 406 43,1% 941 100 ,0%
(Infok 3)

Pozornost médií kulminuje v období kolem roku 2003, jak je zachyceno v návazné

tabulce utříděné podle roku vydání příspěvku.
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rod Schwarzenberg rod Walde rode rod Kinský

Rok počel % počel % počel %

1994 6 2,0% 13 3,7% 13 2,4%
1995 2 ,7% 20 5,8% 1 ,2%
1996 22 7,4% 17 4,9% O 0%
1997 26 8,8% 6 1,7% 1 ,2%
1998 28 9,4% 18 5,2% 8 1,5%
1999 15 5,1% 4 1,2% 9 1,7%
2000 16 5,4% 22 6,3% 12 2,2%
2001 35 11,8% 29 8,4% 12 2,2%
2002 27 9,1% 26 7,5% 24 4,5%
2003 53 17,8% 74 21,3% 248 46,4%

20 04 30 10,1% 42 12,1% 125 23,4%

2005 28 9,4% 59 17,0% 62 11,6%

2006 9 3,0% 17 4,9% 20 3,7%

297 100% 347 100% 535 100%

Tabulka 6 Informace o restitu čních kau z ách rod ů v letech 1994 2006

rod Schwarzenberg & restituční kauzy ve vzorku 1994-2006
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Obr. 4 Il ustrační graf k ta bulce - rod Schwarzenberg

59



rod Walderode & restituční kauzy ve vzorku 1994-2006
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Obr. 5 Ilust račn í gra f k tabulce - rod Walderode
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Porovnání sledovanosti rodových kauz ve vzorku p říspěvků

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

- rod Schwarzenberg -.- rod Walderode - - rod Kinský

Obr. 7 Srovná ní výskyt u restitučních ka uz ve sledovaném vzorku příspěvků v letech 1994 - 2006

6.3 Aktéři

6.3.1 Výskyt aktérů ve vzorku přlspěvk ó

Detailněj ší výpověď o restitučních kauzách lze získat rozlišením statistik a obsahové

analýzy až na jednotlivé členy rodu. Tento postup lépe profiluje res titučn í praxi :

Namísto jednotně právně zastřešených rodových kauz se vesměs jedná o kauzy, kdy

jednotliví členové rodu jsou samostatnými účastník y restitučních sporů . Základní

statistika je zahrnuta do tabulky č.7.

Číselné údaje uvedeny v tabulce "Tabulka 7 Členové rodů jako aktéři ve vzorku

přísp ěvků ", kde\použity konvence v označování a zařazení blíže vysvětlené v kapitole

o kódovací knize. Členové rodů byli bud' hlavními aktéry zpravodajského nebo

publicistického příspěvku (majoritní výskyt jejich jména v příspěvku) . Pakoznačeni pro

potřeby analýzy jako akterl. Nebo byli zmiňováni jako další aktéři , resp. zmíněni

okraj ově, případně jako součást doplňuj ících informací k pozadí kauzy pojednané

v příspěvku (minoritní výskyt). Pak - vzhledem k příspěvku - zaevidováni jako akter2

(vedlejší).
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7 Č lT a b u lka enové rodu iako a ktéři ve vzor ku p ř íspěv ků

Č etnost Č e tnost
Hlavní subjek t Vedlejší subjek t

[ # ] [ % ]
příspěvku příspěvku

[Akter1 ] [Akter2 ]
, Schwarzenberg Karel 17 4 18 ,5% 141 ( 15,0%) 33 (3, 5%)
2 Schwarzenberg-

71 7,5% 58 ( 6,2%) 13 (1,3%)Pezold.
3 Walderode Des Fours 10 3 10 ,9% 94 (10,0%) 9 (0 ,9%)
4 Walderode/ Kammerl. 12 5 13,3 % 112 ( 11,9%) 13 ( 1,4%)
S Kinský Fr. Oldřich 393 4 1,8% 36 0 (38 ,3%) 33 (3,5%)
6 Kinský Radslav 28 3,0% 22 (2,3%) 6 (0,7% )
7 Kinský Norbert 14 1,5% II (1,2%) 3 (0,3%)
8 Kinský Josef /

17 1,8% 10 ( 1,1%)
potomci 7 (0,7%)

9 více akté rů 102 10,8% 91 (9,7%) II ( 1,1%)
, O jiný aktér řad

56 6,0% 42 (4 ,5%)
14 ( 1,5%)

šlechty
Celkem 941

Nejvíce pozornosti věnovala média Františku Kinskému (41,8% všech př ísp ě vků ,

přičemž v 38,3% př ísp ěvků vystupoval jako hlavní aktér). Zatímco zájem tisku

o Kinského příbuzné z hraběcí linie patři l k nejnižším. Dohromady vyšlo o Radslavu,

Norbertovi a Josefovi Kinských 59 př ísp ě vků (6,3%), tedy 6krát méně než o Františku

Oldřichu Kinském samotném. Karel Schwarzenberg na druhém místě byl trvalým

předmětem zájmu sledovaných médií (1 8,5%, v 15% vystupoval jako hlavní aktér). Oba

aktéři kauzy Walderode - Karlovi Des Fours a Johanně Kammerlanderové - se zařad i l i

hned po F.O.Kinském a Schwarzenbergovi k akt érům s nej frekventovaněj š ím výskytem.

Osobě Karla Des Fours Walderode bylo věnováno celkem 103 př ísp ě vků (10,9%) a po

jeho smrti v roce 2000 se zájem médií přenesl na dědičku Kammerlanderovou.

Periodika se jej ím restitučním kauzám věnovala ve 125 příspěvcích (13,3%).
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Výskyt členů rodů "jako hlavních aktérů p říspěvku"
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Obr. 8 Prezentace a ktérů restitučních kau z ve sledova ných per iodikách

6.3.2 Aktéři restitučních kauz ve sledovaných periodikách

Informace o výskytu aktérů v rámci sledovaných deníků a týdeníků přináší následující

tabulka č . 8 . Sloupce uvádějící četnost u deníků navíc zahrnují informaci o počtu

přísp ěvků , v nichž aktér sehrál hlavní roli.

Nej sledovaněj šími aktéry byli František Oldřich Kinský (41,8%) a Karel Schwarzen

berg (18,5 %). Oba tvoří náplň téměř poloviny všech př ísp ě vků , MF Dnes se výrazně

více věnovala aktérům z řad Kinských, kteří nebyli zatíženi vleklou soudní kauzou.

Nejvíce př ísp ě vků (23) věnoval deník Radslavu Kinskému. Po deseti příspěvcích byli

v deníku zastoupeni i další dva příslušníci hraběcí rodové linie, Norbert a Josef. MtD

věnovala více prostoru než zbylé dva deníky také Karlu Schwarzenbergovi (67) a jeho

nevlastní sestře Alžbětě Pezoldové (26). V případě kauzy Walderode se MtD dělí

o prvenství s Právem. Zatímco MtD přinesla více příspěvků o Kammerlanderové (75),

Právo se zaměřilo na přímého potomka rodu Walderode a věnovalo mu celkem

58 přísp ěvk ů , necelých 18% všech svých příspěvků.

Lidové noviny zveřejnily ve srovnání s ostatními deníky menší množství přísp ěvk ů .
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Stej ně jako v Mfd a Právu, i zde dominoval aktér čís lo 5 - František Oldřich Kinský.

Hned po něm patřila pozornost LN osobě Karla Schwarzenberga, který tak zastínil i

j inými deníky hodně sledované aktéry kauzy Walderode. Necelých 10% přísp ěvk ů

v denících pojednávalo o více aktérech najednou a v 5,4% příspěvků bylo věnováno

jiným aktérům z řad šlechty.

kt ěr ů . č ních kT b Ik 8 Pa II a rezen acc II teru restitu ruc auz ve sledovaných periodikách

Periodikum Celkem

1 2 3 4 S 6
Aktér LN MfD Právo Reflex Respekt Týden

1 Schwarzenberg Karel 35 ( 33) 67 (60) 44 (33) O 7 2 1 174
2 Schwarzenberg I Pezoldová 17 (13) 26 (23) 23 (17) O O S 7 1
3 Walderode Des Fours 13 ( 13 ) 30 (24) 58 (56) 1 1 O 103

4
9 (4)

Walderode/Kammerlanderová
75 (72) 40 (35) O O 1 12 5

S Kinský Frant išek Oldřich
68 (63)

173(1 SS 128(118
O 13 11 393

) )
6 Kinský Radslav 1( 1) 23 ( 18) 1 ( 1) 1 1 1 28

7 Kinský Norbert I potomci O 10 (9) 3 (2) O 1 O 14

8 Kinský Josef I potomci 2 (Z) 10 (6) Z (O) 1 1 1 17

9 více aktérů 14(13) S1 (Zl) 18(1 5) 6 3 10 102

10 ji ný aktér z řad šlechty 3 (3) 27 (2 1) 17 (12) 1 1 8 56

Celkem 162( 14 5 492(434 334(289
10 Z8 58 94 1

) ) )

Ze sledovaných týdeníků zveřej ni l nejvíce příspěvků Týden. Z celkového počtu 33

př ísp ě vků patřilo 21 osobě Karla Schwarzenberga. Týden se jako jediný týdeník zaj ímal

o kauzu Alžběty Schwarzenbergové a v jednom příspěvku se dotkl soudního sporu paní

Kammerlanderové. Týden a Respekt se více zajímaly o průb ěh restitučních kauz a

intervenci politických představitel ů. To potvrzuje zájem obou periodik o aktéra

Františka Oldřicha Kinského. Respekt mu věnoval 13 z celkem 21 příspěvků, Týden II

z 33 příspěvků. Oproti tomu Reflex nevěnoval zvláštní pozornost nejvíce medializované

kauze Františka Oldřicha Kinského, o níž se mohli čtenáři časopi su dozvědět nanejvýše

z p ř ísp ěvků zahrnuj ících více akt érů najednou. Takových vyšlo v Reflexu 6 z celkového

počtu 9 př ísp ě vků . Všechny týdeníky publikovaly alespoň jeden příspěvek o aktérech,

jejichž restituční nároky byly vyřešeny hned počátkem 90. let.
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Obr. 9 Ilustračn í graf k ta bulce ě , 8 - členové rodů jako hlavní aktéři v den ících

6.4 Témata

6.4.1 Výskyt témat ve vzorku p řřspěvkú

Tématem s nej frekventovaněj ším výskytem, jak je vidět v tabulce "Tabulka 9 Výskyt

témat ve vzorku příspěvků" se staly " restituční soudní spory a verdikty" - celkem 55,9%

ze vzorku všech sledovaných příspěvků. Z toho v 48,8% případů se jedná o hlavní téma

příspěvku, v 7,1% jde o téma vedlejší. Spolu se souvisejícími tématy "legislativní

změny" (2, I%), "j iná právní problematika" (ll ,5%) zastřešuje právně-restituční rámec

zřetelnou většinu přísp ěvků . Benešovy dekrety se staly druhým nej frekventovan ějším

tématem, i když v převážné většině jen jako vedlejší téma (10,6%). Dalšími dvěma

silněji zastoupenými tématy byla "intervence politiků proti restitucím" - 12,9% (jako

hlavní téma 8,4 %) a "současný profil a aktivity restituentů" 13% (jako hlavní téma

11,2%). Často uváděným tématem bylo " současné využití restituovaného majetku"

(10%). Jako vedlejší byla vedle Benešových dekretů nejčastěji zmiňována témata čs.

občanství (4,3%), cizí státní příslušnosti potomků šlechty (3,6%), nacistická minulost

příslu šniků rodu (5,6%) a rozsah č i hodnota restituovaného majetku (4,8%). Tento jev
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lze vysvětl it tím, že daná témata jsou v příspěvcích užita především pro uvedení

hlavního tématu do souvislostí. K méně frekventovaným tématům patří "intervence

politiků ve prospěch restitucí" (1,9%) a "stav restituovaných památek" (5,6%).

Procentuální rozdělení témat s atributem "hlavní téma přispěvku"

50

40

"E 30

~
Q)
a.

20

10

Tema1

Obr. 10 Četnost hlavního tématu ve vzorku příspěvků
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T b Ik 9 V' ka u ca /vs cvt témat ve vzorku n ř ísn ěvk ů

Četnost Č etnos t jako hlavní jakovedlejší téma
Témat ické z aměření [ # ] [% ] téma # [ % ] # [ %]

1 restituce šlechty (širší 3,9
kontext) 37 16 (1,7%) 21 (2 ,2%)

2 Benešovy dekrety 124 13,2 24 (2,6%) 100 (10,6%)
3 čs . občanství 54 5,7 13 (1 ,4%) 41 (4,3 %)
4 cizí st . příslušnost šlechty 39 4,1 S (0 ,5%) 34 (3,6%)
5 nacistická minulost rodu 59 6,3 7 (0,7 %) 52 (5,6%)
6 soudní spory/verdikty

526
55,9 422

(48 ,8%)
104 (7, 1%)

7 jin á právní problematika 108 11,5 46 (4 ,9%) 62 (6,6%)
8 úřední restit . stanoviska 59 6,3 23 (2, 4%) 36 (3 ,9%)
9 současný profil členů rodů

12 2
13,0 105

(11,2%)
17 (1,8%)

10 rozsah/hodnota restitucí 56 6,0 II (1 ,2%) 45 (4,8%)
11 legislativní změny 20 2,1 6 (0, 6%) 14 (1,5%)
12 intervence politiků

121
12,9

79 (8,4%)proti rest. 42 (4, 5%)

13 intervence politiků
18

1,9
9 (1,0%)prorest. 9 (0,9%)

14 stav restituovaných
53

5,6
30 (3,2%) 23 (2,4%)památek

15 současné využití
94

10,0
42 (4, 5%) 52 (5,5%)rest.majetku

16 trvání restitučních kauz 36 3,8 14 (1,5%) 22 (2,3%)
17 zahraniční kritika CR 16 1,7 7 (0,7%) 9 (1,0%)
18 jiné téma 66 7,0 55 (5 ,8%) 11 (1,2%)
19 přístup médií ke kauzám 20 2,1 8 (0,9%) 12 (1,2%)
20 historické faktory 54 5,7 19 (2,0%) 35 (3 ,7%)
Celkem 100,0

6.4.2 Rozložení témat podle výskytu v periodikách

Deníky informují o šlechtě především v souvislosti se soudními spory restituenta, Mm
toto téma pokrývá v 58,7% svých př ísp ě vků , LN v 55% a Právo v 59,8%. LN a Mm
přinesly více informací o současných aktivitách členů šlechtických rodů (při b l ižně 14 %

všech příspěvků) ve srovnání s Právem, které věnovalo této tématice jen necelých 5 %

příspěvků. Zhruba stejný prostor (kolem 14%) věnovaly všechny tři deníky příspěvkům,

v nichž se některý představitel české politiky vyjadřoval proti oprávněnosti restitučních

nároků představitelů šlechty či zveřejňoval způsob, jakým by bylo možné restitucím

zabránit. O záměrech restituentů ve věci využití nově nabytého majetku se více mohli

dozvědět čtenáři MfD, která tématu věnovala téměř 15% všech příspěvků , zatímco

v případě LN to bylo necelých 7% a v Právuslabé 3%, tedy 8 příspěvků.
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Ve sledovaném období zveřej n i ly týdeníky celkem 73 příspěvků s tématikou šlechty

a šlechtických restitucí, z toho 33 přísp ě vk ů vyšlo v Týdnu. Bezmála polovina

př ísp ě vků v tomto týdeníku se věnovala profi lu a současným aktivitám členů rodů.

Stejné téma oslovilo také zbylé dva časopisy . Podobně jako v denících byl sledovaným

tématem týdeníků stav soudních sportl a intervence ze strany politických z ástupc ů.

. dr ' h . ďká Iti tu čn ích ktéT b Ik 10 Pa u a rezen ace ma res I u nI C tauz v Je not IVYC perlo I C I

Terna1 Periodikum [ Četnost] Celkem

1 2 3
4

5 6 Č e tnos

LN MfD Právo
Refle

Respekt Týden t
x

1 restituce šlechty (širší
6 14 5 O 2 2 29kontex t)

2 Benešovy dekrety 28 38 53 2 O 3 124
3 čs . občanství 7 14 32 O 1 O 54
4 cizí st příslušnost šlechty 7 15 13 1 1 2 39
5 nacistická minulost rodu 8 25 25 O O 1 59
6 soudní spory/verdikty 80 255 17 3 2 8 8 526
7 ji ná právní problematika 9 38 53 O 4 4 108
8 úředn í rest it. stanoviska 9 22 25 O 1 2 59
9 současný profil č l en ů rodů Zl 60 14 5 7 15 122
1O rozsah/hodnota restitucí 15 18 19 O O 4 56
1 1 legislat ivní změny 3 5 9 O 1 Z 20
12 intervence pol it i ků

23 44 4 Z 1 6 5 12 1
proti rest .
13 intervence politiků

3 12 2 O 1 O 18
prorest.
14 stav rest ituovaných

4 35 9 1 O 3 52
památek
15 souča sné využití

10 67 8 2 1 6 94
rest.majetku
16 trvání rest i tučních kauz 3 Z4 9 O O O 36
17 zahraniční krit ika CR 6 6 4 O O O 16

18 jiné tém a II 33 14 2 4 Z 66

19 přístup médií ke kauzám 5 4 5 3 3 3 20

20 historické faktory 6 27 9 3 4 5 54

6.4.3 Výskyt témat ujednotlivých aktérů

V souvislosti s jakými tématy byli členové rodů zmiňováni? O životě a aktivitách

jednotlivých aktérů se psalo nejvíce, pokud jde o Karla Schwarzenberga (32% všech

příspěvků o Schwarzenbergovi), což lze vysvětl it jeho působením ve veřejném životě.

Co se týče jeho nevlastní sestry Alžběty Pezoldové, ale i třeba Johanne
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Kammerlanderové, čtenáři se nedozvěděli o moc víc, než jaký je stav jejich resti tuční

kauzy (78 % a 72% příspěvků o obou aktérkách). Totéž platí pro Walderodeho, o němž

se psalo hlavně ve spoj itosti s restituční kauzou a tématy úzce souvisejícími jako je

otázka uznání čs. občanství , příslušnost k německému národu, kolaborace. Téma

intervence politik ů proti restituci bylo v případě Karla Walderodeho předmětem 22,3%

příspěvků. Délka trvání kauzy Walderode byla předmětem 20 příspěvků, z nichž 15

vyšlo až po roce 2000, kdy do sporu o majetek vstoupila Johanne Kamerlanderová.

Soudní spory a jiná právní problematika byly předmětem bezmála 90% příspěvků o

Františku Kinském. Snaha politiků předejít vydání nemovitostí do rukou Kinského se

stala oblíbeným tématem periodik, bylo mu věnováno 20,6 % všech příspěvků o

Kinském. lnfonnace o hospodaření staronových vlastníků na pozemcích a v budovách,

které restituovali , stejně jako informace o plánovaném využití těchto nemovitostí, jsou

zastoupeny v celém souboru 26%.
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JJIk I I V' kTabu 'a " s cyt temat u jednotlivých aktérů

1 2 3 5 6 7 8 9 10
Schwar Schwar Walder. 4 Walder. Kinský Kinský Kinský Kinský více ji ný
zenberg zenberg- Des / Kammerl. Frant išek Radslav Norbert Josef / aktérů aktér

Karel Pezold. Fours Oldřich potomci
1 resti tu ce 4 1 5 O 5 1 O 2 17 2
kontext 1,8%
2 Beneš. 11 7 14 20 73 O O 1 12 5
dekrety 1,2% ,7% 1,5% 2,1% 7,8% 1,3%
3 čs . O O 21 15 21 1 O O 3 1
občanství 2,2% 1,6% 2,2%
4 cizí st. 3 1 6 4 26 1 O O 1 1
příslušnost 2,8%
5 nacistická O O 11 23 28 O O O 3 1
minulost 1,2% 2,4% 3,0%
6 soudní 60 56 52 91 270 2 O 1 29 22
spory 6,2% 6,0% 5,5% 9,7% 28,7% 3,1%
7 ji ná právní 7 5 14 16 72 O O O 5 10
problemat ika 1,5% 1,7% 7,7%
8 úřední 9 O 5 9 36 O O 1 4 2
sta noviska 3,8%
9 současný 56 3 2 3 15 12 4 10 24 10
profil čl. rodů 6,0% 1,6% 1,3% 1,1% 2,6%
10 rozsah 11 3 4 7 22 2 1 2 14 5
restitu cí 1,2% 2,3% 1,5%
11 změny 2 O 8 O 10 O O 1 O 3
legislat ivy 1,1%
12 politický 4 5 23 6 81 1 O O 9 1
t lak 2,4% 8,6%
proti rest.
13 politický 1 1 10 2 4 O O O 4 1
t lak prorest. 1,1%
14 stav 11 1 6 6 11 3 2 3 15 5
památek 1,2% 1,2% 1,6%
15 užit í rest. 28 1 1 1 22 19 9 7 13 13
spor .majet ku 3,0% 2,3% 2,0% 1,4% 1,4%
16 t rvání O 1 5 15 11 O O O 6 3
restit. kauz 1,6% 1,2%
17 O 4 3 6 4 O O O O 2

zahranič.

krit ika
18 ji né téma 28 5 4 13 11 2 2 2 6 O

3,0% 1,4% 1,2%

19 přístup 3 3 4 4 10 O O O O O
médií
20 8 6 1 4 21 2 2 O 17 9

historické 2,2% 1,8%

faktory

6.5 Události

6.5.1 Výskyt událostí ve vzorku přfspšvk ů

33 Procenta uváděna j en u hodnot vyšších než 6
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Ve zkoumaném vzorku jsou nej častěji reflektovanými událostmi "soudní rozhodnutí ve

věc i resti tučn ího sporu" (31%). Tato soudní rozhodnutí jsou zamítavá v 11 ,9%

("za mítnutí nároku restituenta") a v 19,I% patří do skupiny .jin é soudní verdikty".

Pokud odhlédneme od nestrukturované skupiny .jin ých událostí" (10,7%), tak mezi

medializované události s četnějším výskytem se řadí "vyj ádřen í ze strany odborné

veřejnosti " (11,5%), "intervence politiků proti restitucím" (8,8%) a "současná aktivita

restituenta" (8,5%).

•. ě . hIk 12 Uď lTabu a a osll nrezentovan ě v nnsm VCIC

Cetnost Procento%

1 soudní zamítnutí nároku resti tuenta 112 11,9

2 soudní rozhodnutí j iné 180 19,1

3 úřední / správní rozhodnutí 53 5,6

4 aktivit a restituent a současná 80 8,5

S rest it .objekty-památky 57 6,1

6 inte rvence politiků proti restitucím 83 8,8

7 intervence politi ků pro restituce 19 2,0

8 právní podání restituenta 65 6,9

9 vyjádření resti t uenta 41 4,4

10 prezentace výzkumu veřejného mínění 2 ,2

II vyj ádření odborné veřejnost i 108 11,5

12 vyjádření občanů 40 4,3

13 ji ná událost 101 10,7

Celkem 941 100,0

Události prezentov ané v p říspěvcích
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Obr. II Ilustrační gra f -" Tabulka 12 Udá losti pr ezentovan é v p říspěvcích"

6.5.2 Prezentace událostí v jednotlivých periodikách

Pro zj ištěn í , které události uváděly téma šlechty na stránky periodik, slouží tabulka č.

13 . LN zveřej ni ly 45 svých příspěvků na základě události "soudní rozhodnutí", z toho

v polovině případů šlo o rozhodnutí zamítavé ve vztahu k restitučnímu nároku. Deník

nebyl lhostejný v ů či n ázorům odborné veřejnosti , která na jeho stránkách promluvila

k č tenář ům v 11 ,7% příspěvků. Jen o málo menší prostor dostali v LN restituenti z řad

šlechty (15 příspěvků) a představitelé politické reprezentace vystupující proti

restitučním nárokům (16 příspěvků). Také v Mm je převažuj ící událostí "soudní

verdikt" - zamítavý (12,2%)a jiný (19%). Poměrně dost si deník všímá názorů odborné

veřejnosti (11,5%), stej ně jako současným aktivitám rest i tuent ů (11,5%) a jejich

iniciativou ve věci soudních sportl (8,75%).

Údaje v tabulce Č. 13 podávají obdobný obrázek i v případě Práva. Soudní tematika

dominuje (dohromady tvoří 35,6% př ísp ě vků Práva) a také zde má odborná veřej nost

poměrně velký prostor k prezentaci stanoviska (13%). Markantní rozdíl lze vidět , když

přijde řeč na současné aktivity restituentů z řad šlechty. Nejvíce vstupovali aktéři na

stránky periodik prostřednictvím této události v deníku Mm (11,5%), dále v LN (6,8%).

V Právu to bylo pouze v 5 případech (1 ,7%).
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T b Ik 13 P e nta dá l ť ft č • I ka II a r ze • ce u . os I r es I u rnc 1 ' 3 UZ v [ednotliv ých periodikách

Periodi kum Celkem
1 2 3 4 S 6 den &Událost LN MfD Právo Reflex Respekt Týd en týd

1 soudní zamítnutí nároku rest. 15 53 43 O 1 O 112
13,5% 47,7% 38,1%

2 soudní roz hodnutí jiné 30 83 60 1 2 4 180
17,3% 48,0% 34,7%

3 úředni / správní rozhodnutí 6 16 30 O O 1 53
11,5% 30,8% 57,7%

4 aktivita restituenta současná
12 50 5 3 8 80

17,9% 74,6% 7,5% 2

5 resti t .objekt y-památky 5 35 10 2 O 5 57
10,0% 70,0% 20%

6 inte rvence po l iti ků prot i 16 24 34 O 4 5 83
restit. 21,6% 32,4% 45,9%
7 inte rvence pol i ti ků pro rest it. 2 6 10 O 1 O 19

11,1% 33,3% 55,6%
8 právní podání rest ituenta 10 38 16 O 1 O 65

15,6% 59,4% 25,0%
9 vyjádření restituenta 15 10 14 O 1 1 41

38,5% 25,6% 35,9%
1O prezentace výzkumu O 1 O O 1 O 2
veř.míně ní 100%
11 vyjád ření odborné 17 50 38 O 1 2 108
veřejnost i 16,2% 47,6% 36,2%
12 vyjádření občanů 3 21 13 O 1 2 40

8,1% 56,8% 35,1%
13 ji ná událost 14 47 16 3 7 14 101

18,2% 61,0% 20,8%
Celkem příspěvků: 941 145 434 289 9 22 42 941
Celk.deník.příspěvků : 868 (100%) 16,7% 50,0% 33,3%

Prezentace událostí v denících
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Obr. 12 Prezentace událostí v denicích

6.5 .3 Výskyt událostí u jednotlivých aktérů

Co bylo podnětem pro publicitu jména Karel Schwarzenberg? Jméno Karla

Schwarzenberga se objevovalo často v souvislosti s událostí Č . 2 - soudní rozhodnutí,

a událostí Č . 4 - současná aktivita restituenta. Ve 13 příspěvcích (tj.7,4%)

o Schwarzenbergovi figurovala událost "vyjádření restituenta", tedy přímo jeho

autorský příspěvek nebo rozhovor s ním. Z toho lze soudit, že se Schwarzenbergovi

dostalo dost prostoru k vyjádření názoru a osobnosti. Představite l rodu Schwarzenberg ů

se však nej častěji ocital v zorném poli novinářů v souvislosti s jinou událostí, blíže

nespecifikovanou, nad rámec problematiky restitucí, celkem ve 40 případech (tj.

22,9%). Aktérka č. 2 - Alžběta Pezoldová byla na stránkách periodik prezentována

nejvíce v souvislosti se soudním průběhem své restituční kauzy (22,5%). V případě

kauzy Walderode dominují události soudního charakteru (Walderode 31% a

Kammerlanderová 40 %) a intervence politiků proti restitucím (20,4% Walderode a

2,4% u Kammerlanderová). Zaznamenaný úbytek příspěvků o protirestituční ini ciativě

politik ů je zajímavý z toho důvodu, že dědička Kammerlanderová pouze pokračoval a ve

stejném majetkovém sporu, kde média zaregistrovala větší protirestituční politické

aktivity. Lze pouze spekulovat o souvislosti s tehdejším zamítnutím návrhu novely

zákona o půd ě, Svůj názor ke kauze Walderode zveřej n i l i občané (8 a 10 příspěvků) i

odborná veřejnost (8 a II přísp ě vků). Překvapivě žádný příspěvek nebyl publikován se

záměrem přinést informace o životě obou restituentů , přiblížit jejich osobnost a životní

aktivity. 13,2% všech př ísp ěvků , v nichž figuruje František Oldřich Kinský, bylo

zveřejněno na základě intervence politických představitel ů proti restitucím. Kauza Fr.

O. Kinského a zmíněná aktivita če lných politiků vzbudila velkou vlnu reakcí ze strany

odborné veřejnosti (13,7%) a ob čanů (3,3%). Záležitosti právního charakteru, soudní
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zamítnutí restitučního nároku a jiná soudní rozhodnutí, hrály v příspěvcích dominantní

roli (35,6%) . Více publicity se dostalo i právnímu zástupci Kinského, jehož komentáře a

výroky zahrnovaly 9,4% příspěvků . Ostatní představitelé rodu Kinských, Radslav,

Norbert, Josef a jeho potomci, figurovali celkem v 43 příspěvcích , z čehož 18 se věnuje

jejich současným aktivitám a 12 jiným událostem než rest i tučn ím.

Tabulka 14 V souvislosti s jak ými událostmi se nsalo o iednotlivých aktérech
Akter1

1 2 3 4 Walder. S 6 7 8 9 10
Schwar Schwar Walder. / Kammerl. Kinský Kinský Kinský Kinský více jiný
zenberg zenberg- Des Frant išek Radslav Norbert Josef / aktérů aktér

Kare l Pezold. Fours Oldřich potomci šlechty Celk.

1 soudní
3 8 13 16 66 O O O 2 4 112zamít nutí

2 soudní.
verd ikt 27 16 19 34 74 O O O 7 3 180
jiný
3 úřední

11 3 6 7 19 O O O 6 1 53rozhodnut í
4 aktivit a

28 1 O O 4 7 4 7 16 13 80
rest. SOUČ.

5 restit.
7 O 3 6 12 2 6 1 16 4 57

památ ky
6 polit ici

2 1 21 3 52 O O O 4 O 83
proti rest .
7 pol it ici

O 1 10 2 4 O O O 2 O 19
pro rest it .
8 právní

O O 1 4 65pod ání O 7 2 14 37 O
restitu ent a

9 vyjád ř.
13 7 O 6 9 2 O O 3 1 4 1

restitu ent a
10 výzk.

O O O O O O O O 2 O 2
veř.mínění

11 odbor.
8 S 8 1 1 54 O O O 17 S 108

veřejnost

12 vyjádř.
2 1 8 10 13 2 O 3 1 O 40

občanů

13 j iná
40 8 4 3 16 9 1 2 12 6 101

událost
10 9 1 42 941Celkem 14 1 58 94 112 360 22 11
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Členové rodů jako hlavni aktéři v relaci s událostmi (výběr pěli nej pub li kova něj~ lc h aktěrů)
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E 40
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Obr. 13 Události a hlavní aktéři

6.6 Hodnotící soudy

Akler1
• SCIJwomnbo<v Ka<0I
.~_.

D _ Dosf rxn.- ...
O KinsJri f_~kOldJlch

Z následující tabulky (Tabulka č . 1 5 ) je patrné rozložení hodnotících soudů (jinými

slovy "hodnotového zabarvení") v celém vzorku periodik. Vypovídací schopnost této

sumarizační tabulky je, vzhledem k tomu, že nesleduje původ příspěvku, ani nerozlišuje

rubriku, poměrně omezená, ale dává základní představu o poměrně velké názorové

polaritě tématického okruhu šlechtických restitucí. Detailn ěj ší a cíleněj ší statistiky

rozlišující zpravodajství a publicistikujsou uvedeny v dalších odstavcích.

Položka "neutrální", indikující nepřítomnost hodnotícího soudu, podle očekávání

převažovala (vzhledem ke struktuře periodik a rubrik, nedávající všude prostor

k subjektivnímu zabarvení, (krátké zprávy, ČTK, apod.)).

Detailněj ší pohled na vysoké procento hodnoto vě zabarvených příspěvků je zachycen

v dalších statistikách. Z časového grafu (obr.15) je patrné, že v médiích pozitivní

hodnocení sledovaných rodů v souvislosti s restitucí šlechtických maj etků v průběhu

sledovaného období převažovalo pouze ve dvou ojedin ělých případech. Není ani patrný

trend k posunům subjektivníhozabarvení (poměr pozitivních a negativních soudů ).
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T b Ik 15 H d tíci da u ta o no lel sou í v ve vzork u n řlsn ě vk ů

Procentuálni
Četnost výskyt Kumulativní

# % %
1 pozitivní 180 19,1 19,1
2 negativní 196 20,8 40,1
3 neutrální 468 49,6 89,7
5 ambivalentní 97 10,3 100,0
Celkem 941 100,0

Hodnotíci soudy

60

50

40

C
D

~ 30
Q.

20

10

r 1
neutrálnl ImDvalentnl

Hodnodcl soudy

Obr. 14 lIustr. graf - " Tabulka 15 Hodnotící soudy ve vzorku příspěvků"
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Výskyt hodnoticích soudů (zabarveni) ve vzorku 1996.2006

Hodnotlcf soudy

• pozitivnl

negativnl
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(rok vydáni p říspěvku)

O br. 15 Pozitivní a negativní hodnotící soudy - vývoj v letech 1996-2006

6.6.1 Hodnotící soudy ve zpravodajství

Pozitivně laděných příspěvků ve zpravodajství bylo téměř o polovinu méně než

příspěvků negativních (53:117), jak vyplývá z tabulky č . 16. Z celkového počtu 555

zpravodajských příspěvků bylo 60% neutrálních a 8,8% obsahovalo ambivalentní

postoje.
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a u -a ' ys cy t \ 0 notících so udů ve vzor ku - zvlášt' zpravodajství II nubl icisti k a
Zpravodajství Publ icistika

Četnost Procento Četnost Procento
# % # %

1 pozit ivní 53 9,5 127 32,9
2 negativní 117 21,1 79 20,S
3 neutráln i 336 60,S 131 33,9
5 ambívalentní 49 8,8 48 12,4
Cel kem 555 100,0 386 100,0

T b Ik 16 V ' k Id

Přev á žn á větši na zpravodajských přísp ě vků neobsahovala hodnoticí stanoviska (60,5%).

Ve zbývaj ícím počtu příspěvků převažovalo hodnocení negativní (21,1 %), pozitivní

(9,5%) nebo bylo zastoupeno oboj í (8,8%). Nejvíce negativních zpravodajských

přísp ě vk ů patřilo Františku Oldřichu Kinskému (91%). Negativní tón ve zpravodajství

j ednoznačně převládal nad pozitivním i v případě aktérů kauzy Walderode. Výjimkou

jsou Karel Schwarzenberg a jeho nevlastní sestra Pezoldová. U obou pozi tivně l aděné

zpravodajské příspěvky lehce převažovaly .

k é • kd .7V ' k Id íclch ďT abul ka I 'yskyt 10 netlete sou u ve zpravo ajs tví u a t ru rauz

1. člen rodu jako aktér uvedený v příspěvku (2 . jako hlavní aktér)

1 2 3 4 Walder. 5 6 7 8 9 10
Schwar Schwar Walder. / Kammerl. Kinský Kinský Kinský Kinský více jiný
zenberg zenberg- Des Frant išek Radslav Norbert Josef aktérů aktér

Karel Pezold. Fours Oldřich z řad

šlechty

1 pozitivní 25(4) 11(2) 17(6) 23 (7) 72(28) 7 (1) 2(0) 10(0) 4(3 ) 2(2)

2 negativní 18(2) 9(5) 32(17) 25( 13) 107 (66) 4(2 ) 1(1) O 9( 8) 4(3)

3 neut rální 113(60) 46(33) 41 (34) 64(59 ) 164(1 21) 15(6) 10(0) 7(0) 14(1 3) 13( 10)

5
18 (3) 5(3) 13(7) 13(3) 50(32) 2(0) 1(0) O 3( 1) 1(0)

ambivalent ní
Celkem 17 4(69) 71 (43) 103(6 4) 125(82) 393(247) 28(9) 14(1) 17(0) 30(25) 20( 15)
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Hodnotící soudy /zabarvení! ve zpravodaj tví pro nejvic medlallzovan ktéry
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Akter1 : člen rodu jako hlavni aktér v pflspěvku
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Obr. 16 Hodnotící soudy ve zpravodajství pro medializované aktéry

6.6.2 Hodnotící soudy v publicistice

Rozložení hodnotících stanovisek u jednotlivých aktérů v publicistických příspěvcích

sledovaných periodik přibližuje tabulka č . 18. V publicistických příspěvcích je oproti

zpravodajství ve větší míře zastoupeno pozitivní hodnocení (32,9%). Dokonce i

v případě Františka Oldřicha Kinského je poměr pozitivně , negativně a neutrálně

vyznívajících příspěvků celkem vyrovnaný (43:39:31). Důvodem je vysoký počet

komentářů kritizujících snahu politiků zabránit vydání majetku do rukou Kinského.

Jediný aktér Karel Walderode je i v publicistice převážně negativně hodnocen, i když

poměr příspěvků s hodnotovým zabarvením je zde velmi těsný. Situace se mění po

nástupu Johanny Kammerlanderové, kterou publicistika hodnotí spíše pozitivně (poměr

pozitivních a negativních příspěvků 15: 1Oz celkem 34).
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Tabu lka 18 Vvskvt hodnotících soudil v nublicistice u aktérů kauz
1 . člen rodu jako akt ér uvedený v příspěvku (2.jako hlavní aktér)

10
1 2 3 5 6 7 8 jiný

Schwar Schwar Walder. 4 Walder. Kinský Kinský Kinský Kinský 9 více aktér
zenberg zenberg - Des / Kammerl. Frant išek Radslav Norbert Josef / aktérů z řad

Karel Pezold. Fours Oldřich potomci šlechty

1 pozitivní 19 ( 12) 9(6) 11(1 O) 15(13 ) 43(32) 6(6 ) 2(2) 9(6) 28(25) 18( 15)

2 negat ivní 13(9) 2(2) 12( 12) 10(9) 39( 35) 2( 1) O O 10 (7) 6(4)

3 neutrální 48(42) 10(7) 4(4) 3(3) 31(28) 9(6 ) 9( 7) 4(4 ) 25(25) 9(5)

5 14(9) 1(O) 5(4) 6( 5)
ambivalentní

18(1 8) 2(0) 1(1) O 9(9) 3(2)

Celkem 94(72) 22( 15) 32(30) 34(30) 131(1 13) 19( 13) 12( 10) 14( 10) 72( 66) 36(26)

Mezi příspěvky s pozitivně hodnotícími soudy patří takové, v nichž autoři vyjadřuj í

nespokojenost s politickým zásahem proti vracení majetku š lechtě, respektive

F.O.Kinskému. Netvrdí exp l icitně , že má Kinský na majetek nárok, ale zastávaj í

spravedlivý soudní proces bez intervence politických č i n i telů , dále se zde vyskytuj í

příspěvky chválící staronové vlastníky rodového majetku coby pečlivé správce a

hospodáře nebo vyjádření Kinského advokáta na obranu svého klienta, případně

vyjádření samotného restituenta.

Příklady negativrě hodnotících soudů

Příspěvek redaktora MtD Michala Komárka3
", je negativně laděný hned z několika

dů vodů . Hned v úvodním odstavci příspěvku, který při náší informaci o tom, že soud

potvrdil československé občanství Karla Walderodeho, vystupuje mluvčí petičního

výboru Walderode Josef Kunetka s výrokem, že jde o "precedenční případ " , který by

mohl vést ke " katastrofě" v podobě "prolomení Benešových dekretů", Situaci

dramatizuje tvrzením, že "j akmile se bariéra prolomí, bude následovat lavina dalších

resti tucí " . K tomu deník dodává: " ve hi e jsou další šlechtické rody ". Příspěvek

připomíná, že " celková hodnota majetku j e piibll žn ě tři miliardy korun" , což je podle

Walderodeho právního zástupce částka velmi nadhodnocená." , která může vést

k přesvědčení , že šlechta nezná míru v uplatňování svých majetkových nároků a usiluje

o kontrolu nad územím, jako tomu bylo v minulosti. Pozitivně nevyzní ani sdělení

kastelána zámku Hrubý Rohozec Jindřicha Zemana, že "vleklý spor j e pro zámek

34 Kauza Walderode: hraje se o dekrety. Mm, 15.6.2001 , Michal Komárek
35 Důkazy neobjektivnosti. LN, 22.7.2003, FelixNevř ela
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pohromou " a že úspěch restituenta " je št ě neznamená. že ho celý zpi istupni

verejnost i ". 34 Sdělení naznačuj e , že existuje reálná hrozba uzavření památky poté, co

přejde do soukromých rukou, a z toho důvodu by se vydávat neměla.

Svůj negativní postoj v ůč i restitučním n á rok ům Johanny Kammerlanderové nezakrytě

dává najevo redaktor Práva", když komentuje mimosoudní vyrovnání mezi dědičkou

rodu a žalovanými stranami slovy: "dědička potichu sbírá milióny, piesto že j í

zkonf iskovaný majetek v budoucnu nemusi nikdy patiit ", Autor dokonce připouští

možnost, že "Walderodeho dědici právě z toho dl/vodu spor záměrně natahují".

Příčinou stále se oddalujícího soudního verdiktu ve sporu o majetek rodu ve skutečnost i

nejsou jeho aktéř i, kteří naopak usilují o jeho rychlé řešení, nýbrž z velké míry po litičtí

č in itelé, kteří se snaží vydání majetku zabránit všemi dostupnými prostředky, č ímž

soudní proces komplikují.

Radslav Kinský se stal předmětem negativního hodnocení v příspěvku MfD37
, který

v kraji Vysočina informovalo střetu místních obyvatel s Kinského zákazem užívat

prostor na jeho pozemku k rekreačním účelům . Na rozdíl od kauzy Walderode není

v tomto případě negativní tón postaven na předsudcích občanů vůči německé

národnosti, ale už podle názvu vychází spíše z předsudků vůči š lechtě . Titulek " Hrabě

vyhání nudisty z D áika " obsahuje negativní konotace - někdo z urozené vrstvy nechce

na svém rybníku lidi bez ošacení. V tomto duchu je napsán celý článek, zatímco pravý

důvod uzavření oblasti - ochrana lesního porostu - zůstává pouze okrajovým tématem.

Událost je prezentována z pohledu místních obyvatel - " vyznavaČi' naturismu", kteří

jsou konfrontováni s " přežívajicím světem aristokracie" netolerující žádné

" obscénnosti". Postoj " poškozených" obyvatel vůč i šlechtě je patrný z někol i ka citací

zahrnutých do úvodu zpravodajského příspěvku: "došlo k činu, ktery se nedá nazvat

jinak, než důsledn é mýcení naturismu na panských pozemcích ... Velké Dálko vlastní

totiž hrabě Radslav Kinský " (... ) "jeho milost se chystá obnovit inkviziční proces".

Starosta " nedalekých" Škrdlovic Ivan Hořínek se k události také vyjadřuje, ačko li

inkriminovaná lokalita nepatří do katastru jeho obce: " zrušení nudapl áže ho mrzí,

s naturisty totiž nebyly sebemenši problémy ".

36 Vdova po Walderodem chce 120 milionů. Právo, 30.8.2005, Vladislav Prouza
37 Hrabě vyhání nudisty z Dářka. MtD, 5.6.2003
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Tvrzením, že " většina pr ávnik ů nebere restituční nároky schwarzenberské dědi čky

pilli š vážné ", hned v první větě zpochybňuje majetkové nároky Alžběty Pezoldové a

odsuzuje její snahy o vydání rodového majetku, když dodává, že navzdory právnímu

stanovisku " neúnavná žena zp ůsobuje obcím milionové starostiř'", Příspěvek při p isuje

Pezoldové roli "škůdce", když její soudní spor o zámeček staví do souvislosti sjeho

chátrajícím stavem a nemožností získat finanční prostředky na opravu. Okresní

zdravotní rada Jaroslav Lamač tuto situaci označuje za "hroznou" a dodává, že

zaměstnanci l éčebny, která v zámku sídlí, "jso u v nejistot ě ...soud se mz/že táhnout

roky ". Nikoli Pezoldová, nýbrž stát je zodpovědný za špatný stav památky. Pezoldová

up latňuj e svůj majetkový nárok, na což má ze zákona právo. Příspěvek tyto skutečnost i

vůbec nebere v potaz a dědičce nedává prostor pro vyjádření.

Příklady negativně hodnotících soud ů

V poziti vně laděném příspěvku tvrdí předseda Pozemkového fondu Karel Mach, že

Schwarzenbergovy nároky na náhradu za zatopené pozemky na Orlíku jsou ..naprosto

legitimní" a že ví ,.oj eho záměru pokračovat ve Vodiíanech v ryb áisk étradici ,,39

O nové naděj i na úspěch v restitučním sporu, kterou dal Ústavní soud Alžbětě

Pezoldové přijetím její stížnosti, informují LN. Celý jeden odstavec je věnován

historickým souvislostem, které odsuzují konfiskaci rodového majetku. Podle právníka

"šlo o po litický akt, navíc v rozporu s tehdejším právem " .40

Rozhovor Kateřiny Frouzové s Johanne Kammerlanderovou v MID41 je uveden

informací o tom, že Komise pro lidská práva OSN se v kauze "majetkových nároků rodu

Walderode postavila na stranu dědičky. V následujícím textu aktérka mimo jiné uvádí:

"zámek (Hrubý Rohozec) a okolí jsem si oblíbila ... a dokážu pochopil, proč můj muž

tak trp ěl steskem po domově (.. .) Učím se česky. Je to pro mne otázka respektu nau čit

se jazyk země, od které něco požaduji zpět. (.. .) Jestli budil žít v Čechách, j e

v neposledni řadě závislé na tom, jak mne zde okolí přijme. V novinách čtII , jak jsem

nežádoucí. To ovšem odporuje mým osobním zkušenostem. (... ) obhospodai ov ánl

3R Pezoldová zablokovala protialkoholní l éčebnu . Mm, 17.1 0. 1997
39 Schwarzenberg má zájem o vod ňansk é ryb á řstvl . Mm, 16.10. 1996
40 Dědička Schwarzenbergů vyhrála spor. LN, 12.4.2000 .
41 Dědička Walderode: Soudy mi dají za pravdu. Mm, 20.3.2004, Kate ř ina Frouzová
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panství so ukro mým vlastníkem by st átu na daních piineslo daleko víc, než jak j e tomu za

sou časného stavu" . Tyto informace působ í pozit ivně , aktérku představují vjiném než

ryze právním kontextu její kauzy. Odhalují jej í osobnost, názory a dávaj í prostor

předložit argumenty k obhajobě majetkových nároků .

Malou kapitolu publicistických přísp ěvků tvoří reakce z řad č ten ářů , Respekt zveřej n i l

několik oh l asů na rozsáhlý článek Elišky Bártové "Lid versus modrá krev .../2•

Argumenty pozitivně vyznívajících přísp ě vků při bl i žuj í následuj ící citace: ..Politici se

ke kauze Kinský nemaji co vyslovovat. Al' majetek patří tom ll , na čí straně j e právo. "-13

"Vrá til by ch šlechtě v.\:e, co jí bylo sebráno. Zkušenosti s ní jsou dobré. (...) zá mky

a hrady v rukou šlechty maji navíc v plné sezóně otevieno denně, zatímco přepracovaní

zaměstnanci státních památek si každé pondělí dávají šlofl ka".-13

Hodnotící soudy Izabarvení! v publicistice pro nejvlce medializované aktéry
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Schwarzenberg Schwarzenberg Walderode Des WalderodelKam KV1ský
Kerel -Pezoldová Fours mer1anderová FrenU ek ...

Akter1: člen rodu jako hlavni aktér v příspěvku

Obr. 17 Hodnotící soudy v publicistice pro nejvíce medializované aktéry

42 Lid versus modrá krev. Respekt, 15.12.2003, Eliška Bártová
43 Kčemu je nám šlechta. Respekt, 5.1.2004
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6.6.3 Hodnotící soudy v celostátním tisku a regionálních mutacích

Ve zpravodajs kých příspěvcích , které obsahovaly hodnotící stanoviska, převažovaly

negativní hodnotící soudy a to jak v celostátních, tak v regionálních vydáních.

V případě publicistiky je tomu naopak, převažují pozitivní, přičemž v celostátně

publikovaných příspěvcích je rozdíl téměř padesátiprocentní. Příklady příspěvků

s hodnotovým zabarvením v kapitole 6.11 ilustruje polemický charakter příspěvků. Na

stránkách regionálního tisku se rozdíl téměř stírá - 39 pozitivních a 31 negativních

p ř ísp ě vků. K negativní "náladě" přispíval zdejší Petičn í výbor Walderode v čele

s Josefem Kunetkou, který aktivně vystupoval proti navrácení majetku a jedním

z nástrojLl boje byl právě místní tisk. Ilustruje tzv. zpravodajskou hodnotu blízkosti.

Tabulka Č . 19 zachycuje výskyt hodnotících stanovisek zvlášť v regionálních

a celostátních vydáních sledovaných periodik s rozlišením zpravodajství a publicistiky.

Tabu lka 19 R ubr iky a hod not ící soudy

Rubrika/kategorie Hodnotící soudy - kategorie Celkem

1 2 3 5 příspěvků

pozit ivní negativní neutrální ambivalentní

1 Zpravodajství # počet hodnotících 41 86 196 32 3SS
celostátní s. 22,8% 43,9% 42,0% 33,0% 37,8%

% hodnotících soudů 4,4% 9,1% 20,9% 3,4% 37,8%

% ze všech

pňspěvků

2 Publicisti ka # počet hodnotíclch

celostátní s. 88 48 83 36 25S
% hodnotících soudů 48,9% 24,5 % 17,8% 37,1% 27, 1%

% ze všech 9,4% 5,1% 8,8% 3,8% 27 ,1%

příspěvků

3 Zpravodajs tví # počet hodnotících

200regionální vydání s. 12 31 140 17

% hodnotících soudů 6,7% 15,8% 30,0% 17,5% 21,3%

% ze všech 1,3% 3,3% 14,9% 1,8% 21,3%

pňspěvků

4 Publicistika # počet hodnotících

regio nální vydání s. 39 31 48 12 130

% hodnotících soudů 21,7 % 15,8% 10,3% 12,4% 13,8%

% ze všech 4,1% 3,3% S,l % 1,3% 13,8%

pňspěvků

Celkem # počet hodnotících

s. 180 196 467 97 941

% hodnot ících soudů 100% 100% 100% 100% 100%

% ze všech 19,1% 20,9% 49,7 % 10,3% 100%

pňspěvků
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6.6.4 Výskyt hodnotících soudů v jednotli vých periodikách

V Právu j asně převažovaly negativně laděné publicistické příspěvky ve srovnání

s publicistikou Lidových novin a MF Dnes. V LN se vyskytovaly obsahy spíše

pozitivního charakteru, č i neutrálního vyznění (poče t pozitivních převažoval nad

negativními pětinásobně) , zatímco v Právu počet negativně vyznívaj ících sdělen í

převažoval , a to jak ze strany zpravodaj li (36%), tak ze strany komentátorů (16,4%).

Zhruba polovina přísp ěvků v Právu p ů sobila neutrálně a 11 ,4% jich bylo

ambivalentních. Počet př ísp ě vků zahrnující kladné i záporné hodnotící soudy byl

v tomto deníku vyšší než u ostatních dvou. MF Dnes měla nej vyváženěj ší zpravodajství.

Z celkem 246 p ř ísp ě vků jich bylo 69,5% neutrálních, zbývajících 30,5% bylo rozloženo

na 22 pozitivně , 35 negativně a 18 rozporuplně pů sob íc í příspěvky .
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Ta bulkll 20 Hod notící soud ll) ve zpravoda tstvt b) v nubliclstice iednotlivvch periodik

Hodnotící soudy Celkem
"počet (procen to ze všech
zprsv.) "

1 pozitivní 2
"počet (pro cen to ze všech negativní 3 neutrální 5 ambivalentní
publ.) "

1 LN Zpravodaj .
17 (3'1%) 1 3 (0,5%) 62( 11,2%) 6( 1,1%) 88( 15,9%)

Publicisti ka 22 (5,7%) 5 (1,3%) 1 26 (6,8%) I 4 (1 ,0%) \ 57 ( 14,8%)
2 MfD Zpravodaj. 22 (4,0%) ! 35(6,3 %) 171(30,8%) 18(3 ,2%) 246(44,3%)

Publicist ika 70 (18,2%) I 30 (7,8%) I 65 (16,9%) I 22 (5,7%) I 187 (48,6%)
3 Právo Zpravodaj. I

14(2,5%) I 79(14,2%) , 101(18,2%) 25( 4,5%) 219(39,5%)
Publicist ika 10(2,6%) I 36 (9,4%) I 13 (3,4%) I 11 (2,9%) I 70 (18,2%)

4 Reflex Zpravodaj. O l O O O °Publicist ika 7 (1 ,8%) °l 2 (0,5%) I °l 9 (2,3%)
5 Respekt Zpravodaj . O O O ° °Publicisti ka 8(2, 1%) 2 (0 ,5%) I 6 (1,6%) 1 6 (1,6%) 1 22 (5,7%)

6 Týden Zpravodaj. O O 2 (0,4%) O 2(0 ,4%)
Publicisti ka 10 (2,6%) 6 (1,6%) I 19 (4,9%) I 5 ( 1,3%) I 40 ( 10,4%)

Celkem: Zpravodaj. 117(2 1,1%

Publicistika 53 (9,5%) ) 336(60,5%) 49(8 ,8%) 555(100%)
127(33,0%) 79 131 (34 ,0%) 48 (12,5%) 385 (100%

(20,5%)

Co se týče týdeníků , počet negativních příspěvků byl zanedbatelný (8 z celkem 71

publicistických př í sp ě vků v týdenících). V II případech se jednalo o příspěvek nesoucí

ambivalentní hodnotící stanoviska. K tématu zveřej n i l nejvíce příspěvků Týden,

z hlediska hodnotících soudů se profiluje jako neutrální až pozitivní (21 + 10 z celkem

40 p ř í sp ě vků ) . Spíše pozitivně naladěné jsou redakce Reflexu a Respektu (příspěvky

obsahuj íc í negativní hodnocení v Respektu pocházejí vesměs z řad čtenářů , nikoli č lenů

redakce).

6.7 Titulky

Přítomnost hodnotících stanovisek v graficky zvýrazněných částech příspěvku, jakým je

titulek, byla nízká, avšak nikoli zanedbatelná. Počet negativně vyznívajících t itulků

(8,8%) o více než polovinu převýšil pozitivně zabarvené (4,2%). Převážná většina

t i tu l ků (86,9%) byla prosta jakéhokoli hodnotícího zabarvení.

Titulky v denících i týdenících byly převážně neutrální, jak uvádí tabulka č . 21. ejvíce

negativně laděných titulků zveřej ni lo Právo (14,5% všech svých pří spěvků). Necelých

7% negativně l aděných titulků publikovaly deníky Mm a LN.
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, novrs ' 0 v I U u [ednot livvch neriodik

Hodnotící stanovisko v titulku Celkem
1 2 3

negativní pozitivní neutrální
# počet hodnot ících

stanov. 10 11 124 145, LN
% hodnotícího stanoviska (12,0%) (27,5%) (15 ,2%) (15,4 %)

% ze všech p ňsp é vk ů
1,1% 1,2% 13,2% 15,4%

# počet hodnotících

stanov. 29 20 385 434
2 MfD

% hodnotícího stanoviska (34,9%) (50,0%) (47,1%) (46,1 %)

% ze všech p řísp ěvk ů
3,1% 2,1% 40,9% 46,1%

# počet hodnotících

stanov. 42 3 244 289
3 Právo

% hodnotícího stanoviska
(50,6%) (7,5 %) (29,8%) (30,7%)

% ze všech příspěvků
4,5% 0,3% 25,9% 30,7%

# počet hodnotících

sta nov. °
1 8 9

4 Reflex
% hodnotícího stanovi ska (2,5%) (1,0%) (1 ,0%)

% ze všech pňspěvků
0,1% 0,9% 1,0%

# počet hodnotících
2st anov. O 20 22

S Respekt
% hodnotícího stanoviska

(5,0%) (2,4%) (2,3%)

% ze všech přisp évk ů
0,2% 2,1% 2,3%

# počet hodnotících
1 3 38stan ov. 42

6 Týden
% hodnotícího stanov iska

(2 ,4%) (7,5%) (4,5%) (4,5%)

% ze všech p řísp ěvků
0,2% 0,3% 3,9% 4,5%

83 40 818 941
Celkem (100%) (100%) (100%) ( 100%)

8,8% 4,3% 86, 9% 100%

T abulka 21 Hod notící sta . k rl Ik

Negativní hodnotící soudy převažovaly ve zpravodajství regionálních i celostátních

vydání, zatímco v publicistice převládlo hodnocení pozitivní, jak lze vidět v tabulce

č . 22 .
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b Ik 22 TTa u II itulkv: hodnotící stanoviska v titulku v rca íon ňln tch II celost átn řch rubrikách tisku

Hodnotící sta nov isko v t itulku Celkem
1 2

negativní pozit ivní 3 neu trál ní
# počet hodnotících

451 Zpravodajs tví s. 6 304 3 55

celostá tní % hodnot ících soudů 54,2% 15 ,% 37 ,2% 37,7%

% ze všech příspěvků 4,8% 0 ,6% 3 2,3 % 37,7%
# poče t hodnotících

14 212 Publicist ika s. 22 1 256

celostátní % hodnotících soudů
16,9% 52,5% 27,0% 27 ,2%

% ze všech příspěvků 1, 5% 2,2% 23 ,5% 27,2%
# počet hodnot ících

18 33 Zpravodajství s. 179 200

regionální vyd ání % hodnotících soudů
2 1,7% 7,5 % 21 ,9% 2 1,3%

% ze všech příspěvků 1,9% 0,3% 19,0% 2 1,3 %

# počet hodnotících
6 10 1144 Publicist ika s. 130

regionální vydání % hodnotících soudů
7,2% 25,0% 13 ,9% 13,8%

% ze všech příspěvků 0 ,6% 1,1 % 12,1% 13 ,8%

# počet hodnotících
83 40 818 941s.

Celkem
% hodnotících soudů

100% 100% 100% 100%

% ze všech příspěvků 8,8% 4,3% 86,9% 100%

Tendence novinářů upoutat pozornost čtenáře dramatizujícími či vulgarizujícími titulky

se projevila v 13% p ř í sp ě vk ů .

T b Ik 23 V ' kII \I ' ll ' vs cvt hodnotíc ích soud". v titulku - u iednotlivvch aktérů

Akterl

10
1 2 3 5 6 7 8 9 ji ný

Schwar Schwar Walder. 4 Walder. Kinský Kinský Kinský Kinský více aktér
zenberg zenberg- Des / Kammerl. František Radslav Norbert Josef / aktérů z řad

Karel Pezold. Fours Oldřich potomc i šlechty

1 negat ivní 9 5 12 12 45 3 1 O 6 4

2 pozitivní 3 4 4 7 16 1 O 3 11 3

3 neutrální 162 62 87 106 332 24 13 14 85 49

Celkem 17 4 71 103 125 393 28 14 17 102 56

6.8 Původce stanoviska

V 56,5% příspěvků bylo autory formulováno, reprodukováno, citováno nebo se j inak do

příspěvků promítlo stanovisko týkající se tématu resp. aktérů. V 43,5% příspěvků

nebylo stanovisko patrné resp. nebylo relevantní vzhledem k povaze informací

uvedených v příspěvku. Ze všech devíti sledovaných kategorií proměnné .Pů vodce

stanoviska" jasně dominoval mediální odborník č i autor - novinář coby původce
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hodnotícího stanoviska (20 % všech příspěvků). Stanoviska odborné veřejnosti. jiné než

mediální, k tématu šlechtických restitucí byla zveřejňována relativně často (8,4 %).

S vyšší četnost í se k problematice kauz j eště objevovaly názory ze strany řadových

ob čan ů (4,5 %), politik ů (4,1 %) a zejména byl dán prostor (do sporů zainteresovaným)

oponent ům restituenta (7,7 %).

• • ě k ůk2 p oTabulka 4 uvodce stanoviska - výs cyt v celém vzorku pnsp v .

Četnost
Procento Kumulativní

% procento %
1 právní zástupce 54 5,7 5,7
2 ministr kultury 16 1,7 7,4
3 poli tik 39 4,1 11,6
4 mediální

188 20,0 31,6odborník/ autor
S jiný odbo rník 79 8,4 40,0
6 řadový občan 42 4,5 44,4
7 oponent restit uenta 7Z 7,7 52,1
8 instituce/správce 37 3,9 56,0
9 zahraniční instituce 5 ,S 56,S
10 nerelevantn í případy 409 43,S 100,0
Celkem 941 100,0

Procentuální výskyt kategorlf "Původce stanoviska" ve vzorku přispěvků
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•• o dl ěn né p ůvodce stanoviska"Obr. 19 Ilustr. graf: Rozdělení p ř íspěvků po e prom "
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T b Ik 25 Kd b I oa u 'a o ly l p ů vodcem stanoviska ve zpravodajsky zaměřeném příspěvku

Hodnotící soudy ve zpravodajství Celkem

1 pozit ivní 2 negativní 3 neutrální 5 ambivalentní
1 právn í zástupce 9 2 16 13 40

22, 5% 5,0% 40,0% 32,5% 100%
2 ministr kultury 1 4 O 3 8

12,5% 50% O 37,5% 100%
3 politik 1 19 4 4 28

3,6% 67,9% 14,3% 14,3% 100%
4 mediální odborník/autor 9 35 32 8 84

10,7% 41,7% 38,1% 9,5% 100%
5 jin ý odborník 9 12 10 7 38

23,7 % 31,6% 26,3% 18,4% 100%
6 řadový občan O 9 10 1 20

O 45,0% 50,0% 5,0% 100%
7 opon ent restituent a 5 25 12 9 51

9,8% 49,0% 23,5% 17,6% 100%
8 insti t uce/správce 6 4 20 3 33

18,2% 12,1% 60,6% 9,1% 100%
9 zahraniční ínst ituce 4 O O O 4

100% 100%
[ 1O nerelevantní 1 9 7 232 1 249

3,6% 2,8% 93,2% 0,4 100%
Celkem 53 117 336 49 555

9,5% 21,1% 60,5% 8,8% 100%

Z celkového počtu zpravodajských příspěvků nesoucích negativní hodnotové zabarvení

(117) zaznělo nejvíce negativních soudů od novinářů a mediálních odborn ík ů (29,9%),

oponentů restituenta (21,4%) a politiků (16,2%). Pozitivní názory pocházely ze strany

právních zástupců (16,9%), odborné veřej nosti (16,9%), českých úřadů (11,3%) a

zahraničních institucí (7,5%). Na adresu aktérů zaznělo také někol i k pochvalných

výroků ze strany jejich oponentů v majetkovém sporu (9,4%). 49 zpravodajských

přísp ěvků zahrnovalo pozitivní i negativní stanoviska, jejichž původcem byl nejčastěji

právní zástupce, oponent restituenta č i novinář.
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Rozložení hodnotících soudů v rámci "původce tanovlska"

40

30

Hodnotlcl soudy

pozilivnl
negativnf

D neutrální
ambivalenlnf

![ 20

10

právnl ministr politik mediáln jiný 'edovY oponenl inslltuc za'vani
zástupe kultury I odbornl občan reslítue oIspnlv čni

e odbor... k nta ce inslL

Původce stanoviska

Obr. 20 Hod no tící soudy v relac i s p ů vodci stanovisek - pouze zpravodajs tví

W. ě kbr ' ' k' kT b Ik 26 Kd b I o da u 'a o lY pu vo cem s anovis a v pu icistícKy zam r enem nnsn v 'u
Původce st anoviska Hodnotící soudy mimo zpravodajství Celkem

1 5
pozitivní 2 negat ivní 3 neutrální ambivalentní

1 právní zástupce 11 O 1 2 14
78,6% 7,1% 13,3 100%

2 ministr kult ury 1 5 O 2 8
12,5% 62,5% 25,0% 100%

3 polit ik 5 5 O 1 11
45 ,5% 45,5% 9,1% 100%

4 mediální odborník/a utor 54 22 15 12 103
52,4% 21,4% 14,6% 11,7% 100%

5 j iný odborník 27 6 6 2 41

65,9% 14,6% 14,6% 4,9% 100%

6 řadový občan 3 14 O 5 22

13,6% 63,6% 22,7% 100%

7 opon ent rest itu enta O
2

214 15
9,5%

19% 71,4% 100%

8 instituce/správce 2 1 O 1 4

50% 25% 25% 100%

9 zah ran i ční instituce 1 O O
1

100%
O

100%

8 nerelevan tní 11
109

21 16019 68,1%
11,9 % 6,9% 13,1% 100%

Celkem 127 79 131 48 385

33% 20,5% 34% 12,5% 100%
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Také v publicistických příspěvcích přispěl k počtu negativních stanovisek nej větší

měrou představi tel mediální sféry (27,8% všech negativně laděných publicistických

př ísp ě vků). Po něm následovali v prezentaci negativních postoj ů oponenti restituenta

(18,9%) a řadoví občané (17,7%). Novináři a mediální odborníci patří knejsilněji

zastoupené skup ině z hlediska pozitivních ohlasů (42,5%). Následuje odborná veřejnost

(2 1,3%). Tento stav je dán vysokou účastí odborné veřejnosti v polemické diskusi nad

oprávněností majetkových restitucí a s ní související intervencí politických

představitel ů. V publicistice je poměr neutrálních a pozi t i vně l aděných příspěvků velmi

vyrovnaný, bez hodnotícího stanoviska je pouze o 4 příspěvky více.

Ministr kultury Pavel Dostál byl hlavním nositelem hodnotícího stanoviska celkem v 16

příspěvcích, z toho 8 bylo zpravodajských. Vždy u něj převl ádl negativní tón a ve dvou

případech byla jeho stanoviska v rámci příspěvku ambivalentní. Příspěvky při nášející

stanovisko občanů byly ve větš i ně případů negativní. V celkem 20 zpravodajských

příspěvcích zaznělo 9 negati vně hodnotících stanovisek a 7 ambivalentních. Poziti vně

laděný komentář vyj ádři l i občané ve 3 publicistických příspěvcích a částečně v 5

ambivalentních příspěvcích . Nesouhlas s restitucemi šlechtického majetku projevilo

více ob čanů , celkem 14 příspěvků.

Rozloženi hodnoticfch soudů v rámci "původce stanoviska" • publlclstlka
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Obr. 2 1 H od notící soudy v relaci s pů vodci stanov isek - pouze pu blici t ika

6.9 Aso ciace

Analytickou proměnnou asociace Je podchyceno, jak jsou v příspěvcích aktéři

profilováni . Rozlišuje role aktérů, pokud jsou v příspěvcích patrné. Proměnná umož ňuje

sledovat, jakým způsobem a jako co je šlechta v příspěvku prezentována, jaký dojem

z prezentace př í slu šn ík ů šlechty si čtenář po přečtení příspěvku může odnést.

Z průzkumu vzorku příspěvků vyplynulo, že zhruba polovina příspěvků je v tomto

ohledu neutrálních (48,2%), tj. důraz na roli aktérů není z příspěvku zřetelně patrný.

V 2 1,3% příspěvků je šlechta prezentována coby neoprávněný žadatel č i vlastník

majetku v ČR. Naproti tomu coby oprávněné žadatele či správce restituovaného majetku

prezentuje představ i tele šlechty podstatně méně příspěvků (8,6%).

u ( u ľT b Ik ~ 7 A .a \I
On _ socmceII:I\'OZUJ C ro I res rtuen a

Cetnost Procento
# %

1 neut rální 454 48 ,2

Z udržovatel rodové tradice 46 4,9

3 oprávněný žadatel/správce
81 8,6

majetku
4 st igma cizince/ kolaborant a 33 3,5

5 škůdce spo lečnost i 40 4,3

6 neoprávněný žadate l/vlastník ZOO Z1,3

7 osoba se společenskými
ZZ Z,3

zásluhami
8 jiné asociace 65 6,9

Celkem 941 100,0
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Výskyt asociaci v vzorku pH! vků
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Obr. 22 Ilustrační gra f - "Asociace navozující roli restituenta"

a u a_ e nost aSOCiaCI: deníky a týdeníky
TVl Per

1 denlk 2 tVdenlk Celkem

Asociace 1 neutrálnl 420 34 454
2 udržovatel rodové tradice 35 11 46
3 oprávněný žadatel/správce

68 13 81
majetku
4 stigma cizincelkolaboranta 33 O 33
5 š ků dce společnosti 39 1 40
6 neoprávněný 197 3 200
žadatellvlastnlk
7 osoba se společen . 19 3 22
zásluhami
8 jiné asociace 57 8 65

Celkem 868 73 941

T b Ik " 8 Č t

Z tabulky č 28 vyplývá, jaké role přip isovaly aktérům deníky a týdeníky. ecelá

polovina příspěvků v denicích neobsahovala žádnou asociaci. Kdybychom

předpokládali , že všech 420 neutrálních příspěvků v denících je zpravodajských, stále

nám přebývá 133 zpravodajských příspěvků, které nesou něj akou asociaci. Vzhledem

k vysokému počtu příspěvků, z nichž aktéři vyšli jako neoprávnění žadatelé č i vlastníci

rodového majetku (197 příspěvků) , lze považovat za tyto příspěvky ty, které

pojednávaly o zamítavých případně jiných verdiktech soudů a dalších státních úřadů . Ve

srovnání, pouze 68 příspěvků otištěných v některém z deníků prezentoval aktéra jako

oprávněného žadatele či nabyvatele rodového jmění. Coby škůdce společnost i
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prezentovaly šlechtu do jisté míry všechny deníky, pouze jednou takto prezentoval

představitel e šlechty týdeník.

Týdeníky prezentovaly šlechtu neutrál ně (46,6%), případně jako oprávněného

restituenta ( 17,8%), udržovatele rodové tradice (15%) či vjiné roli (ll %). Tři příspěvky

přiblížily představite le šlechty jako osoby se společenskými zásluhami, oproti tomu

stejný počet příspěvků zařad i l aktéry do role neoprávněných žadatelů o rodový majetek.

" . li i dT b J1 k 1'9 A o .a l .- s ciace naVOZUIICI ro I Je notl ivýc h a kt ér ů res t i t učních ka uz

Akt er
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Schwar Schwar Walder Walder. Kinský Kinský Kinský Kinský více jiný
zenberg zenberg . Des /Kam m Frant. Radsl. Norbe Josef / aktérů aktér
Karel -Pezold, Fours er Oldřich r potomci

1 neutrální
98 1841 43 76 180 9 4 3 34

56,3% 57,7% 4 1,7% 60,8% 45,8% 32,1% 28,6% 17,6% 33,3%
32,1

%
2

8 2 10
udržovatel

2 O 6 8 3 6 20
4,6% 2,8% 1,9% 1,5% 28,6% 21,4% 35,3% 19,6%

17,9
rodové t rad. %
3
oprávněný 34 3 O 1 13 6 6 8 17

10

žadate l 19 ,5% 4,2% 0,8% 3,3% 21,4% 42,9% 47,1% 16,7%
17,9

majet ku
%

4 sti gma
O O 8 7 18 1 O O

cizince/
O 4

kolaboranta
7,8% 5,6% 4,6% 3,6% 7,1%

5 škůdce 4 3 4 5 21 2 O O 7 1
společnost i 2,3% 4,2% 3,9% 4,0% 5,3% 7,1% 6,9% 1,8%
6 neopráv.

9 14 38 29 115 14
7

žadat el O O O 12,5
/ vlast ník

5,2% 19 ,7% 36,9% 23,2% 29,3% 13,7%
%

7 osoba se
12 3 1 3 2 2

společen .
1 O 1 5

zásluhami
6,9% 4,2% 1,0% 2,4% 0,5% 7,1% 7,1% 1,0% 8,9%

8 j iné 9 5 7 4 38
O O O

9 1

asociace 5,2% 7,0% 6,8% 3,2% 9,7% 8,8% 1,8%

Celkem 174 7 1 103 125 393 28 14 17 102 56

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Necelá polovina příspěvků vyzněla neutrálně. Příspěvky, v nichž byl aktér viděn

v urči té společenské roli, tvoři ly celých 51,8%, z čehož 41% byla role neoprávněného

žadatele či vlastníka restituovaného majetku. Šlo o příspěvky , ve kterých padly zmínky

o neúspěchu restituenta v soudním sporu, případně o důvodech, které mu brání

nárokovat majetek. 16,6% příspěvků zahrnujících asociaci charakterizovalo aktéry jako

osoby mající nárok na vrácení majetku, případně zodpovědné správce již nabytého

majetku. Aktér coby představitel a udržovatel rodové tradice, který má zájem o svěřený

majetek pečovat a předat jej dalším generacím, vystupoval v 9,4% příspěvků . Zpravidla
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se jed nalo o příspěvky věnuj ící se šlechtě obecně (uvádějící více aktérů najednou),

z aktérů koresponduje s takovým obrazem šlechtice nejvíce Radslav Kinský, Karel

Schwarzenberg a rodina Josefa Kinského. Také Fr. Oldřich Kinský byl prezentován

v někol i ka případech v c.pozitivní" roli jak udržovatel rodové tradice (6), oprávněný

žadatele rodového majetku (13) a osoba se společenským i zásluhami (2). Vjeho případě

jsou však asociace pozitivního charakteru mnohonásobně převáženy asociacemi

negativními (45,8% všech příspěvků o Kinském). Nejvíce společenských zásluh bylo

připi sováno Karlu Schwarzenbergovi (12 příspěvků). Ten byl vnímán převážně

poziti vně, pouze v 9 příspěvcích mu byla připsána role neoprávněného žadatele/správce

majetku a čtyřikrát byl ztotožněn se škůdcem společnosti . Aktéři kauzy Walderode jsou

ve větš ině příspěvků vyobrazeni negativně . Role neoprávněného žadatele,

společenského šků dce č i "cizáka" byla Karlu Walderodemu vnuknuta celkem v 50

příspěvcích (48,5% všech jeho příspěvků) , zatímco u jeho dědičky Johanny

Kammerlanderové se tak stalo v 32,8% všech p ř ísp ě vk ů pojednávajících o její kauze.

Téměř dvojnásobek příspěvků s touto aktérkou neobsahoval žádnou asociaci.

6.10 Šlechtické tituly

Převážná větš ina př ísp ě vků šlechtický titul neuváděla. Z celkového počtu 941 příspěvků

byl připomenut šlechtický titul ve 126 případech (13,4%).

Tabulka 30 V ýskyt šlechtíckvch titul ů v n ř ísn ěvc ích

Četnost
Procento %

Kumulativní

# procento %

1 ano 126 13,4 13,4

2 ne 815 86,6 100 ,0

Celkem 94 1 100,0

Tabulka 31 Jak zabarvenv n ř ísn ěvkv s výs ky tem šlechtických titulu

Hodnotfci stanovisko Cetnost Procento SlechtlckýliIul
# %

1 pozitivnf 40 31,7 ano

2 negalivnl 24 19,0 ano

3 neutrální 49 38,9 ano

5 ambivalentni 13 10,3 ano

Celkem 126 100,0 ano
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Tabulka Č . 31 sleduje rozložení hodnotících stanovisek v příspěvcích, v nichž byl

uveden šlechtický titul. Šlechtické tituly se objevovaly častěji v příspěvcích pozitivně či

neutrálně l aděných. V 19% přísp ě vk ů zařazených do této kategorie nebylo zjištěno

žádné hodnotící stanovisko a 10,3% příspěvků neslo zabarvení ambivalentní.

Při analýze obsahu příspěvků jsem nenarazila na výjimku, která by odporovala

následujícímu závěru: užití šlechtického titulu bude korespondovat s hodnotícím

stanoviskem příspěvku. Takže třeba v případě pozitivně hodnocených příspěvků bude

užití titulu projevem úcty, zatímco v negat ivně laděných příspěvcích půjde o způsob, jak

aktéra ironizovat, degradovat, zvýšit odstup od řadového občana. V příspěvcích

vyznívajících neutrálně se mů ž e jednat o vysvětl ení , uvedení čtenáře do souvislostí.

6.11 Interpretace a příklady

Následující kapitola uvádí příklady př ísp ěvk ů v rámci tématických celků relevantních

pro potvrzení č i vyvrácení hypotéz.

6.11 .1 Intervence politiků a Benešovy dekrety

Nej čast ěj i reflektovanými událostmi byla soudní rozhodnutí a vyjádření - tyto

příspěvky přinášely informace o průběhu soudních sporů, které byly ve větš í č i menší

míře doprovázeny souvisejícími tématy jako Benešovy dekrety, minulost a původ

aktéra.

Nepřehlédnutelnou událostí je politická intervence v restitučních sporech. Zde zcela

jasně dominuje iniciativa proti navrácení majetku nad opačnou snahou politických

č ini te li! majetek š lechticům vydat. Necelých II % takto zaměřen ých příspěvků vypovídá

o tom, že téma šlechtických restitucí v médiích bylo zpolitizované. Mnoho

nesouhlasných stanovisek na adresu šlechticů padlo z řad politiků , kterým média dala

prostor. V této souvislosti se nejčastěji skloňovalo téma Benešových dekretů a národní

příslušnosti akt ér ů, Některé expresívní příspěvky uváděly do souvislosti šlechtu a

Sudetské Němce. Příslušníci šlechty vstupovali do mediálních obsahů ve spojení

některých traumatizujících témat naší české historie - okupace, kolaborace, odsun

Němc ů.
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Benešovy dekrety se staly druhým nejfrekventovaněj ším tématem (13.2%), i když

v převážné větš i ně jen jako téma vedlejší. Nejvě tší vlna mediální diskuse nad povahou

Benešových dekretů proběhla na stránkách českých novin v roce 2003 v souvislosti

s majetkovými nároky F.O.Kinského. Postoj k hojně diskutovanému tématu české

historie zaujali politici, novináři , odborná veřejnost i občané .

Ministr kultury Pavel Dostál byl nejhlas i těj ším ,.bojovníkem" za ..nedotknutelnost..

dekretů a svůj postoj hájil na stránkách tisku v mnoha rozhovorech. Prohlašoval

například , že .unajetek byl zestátněn na základě Bene šovych dekret ů s tím. ze knlže Oldřich

Ferdinand Kinský by l nacista " a vydáním majetku by došlo k"prolomení Bene šovych dekretu ".

(30.6.2003, Dekrety potřebují právn í ochranu. tvrdí Dostál). V Právu vyj ádř i l v souvislosti

s kritikou č eské ho soudnictví obavu, že .časem bude CR. co se t)'ká zem édělsk é PÚ{~v a
kulturn ich památek. rozparcelována mezi některé fyzick éosoby poch ázejici =rodin. na n ě: byly

po válce uplatněny Benešovy dekrety v d ůsledku j ejich kolaborace s nacisty. " (3.7.2003. M ůj

problém nejsou šlechtici, ale nac isté). Na rozhodnut í Ústavního soudu ve prospěch restitučních

n á rok ů Walderodeho reagoval slovy: .Nedovedu si piedstavit, ze hy se člověku. ktery svymi č iny

v době protektorátu plně odpovídal podmínkám dekret/I. mělo cokoli vracet." (Právo 20.6.200I.

"Na Walderodeho se Benešovy dekrety p lně vztahují" ) Turnovský zastupitel Josef Kunetka na

tutéž událost reagoval výrokem, že jde o "precedenční pilpad", který by mohl vést ke

" katastrofě " v podobě " prolomení Benešových dekret ů ", Situaci dramatizuje tvrzením,

že "j akmile se bariéra prolomí, bude následovat lavina dalších restitucí".(Mffi

15.6.2001 , Kauza Walderode: hraje se o dekrety). Petr Matěj ů v Právu napsal: "Proč

by chom piipad restitučních n árok ů Karla Des Fours Walderode nem ěli posuzovat podle

přirozeného práva, podle ducha zákona a zákon ů, podle skutečných úmysl ů

zákonodárce? A bylo úmyslem zákonodárce vracet maj etek člen ům Henleinovy strany,

člen ům NSDAP, voj ák ům wehrmachtu, ... těm kterým vlál po celou dobu války nad

bydlištěm prapor s hákovým křížem, byt' by i formální požadavky restitučního zákona

splňovali ? " Matěj ů dále říká, že k udělení občanství " takovým osobám, když už k němu

došlo ...neni třeba ptihližet", Po těchto obviněních pak sám přiznává, že "je velmi t ěžk é

soudit, j ak se Karel Des Fours za války skutečně choval", a skutečnost, že Walderode

získal od úřadů potvrzení o spolehlivosti si Matěj ů vysvětluje "korupcí a osobními

záj my všelijakých lidí, kteii v té době měli v rukou moc". (Cílem není školné, 27.6.200 1

Právo)

Pavel Dostál: " odmítám vracet majetek aktivním nacist ům nebo j ej ich dětem, j ako se 10

stalo v piipadě pana Oldřicha Kinského " (Týden, Dostál: nejde o šlechtu, jde o nacisty
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30.6.2003 (Dostál exp l icitně prohlásil Kinského rodi če za nacisty. což vzbuzuje

negativní konotace).

O matrikářce z Prahy 1, který vydala F.O.Kinskému osvědčen í o státním občanství prohlásil. že

svým "krokem v podstatě zreálnila naděje přímého potomka fu ndamentálního henleinovce na

získání rozsáhlého m~etku" .(Právo I0.4.2002. Policie prošet ř í Kinského občanství).

Miroslav Greben íček označ i l přiznání majetkových n á rok ů Kinského za .s elh áni českého

soudnictví " a navrhl, že by vláda měl a vyčlenit dostatečné fi nanční prostředky a kapacity na

prošetřen í okolností ..nej skandáln éjšich " záležitostí typu Kinského kauzy (Právo 2.7.2003,

Dostál: Politici by měli bránit dekrety). K možnému scé nář i řešen í "problému" se vyjádři l Petr

Nečas : .Jen nevím, jak bychom II/ohli jako zákonodárci něco udělat s naprosto šllenymi vyroky

soudc ů . které naznačují, že jsou nezávislí. ale v tomto případě na zdravém rozumu. " (Právo

26.6.2003. Dostál chce svolat sc h ůzku) ,

Ivan Langer prohlásil, že "bez Benešovych dekret ů by pan Kinský už dávno lovil ka čeny

a procházel se po panství, které patiilo kolaborantu s fašistickým režimem ". (LN jeho

názor zařad i ly do rubriky Perly týdne. , 8.6.2002). Právník a poslanec ČSSD Stanislav

Křeček označ i l vydání opočenského zámku Colloredo -Mansfeldům za ..počátek

kone čn é fáze demontáže tzv. Benešovych dekret ů " . (Právo Zpochybnění dekretů je

realitou, 24.6.2002)

Stejnou rétoriku používali někteří novináři . Redaktor Mill například napsal, že

" potomci šlechtických rodil se často snaží zpochybnit platnost Benešových dekret ů " a

že "cht~ií získat zpět zámky, pole, lesy a další budovy a pozemky za miliardy korun ".

(Mill 26.4.2003, Šlechta se v kraji soudí o majetky). Právo informuje o soudním

rozhodnutí vydat pozemky původnímu majiteli F.O.Kinskému jako o "postižení

rodiny", která má vrátit pozemky "potomkovi rodu, j ehož majetek byl zabaven po válce

za kolaboraci s Němci podle Benešových dekret ů " " (Právo 27.5.2004, Čankovi ce

v šoku z vítězství Kinského)

6.11.2 Mediální protitlaky jako reakce na politickou intervenci

Odborná veřejnost ve svých polemických příspěvcích uvedla téma historických událostí

do širších souvislostí, na rozdíl od politických výroků, u nichž byl patrný jev téma

zjednodušovat, používat stereotypizujícíjazyk. O hlubším dopadu "expertních" úvah na

čtenářskou obec lze však spekulovat vzhledem k a) jejich s ložitějšímu tematickému
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záběru a b) umístění na zadních stranách periodik. Zatímco v případě negativních

v ý roků politik ů existuje větší pravděpodobnost, že budou zařazeny do zpravodajství,

překročí "práh pozornosti" médií, protože se v nich setkává více zpravodajských hodnot

- negativita, j ednoznačnost , zapojení elitních osob. [6:77] Čtenáři budou vnímat tato

sdělen í j ako reprezentaci skutečnosti. [6:140]

Za .dobovy. nedůstojny a trapný tanec mezi komunistickými pukavci " považuje Placák

počínání veřej ných č i n i te l li, kteří hovo ří o "prolomeni Benešovych dekret ů:

v souvislosti s kauzou Alžběty Pezoldové. Uvádí při tom, že dědička hlubocké větve

mů že žádat o vrácení majetku na základě normy č . 243 z roku 1992, která .. byla piijata

právě kV/IIi skutečnosti, že k pácháni kiivd na politickém základě docházelo už před

'rozhodný m obdobim', tedy pied 25. únorem 1948", k čemuž dodal, že předek

Pezoldov é, Adolf Schwarzenberg, přiše l po válce o majetek, "ač nebyl ani Němec, ani

kolaborant. Měl pověst vlastence ". (Restituce Alžběty Pezoldové soud zamítl 

28.3.1998) Tent ýž redaktor konstatoval, že " na základě prezidentského dekretu čislo

33/ 19-15 bylo Walderodemu po válce vráceno československé ob čanstvi a obnovena

vlastnická práva. "(...) "Český stát ovšem toto rozhodnuti ignoruje (...) a zásadový

Pavel Dostál, ktery ilká. že nerozli šuje šlechticky a ne šlechticky maj etek, se přesto

neozval. " (ČR ignoruje Benešovy dekrety - 30.7.2003)

Petr Chudožilov v LN citoval ze zahraničn ího příspěvku Stephana Templa o osudech

rodu Pezold-Schwarzenberg, který vyšel ve švýcarském deníku Neue Zů rcher Zeitung a

kde se mimo jiné uvádí: " Benešovy dekrety nemohou být na Schwarzenberga

uplathov ány, neboť se vždy choval jako Čech a bojoval za integri tu a osvobozeni

Československa ...ani intervence Jana Masary ka nepomohla zabránit konfiskaci." (LN

28.5.2003)

K diskusi o Benešových dekretech přispěl historik Emanuel Mandler. " Běžně se

zapomin á na to, že politické 'Benešovy dekrety ' se zdaleka netýkaly pouze Němc ů a

Maďarů, ale také zestátněni dvou třetin pr ůmyslu a peněžnictvi. Tyto závažné majetkové

změny byly součásti revoluc e...která vytvoiila socialistický stát. vazalsky závislý na

Sovětském svazu. " (Obnova Národní fronty - 29.7.2003 Mill )

Čtenář MtD zpochybnil zodpovědnost otce F. O. Kinského za předválečné události,

které vedly k okupaci Československa tvrzením, že "tenhle člověk nem ěl ještě co
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zradit ...ze mrel v roce 1938, tedy pied válkou, pied okupací. před holocaustem. před

heydrichiádou. " (Mm 3.7.2003, Můžeš za otce komouše)

Bohumil Doležal je toho názoru, že "obavy a emoce probuzené případem Kinský jsou

zdrojem iracionáln ího uvažování a dávají piile žitost vypo čitavym populist ům ř,

S populismem podle Doležala zača l ministr Dostál, když ..začal zavádět zvláštní druh

kolekti vní viny , vinu rodinnou ....a zapomněl. že posvátnou hranici 25. února 19-18

prolomil on sám, když jako člen Federálního shromáždění pověiil národní rady. aby

zákonně upravily rest ituce čs. Ob čan ů německé a ma ďarsk é národnosti. jimž byl

majetek zabaven na základě Benešových dekret ů." ( Případ Kinský: jen populismus 

8.7.2003)

Jeden z pět i koment á ř ů Bohumila Doležala uveřejněných v deníku MtD k tématu

šlechtických restitucí ironizuje politický postoj vůč i restitucím šlechty, církve i

bývalých německých obyvatel vyhnaných po válce. Projevy po liti ků v této souvislosti

označuj e za ..hysterické " a " vy volávající pocit ohrožen í" jakoby se jednalo o události

roku 1968. K dikci komunistického politbyra přirovnává výroky ústavních čin i telů o

"nutnosti aktivně a sebevědomě zastávat j ednotný postoj k věcem státního zájmu " , což

je, "v rozporu se zásadami liberáln ího státu, ktery staví na dilčich zájmech ob čan ů ",

(16.7.2003 , Do zbraně, o bčané ! )

V jiném svém komentáři Bohumil Doležal polemizuje o poválečných událostech

v Českos lovensku a mimo jiné uvádí, že se při poválečném vysídlení Němců neh ledělo

na státní příslušnost , nýbrž na národnost, nehledělo se na č lenství v NSDAP, nýbrž na

členstv í v " národních skupinách nebo útvarech nebo politickych stranách, sdružujících

občany německé národnosti , kam lze zařadit i německou sociální demokracii nebo klub

německých turist ů ". Vyhnání a právní normy, které k němu daly předpoklady považuje

Doležal za " morbidní" , stej ně jako " schvalování konfiskace maj etku mrtvolám Cl

olupo vání mladý ch dětí v případě F. oKinského '' . (Dekrety a ztráta soudnosti

2.2.2005 Mm)

František Oldřich Kinský vyjádři l překvapení nad " politickými otřesy " , které jeho

kauza vyvolala: "jsou piehnan éa obsahuji nepravdivátvrzení. Snaží se vytvoiit doj em,

že žeru děti " . Zpravodaj LN Kinského rozhořčení vysvět l uje tak, že " od června, kdy

Kinský zvítězil v prvním soudním sporu, totiž Dostál vedl kampaň za to, aby potomek

šlechtického rodu nemohl používat soudy k získání dříve zabaveného maj etku ". Autor
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exp l ic i tně při znává vliv politika na soudní proces. (17.7.2003, Kníže Kinský se chce

přestěhovat do Prahy)

Přímou souvislost mezi komplikacemi při uplatňování majetkových nároků Kinského a

politickým zásahem naznačuj e zpráva Mill nazvaná " Kinsky vyhrál soud. Poprvé od

zásahu politik ů dojeho kauzy " (26.5.2004).

Podnikatel a politik J iří Lobkowicz označil způsob, jakým se na veřej nosti zachází

s pojmy jako restituce nebo šlechta za "xenofobní" . Klade si otázku, proč se také

nemluví o ..j iných restitucích" a proč se policie nezabývá " všemi pochybeními ", nikoli

pouze těmi , které údajně měl a napáchat šlechta. Autor připomíná zásluhy některých

př íslu šnik ů starých šlechtických rodů o stát a tvrdí, že "o tom tu dnes nikdo nepiše".

(Ministerský obušek na dějiny - 17.6.2003 Mll)

V polovině roku 2004 vyšla v novinách řada č lánků informujících o policejním

sledování šlechtických restitucí. Kontroverzní zákrok, vjehož rámci policie požadovala

od pozemkových úřadů informace týkající se výhradně restitucí potomků šlechty,

vyvolal vášnivou diskusi nad oprávněností takového kroku. V této souvislosti se

hovo ři 10 o "diskriminaci skupiny obyvatel" a ..návratu do komuntstickych dob". Počet

poz i t ivně l aděných příspěvků v tomto období výrazně vzrostl, a to i ve zpravodajství.

Redaktor Mill vyjádři l sv ůj postoj sdělen ím : "Nic neprovedli, jen jim stát vrátil, co jim

komunisté zabavili. Pie sto se o potomky šlechtickych rodil zajímá policie. " Jako příklad

totalitou pronásledovaného šlechtice uvádí Richarda Belcrediho, "je hož rodina byla za

své vlastenectví šikanov ána nacisty i komunisty ". Událost zaměřila pozornost na

fenomén šlechty jako sociální skupiny. (1 2.6.2004, Udejte nám "šlechtice" Belcrediho!)

Ke kritice policejního stíhání šlechtických restitucí se připojil ústavní soudce Antonín

Procházka, který označil tuto událost za " šokující" a o spo l ečnosti, která nedokáže

akceptovat restituční nároky př íslušníků bývalé české šlechty se vyjádři l jako o

" chorobné " a " inseminované tiidnim pohledem z dob totality". (LN - Policie oživila

třídní pohled na šlechtu, 12.7.2004)

Karel Schwarzenberg v rozhovoru s Navarou prohlásil policejní prošetřování

šlechtických kauz za "poru§ování rovnoprávnosti ob čan ů " a v reakci na soudní

zamítnutí n ároků Co l loredo-Mansfeldů na základě policií nalezeného dokumentu o

zapsání potomka rodu jako říšského Němce uvedl, že ho "štve pokrytectvi" těch , ..kteří

se tváří, j ako by zapomněli na tlak, pod jakým všichni byli ...j ako by nikdo za posledních

padesát let nic nepodepsal, do ničeho nevstoupil ...nebyl donucen ke spolupráci s StB" .

(Schwarzenberg: Je to pokrytectví - 19.2.2005)
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Johanes Lobkowicz, ekonom a člen šlechtického rodu, označil rozčilení politiků nad

soudním rozsudkem, že "jednomu piislu šnikovi české historické šlechty bylo jako

oprávněné vlastnictví piizn áno 1.6 ha pozemku". za " totalitu v hlavě ". .Dost álovo

vzrušeni nad restitucí ve prospěch Kinského...má za ú čel vzbudit nejhor šl instinkty

nej en u obyvatelstva. (...) Franti šek U. Kinsky nežádá o žádnou restituci! Požaduje od

soudu aplikaci platného práva a žádá () určeni. že své vlastnictví formálně nikdy

neztratil. Z tohoto důvodu mu má být dnešním držitelem, tj. státem. vydáno. " (Totalita v

Dostálově h l avě - 9.7.2003 Mm)

Jan Ruml na adresu svých krit ik ů , kte ř í ho odsoudili za to, že coby min istr vnitra umožni l

vrácení českého občan stv í Karlu Walderodemu, vzkázal: ..Sna žil jsem se v=(ZV občanství a

restituce oddělovat. Piece neodmitnu dát někomu ob čanstvl jenom proto. že by na základě toho

restituoval. To by byl nepr ávnl postup. Bud' n ěkdo na ob čanstvl nárok má. nebo nem á. " (Právo

25.6.2004, Za podvody v restitucích stojí možná politici)

Advokát Jaroslav Čapek v rozhovoru pro Mm (4.10.2003, Je to nefér hra) kritizuje

politické zásahy do soudní kauzy a na otázku, zda jeho klient neočekává nepříj emný

tlak v případě výhry, odpovídá: " Lidé. kteil vyznávají principy obecné spravedlnosti.

jistě dojdou k závěru, že situace. kdy se člověk hlásí o svll} majetek, je zcela logická a

piirozen á. Každý vlastník se bere o SVIU majetek a určitě by se tak chovali i oponenti

toho. že pan Kinský má dostat zpět SVIU majetek. " Vjiném příspěvku uvedl, že "politici

nedaji pokoj a chtějí panu Kinskému znemožňovat spravedlivý proces. na který má

v této zemi právo každý. " (Mm 17.9.2003, Advokát Kinského: Kupci udělali chybu)

Rakouský deník Die Presse publikoval zprávu Výboru OSN pro lidská práva, která

kritizovala Českou republiku, že " nejméně ve tiech piipadech poru šila lidskáprávapii

restitucích po válce zabaveného majetku, když nedodržela zásadu rovnosti před

zákonem ". Jedním z připadli, kterými se výbor zabýval, byla kauza Walderode. Zprávu

Die Presse převzaly prostřednictvím ČTK deníky Právo a LN (5.11.2002, Die

Presse:zpráva OSN kritizuje české resti tuční právo)

Malou kapitolu publicistických příspěvků tvoří reakce z řad čtenářů. Respekt zveřej ni l

několik ohlasů na rozsáhlý článek Elišky Bártové "Lid versus modrá krev". Argumenty

pozitivně vyznívajících příspěvků přibl ižuj í následující citace: ..Politici se ke kauze

Kinský nemají co vyslovovat. Ať maj etek patii tomu, na čí straně je právo. " (Respekt

5.1.2004, K čemu je nám šlechta).
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6.11.3 Šlechta jako cizáci

Dalším medializovaným tématem doprovázejícím spory šlechticů, byla otázka národní

přís lušnost i šlechty, nadnárodního charakteru šlechtických rodů, loajality vůči českému

státu v době okupace. Je šlechta "cizí" nebo patří do ..naší" společnosti?

Podle Luďka Navary je vracení šlechtického majetku " trnem v oku mnoha lidem"

z důvodu panující " závisti " a " tradiční české nedůvěry k té šlechtě. která pii šla kdysi

z ciziny a konfiskovala majetek vyhnaných českých p án ů ", Vjeho příspěvku se k tomu

vyjad řuj e historik Lubomír Slezák: "V roce 1920 tvořili větš inu pozemkových

vlas tn í k ů v Českos l ovensku Němc i a Mad'aři , což byl důsledek vývoje po Bílé hoře. Ale

za to oni nemohli". (Vracení majetku š lechtě teprve začíná, Mm 21.3.2002) Stejný

názor "rozpaky lidí nad nároky bývalých š lecht ic ů" zastává historik Ji ří Pemes: "Podle

mne je za tím přesvědčení lidí, že větš ina šlechty je cizí. Máme větš inou šlechtu novou,

v lidech tak podvědomě je, že to nejsou ti autentičtí představitelé českého národa, a od

toho se odvíj í nechuť i vůč i vydávání majetku". (Divná válka o majetek

Schwarzenbergů Mm 12.8.2003) Vjiném příspěvku Pemes uvádí, že "za války se

skute čn ě část šlechty pii dala k okupant ům, což maji lidé sklon paušalizovat", (... ) Lidé

mohou v německy mluvících šlechticích vidět cizáky, kteii si opatřili příslušná opatieni.

restituují majetek a ohrožujijejich zájmy. Boj proti nim m ůie vyn ést politické body...v

Česku má totiž tento boj již od konce první světové války velmi silnou podporu. neni

tradi čni zálež itostí j en české levice". (1.7.2002 Mm Ministr Dostál bojujes restitucemi

šlechty)

"Čeští dějepravci piidělovali pomyslná záporná znaménka původn ě cizím rodům, které

k nám pii šly v dobách pobělohorských. (...) za nacistické okupace se přihlásily

k německému občanství nejen některé německé a původem cizí šlechtické rody, ale i

i ada rodů českých (. ..) kolabo raci s nacisty lze stěží označit za "specifikum" byval é

šlechty ...ale j e pravda. že pro cento kolaborant ů bylo v této vrstvě patrně vyšší než

v celkové populaci ", Knížata, hrabata a baroni (31.3. 1994, Týden)

Kunetka odmítá redukovat historii na několik posledních desetiletí a navrhuje" návrat

k Bílé hoře - tehdy se kradlo zase naopak" (Mm 15.6.2001 - Kauza Walderode: hraje

se o dekrety)

Michal Komárek z Reflexu cituje názor návštěvníka zámku v Opočně na jeho vydání

dědicům: " V žádném případě. Je to cizinka. A navíc. ten zámek je krásně opravený.

105



pi (jde k hotovému. Ještě tak kdyby to bylo nějaké zboieništ ě a hlásili se o ně puvodni

majitel épřed Bílou horou, češti Tr čkové, Ale takhle. " (Reflex, 12.6.2003 Kdo si rozdělí

republiku)

Čtená!' se domnívá, že majetky Oldřicha Kinského propadly státu právem. .c protože byl

ve své době známým a zapáleným nacistou" a " aktivně ničil vše české " . O synovi

prohlásil, že si "národnosti piiliš necení ", když se neučí česky a v reakci na Kinského

žádost o odpuštění soudních poplatků navrhl, že žadatel .meni a nebyl dob/Jím

hospodáiem " nebo " chce lehce stát obrat ". Jinak šlechtu Rudolf Tyller nezatracuje:

"patN do naší společnost i a v naprosté většině nastavuj e la ťku velmi vysoko"(Respekt

5.1.2004, K čemu je nám šlechta).

Luděk Navara představil Radslava Kinského jako člověka pocházejícího z "vlastenecké

rodiny ", je hož otec " podepsal deklaraci české šlechty namlienou proti nacistické

okupaci" .. .č lověka, kterého vyštvala komunistická moc z rodné země a který je ..py.fný

na to, že piislu šnicij eho rodiny i po letech emigrace mluví česky " .. .č lověka (..Hrab ě

s údern ickým diplomem" (MID 2.8.2004)

6.11.4 Hodnota restituovaného majetku

V mnoha příspěvcích byla zdůrazňována hodnota a rozsah majetku, který byl

předmětem restitucí. V této souvislosti se opakovaně uváděla částka 40 miliard korun

jako hodnota majetku, který v ČR nárokuje F.O.Kinský. Tato informace byla na

několika místech zpochybněna přímo právními zástupci (Čapek, Nevřela) , což se

v následném mediálním obsahu nijak neodrazilo. Podezření o zmanipulování informace

nasvědčuji i fakt, že žádný příspěvek neuvedl bližší podrobnosti ohledně výpočtu této

sumy." Novinářům postačila informace, že "znalci odhaduj í hodnotu maj etku na -/0

miliard" (M ID 19.8.2005, Šlechtické restituce:nekonečný příběh , Týden 30.6.2003,

Modrá krev vs. Česká republika, Právo 28.7.2003, Kinský neplatí soudní poplatky)

.Více než serióznosti informace tak média dala přednost "skandalizaci", kterou touto

informací vyvolá. Za zmínku stojí uvést, že na ,,40 miliard" podle deníku Právo odhadli

znalci také majetek Alžběty Pezoldové. (24.5.1996, Pezoldová majetek nedostane,

21.2.2003, Pezoldové se zastal výbor OSN, Hluboká má sporyza vyřízené) .

H Podle právníka FelixeNevřely je hodnota nárokovaného majetku v př ípad ě F.D.Kinského maxim ln ě

2 miliardyKč k čemuž došel po vynásobení počtu nárokovanýchhektaru lesa vyhláškovoucenou
200000 Kč/t 'ha a při čten ím předpokládané cenypražského paláce ve výši 500 milion ů Kč .
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Zd ůraz ňov á n i finanční stránky resti tučních sporů může vést k přesv ěd čen í, že šlechta

nezná míru v uplatňování svých majetkových nároků a usiluje o kontrolu nad územím.

jako tomu bylo v minulosti.

Skutečnost, že se trvale hovoří o miliardových částkách označuje právní zástupce rodu

Walderode Felix Nevřela za .idůkazy neobjektivnosti" a vyslovuje obavu. že ..\' tomto

smys lu uváděné údaje podporují záporný piistup veřejnosti k restitucím a podporují

tendence k potla čeni oprávněných restitučních n ároků. " Podle Nevřely se skutečná

hodnota majetku nárokovaného děd ičkou rodu Walderode pohybuje kolem 130 milionů

a v případě F.O.Kinského jde podle právníka maximálně o 2 miliardy. (LN 22.7.2003,

D ůkazy neobjektivnosti) Redaktor Mm napříkl ad uvedl, že "celková hodnota majetku

(kauza Walderode) j e piibl í žn ě IN miliardy korun '' . (15.6.200I, Kauza Walderode: hraje

se o dekrety, 12.6.2003 Reflex - Kdo si rozdělí republiku).

Deníky Právo a LN zveřej n i ly zprávu ČTK informující o tom, že Karel Schwarzenberg

pochází ze "čtvrtého nejbohatšího šlechtického rodu v Rakousku " a že se jeho j mění

..odhaduje na více než 2,2 miliardy šilink ů ". (Právo 4.9.1997, Co patří

Schwarzenbergovi, LN 15.8.1997, Karel Schwarzenberg - čtvrtý nejbohatší šlechtic v

Rakousku) Redaktor LN Petr Placák toto označi l za "příklad komunistického duševního

zázemí". (26.8. 1997 ČTK - lidová a revoluční)

Svůj negativní postoj vůč i restitučním n árokům Johanny Kammerlanderové nezakrytě

dává najevo redaktor Práva Vladislav Prouza, když komentuje mimosoudní vyrovnání

mezi dědičkou rodu a žalovanými stranami slovy: "dědička potichu sbírá milióny,

piesto že jí zkonf iskovaný majetek v budoucnu nemusi nikdy patřit " . Autor dokonce

připouští možnost, že " Walderodeho dědici právě z toho dlivodu spor záměrně

natahují". (30.8.2005, Vdova po Walderodem chce 120 miliónů)

Krátký příspěvek v LN oznámil, že "František Oldřich Kinský, který požaduje, aby mu

české soudy přiřkly jeho údajný majetek bez soudních poplatků ... vlastní v Argentině

nemovitosti v přepočtu za zhruba 1,8 milionu korun a akcie za více než půl milionu

korun".

" Kinský nezaplatil soudní poplatky, ale má na ně " - tvrzení vyvolává obraz hamižného

sobce, který hromadí majetek a sám odmítá platit (1 0.2.2004, LN, z ČTK). Podobně

informovalo Právo v příspěvku nazvaném (Kinský neplatí soudní poplatky, Právo

28.7.2003)
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Příspěvek z Pardubického kraje oznamuje čtenářům, že . cvět šina šlechtickych rodu

l' kraji nepatiila k stiedov ěk é rodové šlechtě", že si " tituly koupila ". (MfD 26.4.2003,

Šlechta se v kraji soudí o majetky).

6.1 1.5 Vydávání kulturních památek šlechtě

Jedním z medializovaných témat bylo vydávání kulturních památek do rukou šlechty.

stav těchto objektů , jejich využití a dopad restituce. Tato problematika byla hlavním

tématem necelých 7% př ísp ě vk ů a přibližně stejné procento příspěvků se jí zabývalo

okrajově.

Kastelán zámku Hrubý Rohozec Jindřich Zeman uvedl, že "vleklý spor j e pro zámek

pohromo u" a že úspěch restituenta " je št ě neznamená, že ho celý zpiistupnl veřejnosti ".

(Mm 15.6.2001, Kauza Walderode: hraje se o dekrety). Takové sdělení naznačuje. že

existuje reálná hrozba uzavřen í památky poté, co přejde do soukromých rukou, a z toho

důvodu by se vydávat neměl a.

Obavy z vydání památky soukromníkovi vyvolává sdělení : "Stát mu vrátil v restituci

majetek. V současné době je zámek opuštěný a chátrá" - staronový majitel

(Schwarzenberg) nechává památku bez pomoci. K negativnímu vyznění příspěvku Mm

přispívá stížnost místního starosty, který by rád zpřístupn i l zámek veřejnosti pro

společenské příležitosti , stej ně jako názor obyvatelky Čimel ic , která těžce nese změnu

zámeckého pána. " Když tady bývala škola, bylo to alespo ň živé. Teď zámek ch átrá. nic

v něm neni, ale hlavně, že j e v soukromých rukou. " (V č imel ickém zámku bude

muzeum - 7.2.2004 MfD Jižní Čechy) .

Podle Antonína Procházky jsou d ů vodem kromě " obrovského objemu majetku " také

"velmi silné tla ky z těch region ů, v nichž se piislušn é majetky nacházejí". Rozsah

majetku také považuje za příčinu " útoků na šlechtické rody " a dodává, že "aľ někomu

ukradnete sto korun či milion, je to poi ád krádež...z hlediska ústavy šlechtice nem áme,

takže piipady p osuzujeme podle práva stejně jako u každého občana " . Podle autora je

vracení šlechtického majetku " trnem v oku mnoha lidem " z d ůvodu panuj ící "závisti " a

" tradiční české nedův ěry k té šlechtě, která pii šla kdysi z ciziny a konfiskovala majetek

vyhnaných českých p án ů ". (Vracení majetku šlechtě teprve začíná, Mm 21.3.2002)

Antonín Procházka vidí v převodu majetku do rukou p ů vodn ích a "oprávněných"

vlastníků především změnu v přístupu k nemovitostem - " honba za ziskem a
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plundrování se změní v úctu a péči o rodový majetek ". (LN - Policie oživila třídn í

pohled na šlechtu, 12.7.2004)

Ačko li větš ina zastup i te l ů obcí se restitucím bránila, našli se i jejich zastánci, kte ří

tvrdili, že "když to hy l j ejich maj etek, pro č bychom jim ho nevrátili". (Respekt

15.1 2.2003, Lid versus modrá krev) V Častolovicích si starosta František Kun č ar

" nedokázal piedstavit ", že by se o místní zámek někdo .staral lip než paní hraběnka ".

Žádné "problémy" s šlechtou nevzpomně l ani starosta Bošína, jehož úřad (budovu

obecního úřadu) přešel do majetku F.O.Kinského: ..Nikdo nás odtamtud nevyhnal a

nah ídl nám pronájem na 50 let za symbolick édvě koruny ro čně. Je to férovy člověk a

k nám se zachoval šlechetně. " Jiný starosta zalitoval, že zájemci o restituci místního

zámku se nároku vzdali, když zjistili že konfiskát spadá pod Benešovy dekrety: ",~koda,

Kdyby byli jako Kins ký ...kdyhy měli dobryho advokáta , například Felixe Nevrelu.

možná j sm e mohli mít zámek v caj ku, .. říká starosta. (Mill 8.1 .2005, Jsou starostové,

kte ří nemají na někoho čas, ale naštěst í i ti druzí)

O vracení z á mk ů š lechtě se pozitivně vyjadřovala i řada občanů: "Myslel jsem, že hrady

a zámky hyly pro šlechtu a kostely pro věřící, ale asi to už tenkrát stavěli všemu lidu pro

ministerstvo kultury ... piitom stačí nav štlvit ti eba hrad Orlik a porovnat p é či restituenta

s n ěkterymi j inými památkami v 'péči ' státu. " (Mill 9.7.2003) .. Vrátil bych šlechtě v.k

co jí bylo sehráno. Zkušenos ti s nijsou dobré. (...) z ámky a hrady v rukou šlechty mají

navíc v plné sezóně otevieno denně, zatímco piepracovani zaměstnanci státních

pam átek si každé pondělí dávají šloflka", (Respekt 5.1.2004, K čemu je nám šlechta)

S takovým názorem souhlasí i redaktor Mill Jan Jandourek: "Podle n ěkterych jsou

'všeho lidu '. Jenomže 'všehalid ' sám své občanství vyměnil několikrát, zatímco 'šlechta

Zl/stávala ". (Mm 14.5.2003, Zámky dejte š lechtě)

O vztahu k rodovému majetku se vyj adřují samotní restituenti: Josef Kinský: ..Kostelec

nepova žuji za majetek, ale vlastnictví. Já ho vlastním, a z toho plyne zíkol se o něj starat

a rozvijet ho . Majetek j e něco j iného, len m ů žu zahodit, ten nemá osobní vazbu.

Vlastnictv i ano. Když náš rod vymře, tak ten objekt bude navždy svázán se jménem

Kinský, a nem ěl by mu dělat ostudu. " (LN 2.10.1999, Hrabě Kinský: Zámek nám nesmí

dělat ostudu) Radslav Kinský: "Maj etek neni něco, co slouží výhradně nám, ale je to

věc, kterou národ sv ěiuje rodině, aby s ním nakládala ne pouze ke svémuprospěchu, ale

i k prosp ěchu národa". (Hrabě s údernickým diplomem, Mill 2.8.2004) Vjednom

z ojedinělých příspěvků informujících o životě a plánech F.O.Kinského, který navíc

převzaly LN od anglického týdeníku The Prague Post, restituent prohlašuje: ..By l
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v rodině stovky let. Nem ů žu ho prodávat. ale pouze předat dál." (17.7.2003. Kníže

Kinský se chce přestěhovat do Prahy)

Spekulace o tom, že by šlechta rodový majetek chtěla zpeněži t. vyvrací vedoucí

oddělen í hradů a zámků Státního ústavu památkové péče Květa Křížová, když

v souvislosti s prodejem zámku v Nových Hradech v Reflexu uvedla: .. ešlo však o

šlechtice. Pravděpodobnost , že by se takto zachovala šlechta, je téměř nulová: ' (Reflex

17.8.2000, Š lechtění po česku)

6.11.6 Obraz šlechty v regionálních mutacích deníků

Média prezentovala postoje zastup i telů obcí a ob čan ů v kraji, kde se potomci šlechty

soudili o rodové majetky. Ze strany "odpúrcú" restituenta v majetkovém sporu zazněly

názorově vyhraněné postoje a média tyto postoje reflektovala. Což souvisí s běžnou

žurnalistickou praxí nabízet obsahy rezonující s představam i , hodnotami a postoji těch.

kteř í je konzumují. (odkaz, statistiky) Do zpravodajských příspěvků se promítly větší

měrou negativní názorové postoje (15% všech zpravodajských příspěvk ů) , zatímco

v publicistice podíl pozitivně vyznívaj ících příspěvků lehce přesahoval nad negativními

(21% a 15%) - v kvantitativní analýze.

Do mediálního prostoru regionálních příloh v souvislosti s šlechtickými restitucemi

vstupovali občané nejen j ednotlivě , ale i v rámci občanských iniciativ. Jako příklad

m ů ž e sloužit Petiční výbor Walderode, který vznikl na Turnovsku jako reakce na

restituční nároky představitel ů rodu Walderode s cílem zabránit úspěchu restitučního

procesu. Do jeho čela se postavil turnovský zastupitel Josef Kunetka a po celou dobu

trvání sporu vystupoval na stránkách tisku proti osobě Karla Walderodeho i Johanny

Kammerlanderové. Jeho výpady se neomezily jen na komentovanou část deníků, ale

pronikly i do zpravodajských příspěvků, kde byl Kunetka mnohdy citován jako, znalec"

celé kauzy. Jeho negativní postoje provázely téměř každý soudní výrok, který se v tisku

objevil. O důležitosti , kterou jeho stanoviskům tisk přikládal , svědčí např. zpráva která

vyšla v Právu pod názvem " Petiční výbor j e spokojen s rozsudkem o Walderodem"

(31.1.2000). Jedinou doplňující informací ke Kunetkově výroku, že ,.na základě

shromážděných dllkazII bylo rozhodnuto správně " , je uvedená "miliardová hodnota"

konfiskovaného majetku.

O podobné občanské iniciativě informovala Mill (6.11.2003, Choltice chtějí založit

sdružení vzdorující restitucím). "Choltice na Pardubicku chtějí založit sdružení. které
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by mělo pomáhat ph soudních sporech obcím, na jejichž majetek upla/ljují nárok

potom ci šlechtickych rodil", oznamuje deník. Příspěvek prezentuje událost jako

samozřej mý, ba dokonce nezbytný krok k "ochraně obecního maje/ku před

neoprávn ěnym vydáním" . Starosta Choltic Jan Málek si od této iniciativy slibuje ..lepši

výměnu zkušenosti " v boji proti "p%mkl/m šlechty stále se domáhajícím zabaveného

majetku ". Potlačení jakéhokoli sdělení na obranu majetkových práv šlechty a naopak

akcentované informace o finančních obnosech, které obce díky soudním přím ztrácejí, a

údajné kolaboraci s nacisty šlechtického rodu, řad í příspěvek do skupiny s negativním

vyzněn ím .

O silném odporu vů či F.O.Kinskému informuje příspěvek ze severu Čech, kde Kinský

usiluje o vrácení pozemku, na němž částečně leží fotbalové hřiště . " Raději by zničili

všechno. co vybudovali, než aby museli něco vracet Františku Oldřichu Kinskému"

oznamuje první věta . Předseda oddílu vzkazuje na adresu Kinského: .uu' si zajde k nám

do hospody a bude mu jasné, že by ho tady nejradši v šichni tref ili mezi parohy".

(Kinský chce část fotbalového hřiště, lidé byjej radši zničili , 3.11.2003 Mm - Severní

Čechy)

Radslav Kinský se stal předmětem negativního hodnocení v příspěvku Mm , který

v kraji Vysočina informoval o stře tu místních obyvatel s Kinského zákazem užívat

prostor na jeho pozemku k rekreačním účelům. Na rozdíl od kauzy Walderode není

v tomto případě negativní tón postaven na předsudcích občan ů vůč i německé

národnosti, ale už podle názvu vychází spíše z předsudků vůči š l echtě .

Tvrzením, že " vět.l:ina právnik ů nebere restitu čni nároky schwarzenberské dědičky

piili š vážně " , hned v první větě zpochybňuje majetkové nároky Alžběty Pezoldové a

odsuzuje její snahy o vydání rodového majetku, když dodává, že navzdory právnímu

stanovisku" neúnavná žena způsobuje obcím milionové starosti ", Příspěvek připisuje

Pezoldové roli "škůdce", když její soudní spor o zámeček staví do souvislosti s jeho

chátrajícím stavem a nemožností získat finanční prostředky na opravu. Okresní

zdravotní rada Jaroslav Lamač tuto situaci označuj e za "hroznou" a dodává, že

zaměstnanci léčebny, která v zámku sídlí, "j sou v nejistotě ..,soud se m ů že táhnout

roky" . (Pezoldová zablokovala protialkoholní l éčebnu , 17.10.1 997 Mm -Chvalšiny)

Pozitivně vyznívající je zpráva Mill z Vysočiny, která uvádí v souvislosti s modernizací

muzea knihy na žd'árském zámku, že .Radslav Kinský v posledních letech vyměnil na

vlastní náklady v části zámku, kde se muzeum nachází, všechna okna, opraveny byly i
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podlahy " . Příspěvek zahrnuje názor řed itele muzea Michala Lukeše, podle něhož nová

smlouva s majitelem zámku zachrání muzeum před přemístěním. které hrozilo poté. co

se město zdráhalo financovat nutné opravy. (Muzeum knihy čeká modernizace,

13.5.2005 MlD - Vysočina)

Nad Kinského vyhraným sporem o 1,5 ha v Újezd ě "mávl rukou" zdejší místostarosta

Josef Kadrmas. " To, co bychom dali za soudy a advokáty, je víc, nežj akou cenil mají ty

pozemky. Vždyťje to samý písek. " Podobný názor má starostka Bošína Ivana Kurková:

" Odvolával se nebudeme. Jestli stál udělal chybu, ať se stát soudí a stát platí." (Právo

27.6.2003, S Kinským obec prohrála, protože neměla peníze)

Starostové "postižených vesnic" (Kinský se soudí o další majetky, 30.7.2003. MfD)

V případě Alžběty Pezoldové i F.O.Kinského poukázali novináři na rozč i lení obyvatel

obcí nad "nezájmem" š lechtic ů o rodinnou hrobku..,Zajímá se jen o cestu, která vede

kolem hřbitova, ale na hrobku se ani nepři šel podívat," uvedl starosta Jarpic. Podle

Čapka o hrobku musí jednat se státem, který je jejím vlastníkem. Právo v rámci

rekapitulace majetku, který neúspěšně nárokovala Alžběta Pezoldová, uvedlo:

"Zaj ímavé je, že neměla zájem o rodinnou hrobku Schwarzenberg ů , ale naopak chtěla

objekt Alšovy jihočeské galerie". (24.5.1996 Právo. Pezoldová majetek nedostane)

6.11.7 Šlecht ic - postrach obyvatel

Noviná ři používají expresívní jazyk či slovní spojení "vulgarizující" a "dramatizuj ící"

téma, šlechta je zde zobrazována jako "hrozba" - usiluje o majetek obyvatel , státu.

V těchto příspěvcích je oživován stereotyp o šlechtě, která se chce zmocnit alespoň

zlomku půdy, nad kterou měla v minulých dobách kontrolu. Takovéto negativní

konotace vyvolává například příspěvek MtD, v němž redaktor č ten á řům Pardubického

kraje oznamuje, že " po tomci šlechtických chtějí získal zpět zámky, pole, lesy a další

budovy a pozemky za miliardy korun ". čímž podle redaktora zpochybňuj í platnost

Benešových dekretů . (MfD 26.4.2003, Šlechta se v kraj i soudí o majetky).

Média vytvářej í umělý pocit ohrožení a nebezpečí. Vytváří se tzv. morální panika, kdy

jsou témata podávána negativně a j eště zvel ičeně. Tyto jevy jsou patrné nejvíce

v regionálních mutacích deníků.

V podtextu těchto příspěvků tušíme hrozbu z uplatnění restitučního nároku potomka

šlechty, která dolehne na občany . Takovým příkladem je titulek " Rodina koup ila domy.
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Netu šila. že je žádá šlechtic ". (17.9.2003, Kinský chce další majetek. politici v kraji

zuří) . V podobném tónu líč í majetkov é nároky obrazový popisek, který uvádí, že noví

majitelé bývalé lesovny si " zatím nemohou hýt j isti jejím vlastnictvím. protože ji chce

Franti šek Oldi ich Kinský ". . (Mm 24.10.2003, Kinský říká. že má českou národnost _

Severní Čechy) Naopak , oddechnout " si mohl starosta Jarpic poté, co soud zamítl tři

Kinského žaloby. (Majetek u Slaného Kinský nedostal - 31.7.2003 - Mm S tředn í

Čechy)

Novinářka píše v úvodu svého příspěvku o F.O.Kinském, že soukromým osobám ve

sporu s potomkem šlechtické rodiny, která . cotevien ě podporovala za okupace Hitlera a

nacismus v piipadě pro hry hrozí, že za nemovitosti. které řádně koupili . nedostanou od

státu náhradou ani korunu, takže jim zbudou 06 j enom pro pláč. " (Právo 23.7.2003,

V případě prohry s Kinským zbudou lidemjen oči pro pláč) .

Negativní asociace vyvolává redaktor Práva, když uvádí majetkový spor do souvislosti

s nezaměstnaností : "spor se šlechtici piipravil obec o pracovní místa " a když

skutečnost , že úřady po válce zabavily majetek Kinskémuotci namísto tehdy nezletilého

Františka O l dřicha , označuj e za .fat úini chybu". (Mm 26.4.2003, Šlechta se v kraji

soudí o majetky).

Pavel Verner označuje občany vracející majetek Kinskému za "osudem okradené" ,

které ted' " holí hlava " , ale "bát se naštěstí nemuseji " ti, kteří nemovitosti vlastní déle

než deset let. (Právo 24.7.2003, Nespravedlivé právo)

Právo označuje zvěst i o Kinského úspěchu za " désuplnoujámu", která uvedla obec " v

šok " . Podle soudního rozhodnutí má rodina vrátit dva pozemky původnímu majiteli

Kinskému, slovy novináře " postižená rodina " má vrátit pozemky "potomkovi rodu ,

j ehož maj etek byl zabaven po válce za kolaboraci s Němci podle Benešových dekret ů " a

dodává, že " strach z dalších Kinského žalob se dotýká v ětšiny místních obyvatel"

(Právo 27.5.2004, Čankovice v šoku z vítězství Kinského).

Zprávy vyvolávaj ící obavy z uzavření restituovaných objektů vyvrací právní zástupce

Jaroslav Čapek, když v jednom z mnoha rozhovorů konstatuje, že budovy, o něž se

Kinský soudí, v případě výhry .Jnidou přenechány k užívání těm. kteii v nich dnes

j sou" . Toto pozitivní tvrzení zazně lo také v titulku " Čapek: Kinský důchodce nevyžene "

(M lD 15.5.2002).
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6.11.8 Asociace a "bourání" stereotypů

Mediální obraz šlechty je větš i nově vytvářen skrze optiku majetkových restitucí. V této

souvislosti převažuj e role šlechty coby neoprávněných žadatelů o majetky v Česku, a to

zpravidla z d ů vodu pochybné minulosti (kolaborace, pasivní odboj. cizí původ).

Z ároveň , i když v menší míře , média vytvářejí obraz šlechtice v roli správce, hospodáře.

který se stará o své dědictví. V ojed inělých případech se v českém tisku setkáme

s šlechticem - podnikatelem, vědcem č i politikem, což vidím jako pokus o ..nabourání"

přev ládaj ícího stereotypu.

Aktéři byli př i uplatňován í restitučních nároků často konfrontováni s právními subjekty

či fyzickými osobami, které měly předmět zájmu v držení a nechtěly se s ním rozloučit.

Novi nář i často informovali o těchto kauzách zaujatě . Šlechta se ocitá v roli

" neoprávněného žadatele", který "neváhá piipravit nic netušící ob čany o maj etek. ktery

nabyli v dobré viie" a tím . škodi společnosti ".

Příspěvky , v nichž autoři přiblížili současný život potomků z řad české šlechty, jejich

práci, záliby, životní osudy a hospodaření se znovuziskaným majetkem č i plány,

v případě , že majetek zpět získali. Většina těchto příspěvků se týkala aktérů z hraběcí

větve rodu Kinských, Karla Schwarzenberga nebo šlechty obecn ě. Minimum příspěvků

přines lo informace z osobního života F.O.Kinského a aktérů rodu Walderode. Mill

publikovala v letních měsících roku 2004 sérii č lá nků o dnešních potomcích šlechty

s podtitulem " Šlechta v Česku neexistuje. Alespoň podle zákona. Potomci šlechtických

rodil tím však nezmizeli. Jak tedy žijí a co dělají? "

Už samotné tituly těchto příspěvků "Kněžna s iidičákem na n ákla ďák " (Mm 1.7.2004),

"Hrabě s údernickým diplomem" (Mill 2.8.2004) bourají některé stereotypy o

"pohodlném" životě šlechty odkazujícím na jejich pronásledování v dobách totality.

Luděk Navara představi l Radslava Kinského jako člověka pocházejícího z ..vlastenecké

rodiny ", jehož otec "podepsal deklaraci české šlechty namiienou proti noci tick é

okupaci " . . .člověka, kterého vyštvala komunistická moc z rodné země a kterýje "pyšný

na to, že piislu šnlci jeho rodiny i po letech emigrace mluví česky .....člověka, který

získal na Sorboně doktorát a na svém zrestituovaném zámku založil" tradici odborných

sympozii na téma reprodukční imunologie ......člověka, který ..opravil zámek ve Žďáru a

stará se o hospodáistvl", V závěru nechá autor vyznít slova Kinského: " Rodinná

tradice pro něj znamená být národu k dispozici. Majetek neni něco, co slouží výhradně
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nám. ale j e to věc, kterou národ svěiuje rodině. aby s ním nakládala ne pouze ke svému

prospěchu. ale i k prospěchu národa".

Život na zámku není med, zvl á š ť když .Jdekne" vysavač (L 26.6.I999)

Karel Hvížcl'ala přispívá do seriálu portrétem Josefa Kinského (12.8.2004, Bledule.

komunisté a kostelecký zámek). Roli dobrého hospodáře vtiskne autor restituentovi

úvodním popisem jeho pozemku: ..Park se staletými dřevinami je vzorně posečen.

fo ntána pi ed novým zámkem zurči j ako diive a vjezírku jsou opět lekníny. Vzámku.

ktery má již novou střechu i fasádu, se ještě pracuje. ale už ho začínají obepínat růže.

Tf.fe s vítí novotou. " Také v tomto případě se připomíná vystoupení šlechty v roce 1938.

kterého se účastnil Josefův otec.

O silném poutu Josefa Kinského k rodovému majetku pojednává příspěvek Michaely

Šmeralové (LN 2. I0.1 999, Hrabě Kinský: Zámek nám nesmí dělat ostudu). Autorka

v něm líčí okolnosti, za jakých Kinský restituoval majetek a jeho následné opravy v pěti

kapitolách nadepsaných ..Ctít rodové vlastnictví". Sám Kinsk ýk tomu říká : ..Kostelec

nepova žuji za majetek, ale vlastnictví. Já ho vlastním. a z toho plyne úkol se o něj starat

a rozvijet ho. Majetek j e něco j iného, ten m ů žu zahodit. ten nem á osobní vazbu.

Vlastnictv í ano. Když náš rod vymie, tak ten objekt bude navždy svázán se j ménem

Kinský, a nem ěl by mu dělat ostudu. /I

Příspěvek Jana Zieglera seznamuje čtenáře s tím, co dnešní představitelé šlechty dě l aj í ,

č ím se živí. Už z názvu vyplývá, že " Šlechtici nyní většinou podnikají " (MfD

26.4.2003)

Hned v úvodu autor vyvrací zažité mýty a stereotypy o životě šlechty, když říká, že ..se

neliší od ostatních lidi...nebydlí v palácích...nemaji žádná mimořádná práva a

výsady ... nevdávají a nežení se mezi sebo u". Představuj e některé osobnosti z řad šlechty.

Karla Schwarzenberga označuje za "asi nejvýznamnějšího ze šlechtic ů pll obících

v Praze ". Jeden z kreativních ředitell! reklamní agentury Ogilvy & Mather František

Kinský prý " odjakživa zbožiloval fi lm" a jeho bratr Antonín "pracovalještě dlouho po

listopadu 1989 jako obyčejný recep čni hotelu Jalta ". ..Proziravy" Jindřich Kolowrat

dobře investoval a ..proto si teď m ů že jeho syn Tom áš dovolit pronajímat Kolowratský

palác Národnimu divadlu za korunu ročně " .

O osudech české šlechty nejen v posledních deseti letech pojednává příspěvek Pavla

Kováře (Reflex 17.8.2000, Š lechtění po česku) . ..Šlechta to v posledních staletích
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nem ěla j ednoduché ", musela če l i t " ranám osudu" v podobě pozemkové reformy,

nacismu a komunismu, píše autor. Připomíná .p osledni historický éin české šlechty".

protest proti odtržení pohraničí v září 1938. Vladimír Reiský " opl/stil vše (kari éru

politologa v USA), aby se mohl starat o vrácený maj etek v Čechách" ... restituenti

" vynaložili miliony do oprav maj etku...po návratu z ciziny se proměnili v učenlivé a

seriózní podnikatele ...a nově vznikajícímu soukromému sektoru hyli a j sou příkladem ".

Autor se domnívá, že by se měli zapojit do politického života. protože " odpovědnost

šlechticů v ů či majetku a pověsti rodu by byla vhodnou kvalifikací pro tento úkol ".

Příspěvek cituje názor vysokoškolského učitele Martina C. Putny, podle n ěho ž "šlechta

piedstavuje kontinuitu s tím pozitivním, co tu v minulosti bylo...a pro dnešnl společnost

by mohla byt vzorem ",

Média přiblížila obraz š lechti c ů coby úsp ě š ných resti tuentů , kteří se starají o svůj

nabytý majetek, z á rove ň představila jejich profil a osudy. Z titulů Mm a LN. Právo

v malé míře . Omezeno na Karla Schwarzenberga, "obranné" články na adresu Alžběty

Pezoldové, rodu Kinských s výj imkou K.O.Kinského. Komplikované a vleklé soudní

pře rodu Walderode a F.O.Kinského, na stránkách tisku pronásledované .d ů kazy" o

jejich "pro t ičeském" chování v minulosti, zcela zastínily ojedinělé příspěvky, které

nesly "pozitivní" stanovisko o jejich aktérech. Větší podíl takovýchto příspěvků by

mohl přispět k vyvrácení některých mýtů přežívaj ících ve společnosti , ale nestalo se tak.

Y jiném příspěvku ze stejného období se dočteme, že "starostové postižených vesnic

j sou rozhořčeni " Kinského požadavky na vydání majetku. Takováto formulace

přisuzuj e aktérovi roli strůjce neštěstí , které potkalo obce. Novinář se staví na stranu,

která vede spor s Kinským, když vzbuzuje lítost nad občany vesnice, které se tento spor

týká. (Mill 30.7.2003, Kinský se soudí o další majetky)

Takto postavená zpráva vzbuzuje obavy z majetkových nároků Kinského a vyvolává

v občanech nedůvěru v rozhodování soudů , které uznají nároky někoho, kdoje spojován

s německou předválečnou represí.

6.11.9 Šlechtické tituly

Šlechtický titul neutrální - vysvětlující

Příspěvek přináší výsledky průzkumu veřej ného mínění , z něhož vyplývá malá sympatie

českých ob čanů s příslušníky šlechty. František Kinský, syn Josefa Kinského je zde
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citován: "No jo, už jsem se s tím smíři l, že jsem škodná. Přečetl jsem si to o sobě v

dějepise někdy před čtyřicet i lety," směje se hrabě František Kinský.

Užití šlechtického titulu v tomto případě má vysvět l ující charakter (neutrální) - hovoří

se o š lechtě, proto je citovaná osoba, která z řad šlechty pochází, takto v příspěvku

označena. Chce te být oblíbení? Staňte se švadlenou - 10.12.2003 M.fD

Šlechtický titul s negativní konotací

Hrabě vyhání nudisty z D áika - 5.6.2003 Mfl) Vysočina

Spor o objekt psy chiatrické léčebny Červený Dvůr m ů že trvat ještě léta (! 2. 5.1998.

Prúvo)

Stereotypy - uvádění šlechtického titulu v kontextu, pro který to není relevantní, př.

"vyřešen í soudního restitučního sporu o objekt, který si nárokuje hraběnka Alžběta

Petzoldová, je podle ředitele reálné až horizontu někol ika příštích let".

Vítězslav Kulich se ve svém komentáři na téma Schwarzenbergova soudního sporu

s Teslou Blatná vyj adřuje o jeho aktérovi jako o "bývalém knížeti", který .,se pokusil

zpochybnit plnou moc....a při svých patrně málo výnosných č i prodělečných majetcích

bude muset zaplatit až 40 milionů korun", což by mohlo "ovlivnit celkové finanční

postavení Schwarzenbergů v Čechách" (Schwarzenberské hrátky s Teslou - 13.1. 1996

Právo)

6.11.10 Titulky

Pozitivn ě laděný titulek ve smyslu "prošlechtický", "prorestituční" se ve zkoumaném

vzorku objevuje v souvislosti s dvěma převládajícími typy sdělení. Jedno nazírá

šlechtice jako staronové majitele rodových sídel a hodnotí je v této roli kladně . Viz

např.:

Zámky dejte šlechtě (Mm, 14.5. 2003), Jan Jandourek, str. 4

Většina š l echticů zámky zvelebuje(MtD, 9. 5. 2001), T ůmová , Truhlička, str. 4

Restituenti budou o památky pečovat (Právo, 2. 3. 1996), Kulich, str. 1

Šlechtické rody: návrat zašlé slávy (MtD, 14. 6. 2003), Holmerová, str. 6

Vrat'te Kinskému ukradené majetky (Týden, 14.7 . 2003),
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Druhý typ sdě l en í, tzv. "prorest i tučních'" "prošlechtických" se nepřímo staví za

majetkové nároky šlechty tím, že kritizuje politiky. kteří tyto nároky zpochybňují :

Lex specialis Dostalis (Respekt, 25. 8. 2003) Hulík, str. 20

Kauza Opočno a neobolševismus (MtDnes, 22. I. 2005) Placák, str. 6

Walderodeho občanství a kádrování závisti (MtD, 22.3. 1994), Schrnarcz, 6

Ministerský obušek na dějiny (MtD, 17. 6. 2004) Lobkowicz, str. 8

Všechny č l ánky mají spo lečné téma: kritiku intervencí politických představitelů proti

restitucím šlechty a kritiku určitých hodnot, postojů, které jsou v souvislosti

s majetkovým vypořádán ím na stránkách tiskuoživovány.

Pří klady negati vně zabarvených titul ků

"Pezoldová zablokovala protialkoholní l é čebnu " - takovéto tvrzení vytváří dojem, že

Pezoldová "zase" provedla něco nekalého. Pezoldová, která žádá o vydání zámku,

ovlivnila chod v něm umístěného sociálního zařízení. Titulek zdůrazňuje, že jde

o ov l ivnění negativní. Tedy že Pezoldová škodí, když uplatňuje. Jinak by vyzně lo

oznámen í: "Osud l éčebny závisí na rozhodnutí soudu". (17.10.1997, Mill - Jižní

Čechy)

" Hrabě vyhání nudisty z D áikař - titulek obsahuje negativní konotace, někdo z urozené

vrstvy nechce na svém rybníku lidi bez ošacení. (5.6.2003, Mill - Vysočina)

" Stát mu vrátil pozemky, teďje musí předat Kinskému" - (Mill, 28.5.2004)

" Rodina koupila domy. Netušila, že j e žádá šlechtic. "- (MtD, 17. 9. 2003)

V obou výše uvedených příkladech figuruje šlechtic coby osoba v majetkovém sporu

s rodinou. Titulky navozují strach z případných majetkových nároků šlechtice, které by

mohly "postihnout" českého obyvatele.

" Restituoval Schwarzenberg maj etek oprávněně? " - vyvolává pochybnosti o již

přiznaném majetkovém nároku Schwarzenberga (I 6.I 1.2001 Právo)

" Kinsk)í nezaplatil soudní poplatky, ale má na ně " - tvrzení vyvolává obraz hamižného

sobce, který hromadí majetek a sám odmítá platit (10.2.2004, L )

" Vdova po Walderodem chce 120 milion ů korun" - vytváří dojem, že peníze jsou pro

restituenty hlavním terčem zájmu, že se obohacují, aniž by měli nárok. (30.8.2005

Právo)

" Kinský chce část fotbalového hřiště, lidé by jej radši zni čili " - negativní postoje

občanů vůči osobě Kinského promítnuté do titulku (3.11.2003 Mill - Severní Čechy)
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I. Jaký prostor je věnován restitučním kauzám šlechtických rodů ve srovnání

s j inými informacemi souvisejícími s šlechtou

2. Do jaké míry se v článcích o š lechtě objevují stereotypní obrazy o životě šlechty

a předsudky vůči šlechtě

3. Jak často se v textu vyskytují negativní hodnotící soudy vůči restitucím

i samotným resti tuentům

4. Jak velký prostor pro vyjádření dostávají příslušníci šlechty, popř. jejich právní

zástupci

S. Jaké jsou podněty k psaní č lánků o nárokování majetku potomků šlechty

6. V jaké souvislosti jsou restituenti označováni svými bývalými tituly

7. Která témata se nej častěji ve spojitosti s restitucemi majetku šlechty objevovala

a jaký j im byl věnován prostor

6.1 1. 11 Obraz šlechty v českém tisku - závěrečn é srovnání periodik

Z celostátních deníků zveřej nila o šlechtických restitucích nejvíce příspěvků MfD.

Obraz šlechty byl v deníku prezentován v kontextu dnešní doby s důrazem na současné

aktivity některých aktérů. Čtenáři MlD byli více než čtenáři ostatních deníků

informováni o proměnách památek po jejich vydání původním majitelům . Nejméně

bylo toto téma reflektováno v Právu. MfD

LN věnovaly tématu nejméně příspěvků a profilovaly se neutrálně - pozitivně a to

zejména v publicistice, (22% zpravodajských příspěvků neslo hodnotící zabarvení). Po

F.O.Kinském zaměři l deník pozornost na Karla Schwarzenberga.

Hlavním tématem všech deníků byly soudní spory a spory F.O. Kinského. Právo se

oproti ostatním dvěma periodikům zaměřilo také na kauzu Walderode (1 8% všech

příspěvků v Právu). Akcentování "problematických" a dlouhotrvajících porů

'" V Právu byl podíl negativních příspěvků ze všech deníků nejmarkantn ěj ší , a to jak ve

zpravodajství (36%), tak v publicistice (Sl%) . Právo v několika případech citovalo

anonymní zdroj informací, a to u zpráv s negativním hodnotovým vyzněním. Přík ladem

je komentář Pavla Blažka (1S .1 0.200S Proč někteří soudci skáčou na špek advokátovi
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Františka Oldřicha Kinského?), který dává vinu soudcům a státním zástupcům za to. že

.,ignorují zamlčené údaje o nacistické minulosti rodičů" Kinského a v této souvislosti

cituje "právního experta", jenž konstatuje, že "podle ustanovení paragrafu 1

Občanského soudního řádu není možné tak lhavě a klamavě postupovat...

Příspěvky, v nichž autoři přiblížili současný život potomk ů z řad české šlechty. jejich

práci , záliby, životní osudy a hospodaření se znovuzískaným majetkem č i plány,

v pr-ípadě , že majetek zpět získali. Většina těchto přísp ě vk ů se týkala aktérů z hraběcí

větve rodu Kinských, Karla Schwarzenberga nebo šlechty obecně. Minimum příspěvků

přineslo informace z osobního života F.O.Kinského a aktérů rodu Walderode. Mm
publikovala v letních měsících roku 2004 sérii č lánků o dnešních potomcích šlechty

s podtitulem ..Šlechta v Česku neexistuje. Alespo ň podle zákona. Potomci šlechtickvch

rodů tím však nezmizeli. Jak tedy žijí a co dělají? "

Týdeníky zveřejnily v letech 1994 až 2006 celkem 73 příspěvků - profily některých

akté rů, šlechta coby fenomén dnešní spo lečnosti, příspěvky shrnující víceleté majetkové

spory. Nejvíce příspěvků zveřejnil Týden (43), spolu s Respektem větší prostor věnován

průb ěhu soudních pří (profilují se jako společensko - zpravodajské časopisy) a zásahy

politiků (hlavně Respekt). Týden se jako jediný více věnoval kauze Alžběty Pezoldové

a v jednom příspěvku zmínil Johanne Kammerlanderovou.

Respekt nejméně podléhal stereotypizaci při informování o šlechtě. Profi loval se jako

kritický týdeník politických z ásahů do rozhodování soudil ve věci rest i tučn ích kauz.

Zatímco na stránkách ostatních periodik, především celostátních deníků, "vyčnívaly"

názory těch zastupitelů obcí, kteří s nároky šlechticů nesouhlasili, Respekt přinesl

v rozsáhlém příspěvku odlišný pohled - citoval starosty, kteří s restitucemi naopak

souhlasili, ba dokonce je pokládali za "spásu" pro mnohé chátrající stavby. Respekt se

pokoušel mýty typu " kdyby Kinský získal vše, co žádá. naše republika by se změnila

v Kinskyland" vyvracet zjišt'ováním, co si autor takového výroku vlastně pod pojmem

Kinskýland představuje. Odpověd' byla neurčitá, což vede k přesvědčení, že takové

tvrzení nevychází z konkrétních a doložitelných údajů. (Lid vs modrá krev, 15.1 2.2003)
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7 Zá\ěr

Práce je motivována mediálně známými restitučními kauzami souvisej ícími s návratem

konfiskovaného majetku š l echtě. Š lechtě , která dřív fungovala jako součást tzv.

sociálního kapitálu společnosti - a u nás byla tradice podvázána v r.1918 a zcela

pf'etrhána v r.1948. Těžištěm je analýza mediálních obsahů , až na výj imky provedená

metodami kvantitativní analýzy. Práce se mimo statistických rozborů ajejich

komentování v intencích výzkumných otázek věnovala dílčí problematice stereotypů.

N icméně vlastní analýze předcházela v Teoretické části rekapitulace historických,

sociálních a právních dat týkajících se šlechty jako sociální skupiny, jednak pro

nezbytnou orientaci ve velmi č lenité problematice a nakonec i pro závěry na podkladě

výzkumných otázek. Jejich rekapitulace:

1. Jaký prostor j e věnován restitu čnim kauzám šlechtických rod ů re srovnáni sjinymi

inf ormacemi souvisejiclmi s šlechtoII

2. Do jaké miry se v čl ánc ich o šlechtě objevují stereotypní obraz)' o ž ivotě šlechty a

piedsudky vl/či šlecht ě

3. Jak často se v textil vyskytuji negativní hodnotící SOu(~V v ů či restitucim i samotnym

restituent11m

-I. .lak velký prostor pro vyjádieni dost ávaji piislu šnici šlechty. popř. jejich právní

zástupci

5. Jaké jsoupodněty k psaní článkl/ o n árokov áni majetkuPO/OlllÁ1/ šlechty

6. Vjaké souvislostij saII restituenti označováni svými b.Vval.VlIli tituly

7. Která témata se nejčastěji ve spoj itosti s restitucemi majetku šlechty objevovala (/jaký

j im byl věnován prostor
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Při rekapitulaci otázek provázené četbou statistik je vidět, že odpovědi získané a

post upně uváděné v podkapitolách kapitoly 6, jsou jen málokdy j ednoznačné ve stylu

boolovské č i právní logiky. Zvl ášť problém stereotypů , uvedený v otázce 2 se zdá být

vhodným kandidátem na detailní průzkum, který přesahuje možnosti a rozsah této

práce. Byly mu věnovány odstavce 6.1 1.1 až 6.11.9.

Jak bylo uvedeno, jako pracovní nástroj OP byla zvolena metoda obsahové analýzy

mediálních sdělení a podle výběrových kritérií vytvořen vzorek 941 příspěvků jako

záznamových jednotek ve dvanáctiletém časovém rozmezí (1 994 až 2006). v ýstupy

obsahové analýzy jsou uvedeny v Praktické části diplomové práce. Použitá standardní

kvantitativní metodika pro získání statistik se nedala bohužel aplikovat beze zbytku:

S danou záznamovou jednotkou typu "pří spěvek" a mou koncepcí s l oži těj šíc h kategorií

bylo - z hlediska reliability - kraj ně problémové, zji šťovat hodnotové zabarvení

příspěvků. Jsem si vědoma toho, že takto komplexní jevy není možné zcelajednoznačně

definovat, Místo rezignace na zajímavé statistiky tohoto druhu nebo namísto přípravy

jiných metod analýzy, jsem se rozhodla použít logickou operacionalizaci a tedy

nestandardně připustila subjektivní vliv (kodéra výzkumníka).

S h r n u t í :

V prostředí vybraného českého tisku, z jehož příspěvků vznikl zkoumaný vzorek, je

mediální obraz sledovaných č l enů šlechtických rodů na pozadí restitučních kauz

průměrně až nadprůměrně reprezentován co do četnost i příspěvků, ale mírně

podreprezentován z pohledu variability sdělovaných informací. Šlechtici jsou skupinou,

o které se dá najít ve vzorku mimořádně velké množství příspěvků se stereotypizujícím

jazykem. V souvislosti s právními spory o konfiskovaný majetek šlechty, jsou aktéři ve

zpravodajství častěji popisováni s negativními konotacemi, např. jako neoprávnění

žadatelé, případně figurují v přímé souvislosti s politickými-historickými problémy

(údajné pokusy o prolomení Benešových dekretů). Rovněž jsou medializovány restituce

resp. pokusy o restituci národních památek. Výsledky soustředěné do "Praktické části"

výzkumu sice potvrdily moji pracovní hypotézu (viz Úvod): v informování o š lechtě

převažují negativní konotace, ale nepříliš velkým rozdílem.

V publicistice se o členech rodů píše s širším tématickým záběrem než ve zprávách

nebo komentovaném zpravodajství a poměr negativních konotací k pozitivním je

vyrovnaněj ší. Deníky preferujíjednoduché reflexe událostí, o něco víc převažuj í klíčová

slova s negativním zabarvením.
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Během posledních 12 let byl konstatován poměrně trvalý mediální zájem o šlechtu. Byl

prostřídán několika většími mediálními vlnami (největš í v r.2003 v souvislosti s kauzou

Františka O.Kinského).

Nesnažila jsem se primárně zjistit, zda jsou média prošlechtická, (tj. prorestitu čn í),

protišlechtická či "objektivní"; spíše jsem se snažila vybrat argumentační a jazykové

stereotypy, jež jsou pro zobrazování šlechty a restitucí v českých médiích příznačné. Asi

300 příspěvků z celého vzorku jsem použila jednak na příkladový materiál, jednak při

konstrukcích a testování logických kategorií (viz dále). Prostředn ictvím zhruba šedesáti

ukázek vybraných z přísp ěvk ů (tj. kódovacích jednotek) se pokusila dokladovat

v kapitole 6 této práce jak se dominantně profilují v tisku tématické okruhy od

Benešových dekretů, politizace restitucí ke stereotypům . a cizáctví.

Vyskytly se opakovaně stereotypy typu šlechtici jako cizáci, národní památky nedáme,

obava o prolomení Benešových dekretů. Byly zaznamenány bulvární titulky. expresivní

výrazy. Částí novinářů a čtenářů je sdílen stereotypní obraz evokující souvislosti mezi

"restitucí pro šlechtu" a "škodou či ztrátou pro stát". Naopak se zvýšila četnost

příspěvků , kde je patrná pozornost, s níž jsou médii hodnoceny kroky politiků

a legislativců na pozadí jednotlivých kauz.

Tato zpráva je empirickým příspěvkem při mapování této, počtem patrně nejmenší

sociální skupiny, víc toho vypovídá o většině.
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Resume

The question ol' integration oť nobility into the larger society has come to light ovcr thc

last 15 years when representatives oť Czech nobility addressed public attention

concerning restitution claims. As a research shows, the attitude ať Czech society

towards nobility carries xenophobic ťeatures . (CVVM]. ln today's society, ťor many

participants media is oťten the only source ol' information about certain people or

events. Representatives ol' noble class are among those "unknown quantities" because

the majority ol' the Czech population usually has only superficial personal experience

with their lifestyles, standards and values oť nability. These are the exact cascs whcre

the media may acquire the patential to influence the attitude ať the public. The aim ol'

the thesis was to identiťy how Czech media covers the noble class in the context ol'their

restitution claims and whether they confirm or deny existingstercotypes and prejudice.

For historie reasons opinion of nobility within Czech society is rather negative. Media

has the power to change this by representing nobility as people who are responsible for

their property, carry certain moral values, and respect their family and traditions.

However, media tend to reflect the opinions dominated in larger society. In this way

publishers are in the business of redistributing the already dominant opinions that

perpetuate a negative picture oť nobility. My hepothesis is: media makes use of existing

stereotypes to portray nobility in a negative light.

ln order to conduct content analysis on texts, I first identified research questions and

chose a sample: the articles in three daily and three weekly newspapers published

between 1994 and 2006 conceming three aristocratic families in the context of their

restitution claims. The text was coded into manageable categories and examined using a

qualitative content analysis's method ol' interpretation. The goal was to fi nd intentions,

biases, prejudices and oversights that authors had written about representatives of

nobility.

Research and analysis has shown that my hypothesis is correct. I analyzed more than

900 articles and most ol' them showed implied negative values, opinions and comments

when describing aristocrats involved in restitution litigation in Czech courts. Howcver,

in those articles where property claims did not play a dominant role, nobility
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representatives were presented as responsible property owners and people with high

moral standards. Messages produced by media play a crucial roll in the devclopment of

public opinion and perception of aristocrats. For that reason it is irnportant, at least for

public service media, to create an inclusive image of the Czech society with all groups

having their own place, otherwise they will contribute to their exclusion.
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Příloha 1 Kódovací kniha

K ódovací kn iha

N ázev výz kumu: Prezentace šlechtických restitucí na stranách vybraných periodik.
Metoda výz kumu: Kvantitativní obsahová analýza tří deníků a tří týdeníků v období
od roku 1994 do roku 2006.
Kó d ovací jednotkou je novinový příspěvek s nadpisem s informacemi o restitučních

kauzách t ří šlechtických rod ů - Schwarzenbergů , Walderode. Kinských.

Celkem 941 z á znamů

Identifikační proměnné

Název č l ánku

Autor č l ánku

3. Název periodika

4. Typ periodika

5. Rubrika p ř ísp ěvků

6. Strana, na které
článek vyšel

7. Rok vydání

1
2
3
4
5
6

1
2

1
2
3
4

1
2
3
4
X

Lidové noviny
Mladá fronta Dnes
Právo
Reflex
Respekt
Týden

deník
týdeník

Zpravodajství - celorepublikové vydání
Publicistika - celorepublikové vydání
Zpravodajství - regionální vydání
Publicistika - regionální vydání

Strana Ol
Strana 02
Strana 03
Strana 04
x = číslo strany, na které článek vyšel

8. Celé datum vydání příspěvku

9. Rozsah příspěvku v řádcích (převedeno na normované řádky A4, Times I Ib.)
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Analytické promčnné

10. Kauza

II. Aktér

I
2
3
4

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Schwarzenberg
Walderode
Kinský
šlechta

Schwarzenberg Karel
Schwarzenberg Pezoldová
Walderode Des Fours
Walderode/Kammerlanderová
Kinský František Oldřich

Kinský Radslav a rodina
Kinský Norbert a rodina
Kinský Josef a rodina
více akt érů

jiný aktér z řad šlechty

12. Téma I restitucea navracení majetku šlechty (širší kontext)
2 dekrety prezidenta Beneše
3 české (čs.) občanství

4 německá a cizí příslušnost šlechty
5 nacistická minulost restituenta, jeho rodové větve

6 soudní spory a verdikty týkající se restituce a konfiskace
7 jiná právní problematika

8 jiná úřední rozhodnutí a stanoviska (pozemkový úřad , památková péče ,

regionální úřady aj.)

9 současný profil příslušník ů šlechty a jejich aktivit
10 finanční hodnota restituovaného resp. spomého majetku nebo

jeho rozsah
II legislativní opatření ve vztahuk restitucím
12 intervence politiků proti restitucím a navracení majetku
13 intervence po l i ti ků na podporu restitucí a navracení majetku
14 o stavu restituovaných památek
15 současné/plánované využití restituovaného majetku

a související regionální problematika
16 délka trvání restitučních kauz a majetkových sporů šlechty
17 zahraniční kritikaČR v souvislosti s kauzami
18 jiné téma z tématického okruhu OP
19 přístup médií ke kauzám
20 historické faktory úzce související s tématem

13. Událost
Událost z tématického okruhu (výrok, jednání, soud, reakce...) promítnutá do příspěvku
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I soudní zamítnutí nároku restituenta
2 jiné soudní rozhodnutí
3 úřední rozhodnutí, jiné než soudní (správní)
4 aktivita restituenta v době článku (mimosoudní)
5 týkající se restituovaných objektů-památek

6 týkající se intervence pol itiků proti restitucím
7 intervence poli t iků na podporu restitucí
8 právní podání restituenta,

vyjádření právního zástupce restituenta
9 vyj ádření restituenta k restituční kauze
10 prezentace výzkumu veřej ného mínění

II vyjádření ze strany odborné veřejnosti

nebo tisku
12 vyjádření ze strany řadových občanů

13 jiná událost, nekategorizovaná v 1-12

14. Asociace
V příspěvku použité novinářské prostředky navozují u čtenáře asociaceo roli

restituenta

1 spíše bez asociací, tj. článek faktograficky střízl ivý

2 jako udržovatel rodové tradice, reprezentant tradičních aktivit a zvyků

urozených vrstev
3 jako podnikatel, hospodář, oprávněný žadatel a správce rest. majetku
4 jako cizinec, odrodilec ,Němec , až po stigma kolaborantství
5 jako nepřítel , škůdce společnosti , státu
6 jako neoprávněný žadatel č i vlastník rest. majetku
7 jako osoba zvláštního významu se společenskými zásluhami
8 asociace nespadající do 1-7

15. Přítomnost šlechtic. titulů 1
2

ano
ne

16. Přítomnost hodnotících
SOUdCl ve zpravodajství (hodnotové zabarvení)

1
2
3
4
5

17. Přítomnost hodnotících
soudů v nezpravodajských žánrech
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pozitivní
negativní
nejsou
netýká se (nejde o zpravodajství)
ambivalentní

(hodnotovézabarvení)

1 pozitivní
2 negativní



18. Zdůraznění hodnotících
stanovisek v titulku

19. P ůvodce stanov iska
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3 nejsou
4 netýká (zpravodaj . charakter přísp . )

5 ambivalentní

I negativní vyznem
2 pozitivní vyznění

3 bez zdůraznění/neutráln í

I právní zástupce
2 ministrkultury (Pavel Dostál)
3 jiný politický předs tavi te l

4 mediálníodborník/autor č lánku

5 jiný odborník (historik, politolog, právník,
ekonom)

6 řadový občan

7 oponent restituenta v právním sporu (starosta
obce, soukromý majitel)

8 instituce v ČR (vč. správy hist. objektu)
9 instituce zahraniční

10 není relevantní



Příloha 2

Přeh led šlechtických rod ů , které restituovaly po roce 1989 majetek v ČR

[>OZII: Informace o rodech Schwarzenberg, Faul' Des Walderode, Kinsky uvedeny v textu DP.

Přehled (yětš i ny) šlechtických rodů , které restituovaly po roce 1989 maietek v České bl' také d
o bl C ' blik . I dl "repu tce a z e

puso ~ . . erpano
o

z p~l I ' ~C I V a tmíra. Votýpky a Petra Maška, které mapují historii i současno t
šlechttckych rodu na uz~mt České republtky. J eště do konce války žilo v Československu kolem dvou set
šlechtických rodů , po Unoru 1948 se jejich počet snížil na něko li k desítek. V současné době se mnozí
příslušníci šlechty vráti li z emigrace a opět se starají o rodový majetek.

Aichelburg
P~t ř í k rodllln: z nich~ a l esp~i'l někteř í př í sl ušn íci i po válce zůsta li v Československu . Do Čech při šli

Aichelburgové v prvni po lov i n ě 19. století. Patřilo jim panství Maršov, východočeské Lázně Bělohrad a
zámek Neustupov. Za 2. světové války byla rodina perzekuována ze strany nac i s tů , v padesátých letech ze
strany komun i st ů . Zámek Neustupov restituoval hrabě Vladimír (nar. 1945).

Arco
Rod pochází z j ižního Tyrolska. Dnes působ í hrabě Arco - Zinneberg (nar. 1955) na statku Vysoký
Chlumec, který zakoupil od primogenitumí roudnické větve po roce 1989.

Baillet de la Tour
Rod p ů vodu š paně l sko-n i zozemské ho se usadil v Čechách v 19. století. Patřil jim jihočeský zámek
Radenín. V roce 1948 byl zámek zabaven. Hrabě René Josef zůsta l v Raden íně až do své smrti v roce
1970. Po roce 1990 byl majetek vrácen jeho dceři , hraběnce Emestině Baillet de la Tour - amatérské
malí řce .

Barto ň z Dobenína
Bartoň ov é patř í k nejnověj ší české š l echtě . Josef Bartoň (1803 - 1849) začal podnikat v textilním
průmys lu . Jeho potomci vlastnili několik textilních továren na Náchodsku. Věnova li se dobročinné

č i nnost i (př ispě li na dostavbu chrámu sv. Víta, kde mají i svou kapli). Koupili zámek v Novérn Městě nad
Metují. Po roce 1990 byl zámek potomkům vrácen spolu s průmyslovými budovami ve východních
Čechác h.

Battaglia de Sopramonte e Ponto alto
Baronka Blanka Battagliová nikdy neodešla do exilu a jako téměř jediná z příslušn íků české šlechty
p řežila éru komunismu v chátrajícím rodovém zámku Bratronice vjižních Čechách. Po roce 1948 byl
zámek zabaven, ale Blanka a její bratr Christian zde mohli zůstat. Město o nemovitost nem ělo zájem. Po
roce 1989 byl zámek baronce Blance vrácen.

Belcredi
Rod vlastnil zámky Jimramov, L í še ň a Brodek u Prost ějova, Po roce 1948 byli č lenové rodu donuceni oba
zámky opustit. Rodina Ludvíka Huga z ůsta la na Moravě . Jeho bratr Richard Mořic Belcredi odešel v roce
1949 il egálně z republiky. Pracoval jako novinář ve Svobodné Evropě a po roce 1989 zastával funkci
čes kého velvyslance v Bernu. Roku 1998 byl vyznamenán řádem T.G.M. V rámci restitucí získal rod

majetek zpět.

Bliicher von Wahlstatt
V současné době rod usiluje o restituci svého slezského zámku v Raduni.

Bubna a Litic
První zprávy o rodu z Bubna pocházejí z konce 14. století. Rod vlastnil hrady Buben.a Liti~e, ~odle nichž
je pojm enován. V 16. století přibyl do vlastnictví rodu zámek v Doudleb~ch nad Orlicí, Mikul áš Bubna 
Litic byl ministrem zemědě l ství v E l iášově kabinetě a po válce byl obv i n ě n z kolab.orace a uvězněn ', Po
14 měs ících byl propuštěn I s dokladem o národní spolehlivosti v době okupace. Po unoru 1948 odešli do
exilu. Mikuláš Bubna _ Litic ZllstaI v Rakousku, Syn Adam pokra čova l do Austrálie. O navrácení
majetku zažáda la rodina hned v roce 1991. Zpět získali zámek v.Doudl.ebách a 1650 ha lesa. Zámek a
p řil ehlý park postupně opravuje - většinou z výnosů hospodářské č i nnosu zámeckého statku.
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Colloredo - Mannsfeld
Rod knížat a hrabat Colloredo - Mannsfeld patří už od II . století k neivzneš ě iší . t k ti k '. . . P •., " J en 1 m am o ra IC ym
rodin ám v z~m l. at.r1 o Jim, panství.ve .Zbirohu, zámek Dobříš a Opočno. Majetek jim v roce 1942
zkon fis k? ~a ll Něm~l . Po. valce .zažadall o navrácení, ale než se kauza vyřídila, komunisté majetek
vyvlastnIli. Potomci odešli do exilu - do Kanady, Rakouska, Francie. Jeroným Colloredo _ Mannsfeld se
n i~~y nezřekl českéh? o~čanstv i. O? 7,0. let jezdil každý rok do Českos lovenska a hned po převratu se
v~at l l natrvalo . _~.reslltu~1 dostal cely puvodl1l .m aJ e~ek - 1 3 tisíc ha lesa, 300 ha poli. zámek ve Zbirohu a
z ámek na Dobř í ši . Zemrel v roce 1998. Nyní Je maj itelem nemovitostí, lesů a polností jeho syn Jeronvrn
Colloredo - Mannsfeld. •
Cristina Colloredo - Mannsfeld získala zpě t témě ř 3000 ha polí a zemědě lské půdy v Orlických horách.
Usiluje o zámek v Opo č n ě a další rodový majetek včet ně asi 6000 ha pozemků .

Czernin z Chudenic
Na zámek v Dymokurech uvalili za 2. sv. války Němc i vnucenou správu a jeho maj itele. Rudolfa
Czernina, uvěznili. Po válce nech tě l stát Czerninovi majetek vydat kvůl i majetkově právním nejasnostem
(okupač n í správce převedl bez oprávnění majetek na stát, tehdejší protektorát Čechy a Morava). Spor se
táhl až do roku 1952, kdy rodový majetek s konečnou platností zabavil stát. Rudolf Czernin se vrácení
majetku nedožil. Zemře l v roce 1984. V rámci restituce ho získali zpět až jeho synové Děpold a Diviš.
Děpold se ujal zámku, který byl v zuboženém stavu spolu se synem Tomášem. Diviš žije v Rakousku a
do Čech jezdí kv ů li sp rávě rodového majetku. Představitel jindřichohradecké větve, hrabě Evžen Czernin,
se stal v době okupace řišskoně rneckým občanem , aby nepř i š e l o rozsáhlý majetek (který by vjiném
případě N ěmci zabrali), ke kterému patřilo j indřichohradecké panství a zámkyChudenice, Krásný Dvůr a
Petrohrad. Po válce mu však na základě této skutečnost i majetek zkonfiskovali. Syn Rudolf zažádal po
roce 1989 o restituci majetku. Po někol ika neúspěšných pokusechsnahu vzdal. Jeho syn Kari Eugen stále
o majetek bojuje. Žije nedaleko V ídně, kde provozuje golfové hři š tě .

Dacziczky z Hesslowa
Potomci rodu žijí stále v Čechách. Podle upřesňuj ících zpráv majetek nerestituovali.

Dercsényi de Deresémy
Po roce 1989 byl rodu vrácen zámek Koloděje nad Lužnicí.

Dlauhoweský z Dlouhévsi
Starý šlechtický rod pochází z Dlouhé Vsi u Sušice. Vlastnili zámek a statek v Ně rn čic ích u Volyně a
několik menších statků vjihozápadních Čechách . Po roce 1948 byl majetek rodině zabaven, rodina
zůstala v Čechách . Václav Dlauhoweský vystudoval veterinární fakultu a působ í vN á chodě, S celou
rodinou (má tři syny) pracuje na obnově velmi zchátralého majetku, který rodina zrestituovala.

Dobrzenský z Dobrzenicz .
Starý český rod, velmi rozvětvený . Dnes už přežila jen větev chot ěbořsk á. Leopoldina Dobřensk~ (rozená
Lobkowiczová) dnes spravuje zámek v Chotěbo ři , který se vrátil jejímu m.uži Janu Ne~omu.kovl (ze~ře l
v roce 1996). Je zakladatelkou Nadačního fondu Podzámčí , jehož úkolem Je záchrana historicky cennych
památek v Chotěboři.

Dohalský z Dohalic . .
Václav Bořek Dohalský se nikdy z Československa neodstěhoval . V resntuci získal,. napůl s bratry a
bratranci, dva domy v Jindřichově Hradci. Tato hraběcí rodina byla za první rep~bll~y dobř~ známá:
Dědeček Václava Bořka Dohalského byl diplomatem, jedenjeho bratrredaktorem Lidových ~ovm, dru~y
knězem a později kanovníkem u svatého Vita a tajemníkem ~rci ~iskup~ Kordače. Mnoho z nich nep ře žilo
druhou světovou válku. Václav Bořek je vyučený kuchal'a letap ů sobil Jakokoňák.

Hildprandt z Ottenhausenu
Po roce 1991 byl rodině vrácen zámekBlatná.

Hrubý z Gelenj Č . čk á h zá k Morány u Zruče nad Sázavou. Baron
Potomci zrestituovali zámek a statek v ervenych Pe c a me . .
Jeroným Hrubý je členem řádu maltézských rytířů , od roku 1990 ve funkci zástupce velkopřevora,
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Kálnoky von Korospatak

Hrabě A l e xa,nde~ Kálnoky restituoval zámek Letovice a okolní lesy (1000 ha). V současnosti se naží
zdevastovany objekt postupně opravovat. V letech 1949 až 1991 žil v Americe.

Kolowrat
Jindř i ch Kolowrat se vrátil do republiky v roce 1990 - po dvaačtyřicet i letech U' 48 h 'hl

k kd krá I " 1 . k . nor o zasll
v Turec '.u, : e .t.en trat s ~Zl J.a o čs. velvyslanec. Odmítl dál pracovat pro komunistickou vládu, takže
dOl~a nejenze p.nše,1o ce ~y maJe~ek:.ale nová moc ho zbavila i všech občanských práv. Pozděj i se usadil s
r~d ll1ou. ve Sp0.Jenych s~atech . J ~ ndrtch Kolow:a~ zemřel v roce 1996. Správy zrestituovaného majetku se
ujal n e.J star~1 sYI~ Toma~, kte~ se v USA ž.lvl1 výrobou reklamních filmů . Rodině se vrátil pražský
K~ lowr?t~~y palac (ktery pro.n ~.J al za symbolickou I Kč ročně Národnímu divadlu), dům "Chicago" na
Národní t ř íd ě a zhruba sedm tlSIC ha lesa na Tachovsku.
Kryštof Kolowrat, který je už několik let po smrti, zrestituoval zámky Rychnov nad Kněžnou a
Čern íkov ice a lovecký zámeček Černá Voda v Orlických horách. Stal se také nej větším vlastníkem lesů
na Rychnovsku, bylo mu vráceno asi pět tisíc ha půdy. Dnes patří tento majetekjeho synovi Janovi.

Lobkowicz
Velmi rozvětvený starý český rod pocházející ze 14. století. Lobkowiczové opustili Českos lovensko po
komunistickém převratu a jejich majetek byl zes tátně n. Po roce 1989 j im byl veškerý majetek vrácen.
N árok na křimické panství uplatnil Jaroslav Lobkowicz, působící v Mnichově . měln ické panství
restituoval Jiří Lobkowicz, rodový majetek v Drahenicích dostal nazpět Mikuláš Lobkowicz, prezident
univerzity v bavorském Eichstllttu, který jej převed l na svého syna Jana, a o roudnický majetek se
přih lási l představ i te l roudnické větve Martin Lobkowicz, žijící ve Spojených státech. Byl nej větš ím

restituentem mezi Lobkowiczi, neboť mu stát vrátil vedle polního a lesního majetku a několika

nemovitostí a provozů I šest zámků a dva hrady. Správa majetku roudnické větve připad l a na syna
Williama. který se kvů l i tomu přestěhova l do Prahy. Část majetku rozprodal. aby mohl investovat do
oprav zbylého. V současné době spravuje vinařství se značkou Roudnické zámecké přírodn í víno,
založené v roce 1603, knížecí pivovar Lobkowicz s tradicí j eště o p ů l druh ého století delší a řídí

spo l ečnost Trave l Services, specializující se na skupinovou kongresovou turistiku. Na zámku
v Nelahozevsi zrea lizoval spolu se svou ženou Sandrou stálou expozici českého a středoevropského

uměn í od doby renesance do t řicátých let minulého století z lobkowiczké roudnické sbírky. Zámky
v Měl níku a v Hoříně s proslulými vinnými sklepy, 1700 ha polí, l esů a rybníků. spravuje J iř í Lobkowicz,
bývalý??? ŠéF bankovní pobočky Chase Manhattan Bank v Curychu. Jaroslav Lobkowicz převzal správu
rodového majetku v Křim icích, do něhož patř í zámek, zámecký park, polnosti, kolem 450 ha lesa a
sladovna. Soukromé umělecké středn í škole pronajímá zámeček v Radčicích za korunu ročně a zcela
zadarmo Červenému kříži objekt v Bečově nad Teplou. Působí??? Stále??? V zastupitelstvu města Plzně .

Michal Lobkowicz, č len dolnobeřkov ické větve, vystudoval geologi i, p ů sobil nějaký čas v politice.

Mensdorff - Pouilly
Majitelé zámku Boskovice. Jeden z mála rodů , jehož č lenové působ i li během komunismu v Čechách.
Boskovice byly konfiskovány v roce 1948. Jako první odešel Bedř ich, po něm jeho bratři Albert s Janem.
Otce hraběte Alfonse Karla Mensdorff - Pouilly s manželkou, synem Hugem a dcerou Terezou při
p řechodu do Rakouska zadrželi. Byl zatčen a internován v pracovním táboře . Po propuštěn í se vrátil do
Boskovic. Pracoval zde jako skladník a děln ík. Jeho syn se živil jako garážmistr. Po r. 1990 byl
v diplomatických službách ČSFR, působil jako vicekonzul v Paříži . Nyní. vykonává !Unkci ~'s lance
Suverénního řádu maltézských rytířů v Praze. V roce 1992 byly Boskovice, h~spoda~ké obJ~kty a
pozemky rodu navráceny. V Česku působ í další potomek rodu - Alfons",Pracuje z~e Jako anim átor
loutkových film ů. Po třiceti letech práce u velké jihoamerické spo lečnosti se o majetek bude podle
rodinné dohody starat Jan Mensdorff.

Mettal ,
Potomci českého konzervativniho politika a profesora ekonomie Otto Mettala, který byl povýšen do
šlechtického stavu v roce 1911 , získali zpět po roce 1989 stateka zámek Rozsochatec.

Mladota ze Solopisek
Rod vlastnil statek a zámek Červený Hrádek u Sedlčan . Poslední mužský potomek roduJan Nepomuk byl
donucen v roce 1948 k emigraci. Usadil se v USA. Zači na l jako děln ík , postupně se ~ypracoval na
obchodního zástupce. Od 60. let žil ve Švýcarsku, kde vlastnil marketingovou.firmu. V. restI tucf~h mu byl

, . do i h Z ře l v roce ?OOI ajeho smrtí rod zamkl.vrácen zamek Červený Hrádek. Pustil se o je o oprav. em -
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Paar

Po roce 1989 byl vrácen rodu zámek v Bechyni který byl poodchodu rod' d ' k fi k á' my o emigrace 'on IS rov n,

Parish ze Senftenbergu

Velmi starý rod původem z Anglie, později přesíd l ili do Hamburku N č á tk 19 dili
Č h· I kd k '1" • . a po u . st. se usa I I

V ec ac 1, • e toupi I zámek Zamberk ve východních Čec hách. Majitel zá k b Ch I ')
é ilk díl I " m u. aron ar es, se za _.

světov ; a .y ~o I ~ na protinacistickém odboji. Na zámku byla v době válkv ukryta obrazová galerie
z pražskeho N~~'o~n1ho muzea. Po komunistickém puč i v roce 1948 baron ' s rodinou emigrovali do
Kanady. Koupili S I tam fan,nu a pěstovali .ovoce. Do Československa se po roce 1989 vrátil už jen jeho
s~n J~lm Mar~lladuke ~e svym synem Davidem. V res~itucích dostali nazpět všechno, co Parishům patři lo
p řed "' . sv. valkou - J , 250 ha lesa, 108 ha polnosti a zámek s anglickým parkem. V zámku nemohli
bydlet, Je, tan~ u~ r'i ovska škola, které pron~ ímaj í objekt za symbolickou korunu ročně pod podmínkou. že
se p~star~ o udrzbu. Spolu se synem bydli v domě v zámeckém parku, který si nechal i postavit. a pečuj í o
navracene lesy a polnosti.

Podstatzky z Lichtensteina

Do majetku rodu patřily zámky Te lč a Veselíčko a panství se zámkem ve Velkém Meziříč í. Hrabě Alois
za 2. sv. války podporoval partyzánské hnutí. V roce 1948 emigroval, rodina pak žila v itálii, Chile.
Španělsku. Už v lednu 1990 se vrátili do Čech , usadili se v Praze a do VelkéhoMezi říč í jen doj ížděl i. Po
schválení rest itučních zákonů uplatnili nárok na majetek a vrátil se j im zámek, lesy. pole. rybníky. Peníze,
které dostali jako náhradu za majetek, který už nešel vrátit, investovali do oprav zámku, Dnes je
vlastníkem firmy Lesy a rybníky Velké Meziříč í. Z výnosů této rodinné firmy pokračuj e v opravách
zámku. Po smrti hraběnky Josefy v roce 2000 přeše l majete na její t ř i děti - dceru Marii, která trvale žije
ve Velkém Mezi říčí , Jana, který žije střídavě v ČR a ve Španě lsku , a Františka Karla. který žije v USA.
Bratr Leopold zděd i l Te lč a Veselíčko . Před válkou odmítl odejít do zahraničí. Snažil se o zachování
rodového majetku. Po válce byl obv iněn z kolaborace s N ě rnc i (pamětníci i různé dokumenty to
vyvracej i), taže jeho syn Jiří Kryštof se zatím marně snaží o navrácení Telče.

Salm-Reifferscheidtová
Dcera hraběte Huga Salma získala majetek v oblasti Moravského krasu, asi 600 ha lesa. zámky
v Blansku, Rájci nad Svitavou a další nemovitosti. Další majetekje předmětem sporu.

Sternberg
Rod hrabat ze Sternbergu patří k nejstarším českým šlechtickým rodinám. Hrabě Jiří Douglas vlastnil
hrad Český Šternberk. Po konfiskaci v roce 1948 mu bylo urno žň ěno jako jedinému příslušníkovi české

aristokracie p ů sobit ve funkci kastelána na svém vlastním hradě . Po roce 1989 byl majetek - hradČeský

Šternberk a panství Březina, 3400 ha lesa a několi k set ha zemědělské půdy - vrácen synovi Zdenkovi.
Součas ný správce tvrdí, že udržet majetke není úp l ně jednoduché. Hrad si na běžné udržovací práce a
náklady vydělává ze vstupného. Lesní hospodářstv í vydě l ává dobře, ale problémy nachází v obděláván í

zemědě ls ké půdy, Empírový zámek B řezina pronaj ímaj í za I Kč ročně státu, který zde provozuje školu
s internátem. Syn Filip, který vykonává akvokacii ve Vídni, přispívá finančně na zachování hradu.
Dalšími rodovými statky byly Často lovice a Zásrn uky ve ~ýchodních Čechách, které vlastnil hrabě

Leopold. Ten odešel s rodinou po roce 1948 do zahraničí. lili v USA a na Jamajce, kde roku 1957
zemře l. Čas to lov i ce a Zásmuky byly po roce 1989 vrácenyjeho dceři Dianě ,

Ta se kvůli převzetí majetku přestěhovala z Anglie, kde se prosadilajako bytová architektka, na zámekdo
Čas to lov i c . Expozici v častolovickém zámku měn í tak, aby n áv št ěn íci v idě li, jak opravdu dříve šlechta
žila. Otevře la zde restauraci a penzión.

Strachwitz
Stará slezská šlechtická rodina. Sídlem rodu byl zámek Zdounky až do roku 1948. Poté byla rodina
vystavena komunistické perzekuci, včetně uvězněn í. V Čechách zůsta l pouze hrabě Karel, pracoval jako
stroj v ů dce lokomotivy, Zámek Zdounky byl rodu Strachwitzů vrácen.

Troskov
Zakladatelem rodu byl princ Rudolf Thurn-Taxis (1833 - 1904). Měl silný vztah k českému prostřcd l,

Po č átern 60. let vydával sK. J. Erbenem a J, J eřábkem časopis P~vník '. Spolupracoval s redakcí
Riegerova naučného slovníku, přisp íval do Národních li stů a demokrallc~y onento~a~ého Bole~l~vann.
působil v pěveckém spolku Hlahol jako jeho první předseda . V roce1894 SI nechal c l s~r~~ změnit Jména
a titul na svobodného pána Rudolfa z Troskova (podle zřícen iny Trosky). Jeho potomci ŽIJI v Čechách .

Waldstein
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České dějiny píší historii rodu už devět století. S rodem jsou spojena města Duchcov. Cheb. Litvínov.
Litom ěři ce . Ji čín , Mnichovo Hradiště , Doksy. zámek Kozel. statek Svatoslav na Moravě. Jediným
restituovaným majetkem byl zámeček Zátiší u Třeb íče .

(konec přehledu)
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Příloha 3 Výzkum veřejného mírě1í CWM (ukázka)

~ přílo ze ~ř~dlož~na ,m~lá ukázka z průzkumu citovaného v diplomové práci. Podle CW M byla
slecht a verejností vrurnana velmi negativně . Celý text je k dispozici na webových stránkách
CVVM. (Zahrnuto do příloh se svolením SÚA V CR)

SoClo lol lc ky ůst~y AV t::R

Výzkum:

Otázky:

Termín terénního šetření:

Počet respondentů:

Reprezentativita :

Výběr respondenttJ:

Zveřejněno dne:

Kód tiskové informace:

Zpracovala:

Autor výzkumu:

TISKOVÁ ZPRÁVA

Centrum pro výzkum veř j ného miněni Sociologický
ústav AV ČR

V Hc l e šov l č k é ch 41, Praha 8
Tel./fax : 286840 129, 130

E-mail : horakova@soc.cas.C2

Našespolečnost 2003

er.s, er.9

6. - 13. října 2003

1034

obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let

kvótní výběr

10. listopadu 2003

ER3111 O

Naděžda Horáková

Milan Tuček, CSc

V první polovině října uskutečn ilo Centrum pro výzkum veřejného míněn í své pravidelné šetřen í

realizované v rámci projektu Naše společnost 2003. Mimo jiné nás zajímalo, jak čeští občané sympatizují
s určitými skup inami a jak hodnotí j ej ich prospěšnost pro společnost. K posouzení sympatií I
prospěšnosti byla respondentům nabídnuta 7 bodová škála, kde hodnocení 1 znamenalo . velmi
svrnpatíčtř' (respektive "společnosti významně přispívaji") a 7 . bodně nesympatlčtr (respektive
"spo lečnosti významně š kodř' ). Výsledky zachycuj í následující3 tabulky.

Tabulka 1: Sympatie veřejnosti k jednotlivým skupinám" (v %)

Hodně Hodně

sympatičtí nesympatičtí

1 2 3 4 5 6 7

vysoko postavení politici 1,0 2,9 8,9 16,2 21,4 26,2 21,2

vyšší úředníci 0,9 3,0 9,3 19,1 25,7 23,6 15,7

velcí podnikatelé 1,3 4,4 11,1 21,1 20,9 20,7 16,2

příslušníci šlechtických rodů 1,8 6,1 13,0 19,0 13,2 15,2 22,9

cizí vlastníci velkých podniků 1,1 3,8 10,1 18,6 17,6 18,2 20,9

majitelé realitních kanceláří 1,0 4,1 11,2 23,9 19,8 13,4 12,7

majitelé malých obchoda 15,5 36,6 27,1 12,0 4,5 1,5 1,2

majitelé barů, restaurací 6,8 19,0 26,6 20,0 12,5 8,2 3,7

soukromí lékaři 15,1 33,1 25,4 14,0 5,6 2,9 1,7

~5 Otázka: "Nakollk sympatické jsou Vám následující skupiny Iidí: ...(viz tabulku 1W
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