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ČESKÁ REPUBLIKA A LICHTENŠTEJNSKO SCHVÁLILY ZPRÁVU KOMISE HISTORIKŮ
Praha 13. ledna 2014: Lichtenštejnská ministryně
zahraničních věcí Aurelia Frick a český ministr zahraničních
věcí Jan Kohout schválili dnes, v pondělí, v Praze při
příležitosti pracovního setkání zprávu komise historiků, jež
byla ustavená oběma vládami, a vydali k ní společné
prohlášení. Česko-lichtenštejnská komise historiků byla
ustavena v rámci opětovného navázání diplomatických
vztahů obou zemí 8. září 2009 při podpisu příslušného
memoranda vládami obou zemí. Paritně obsazena

osmičlenná komise, které předsedají Prof. Tomáš Knoz
(Česká republika) a Dr. Peter Geiger (Lichtenštejnské
knížectví) zpracovávala v uplynulých třech letech společnou
historii Čech, Moravy, Slezska a knížecího domu
Lichtenštejnů. Přitom byl osvětlen rovněž vztah mezi
Lichtenštejnskem a Českem ve 20. století. Výsledky byly
předloženy jedné i druhé vládě ve společné zprávě.
(pokračování na str. 2)

Ministryně zahraničních věcí a kultury Lichtenštejnska Aurelia Frick a ministr zahraničních věcí České republiky Jan Kohout na
tiskové konferenci na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky v Černínském paláci v Praze. (Foto: Robert Janás, MZV)
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ČESKÁ REPUBLIKA A LICHTENŠTEJNSKO SCHVÁLILY ZPRÁVU KOMISE HISTORIKŮ
Pokračování ze str. 1: „Zpráva komise historiků dokládá
mimořádně plodné a jedinečné spojení našich zemí,“ říká
Aurelia Frick. „Představuje tím významný přínos ke
vzájemnému pochopení a příští spolupráci.“ Vzájemná
historie Lichtensteinů a Moravy sahá až do roku 1249, kdy
Jindřich z Liechtensteina (1233-1265) získal za věrnost od
moravského markraběte Přemysla hrad Mikulov.
V rámci pracovního setkání si ministři vyměnili názory na
výsledky nanejvýš plodné spolupráce v oblasti zahraniční
politiky, jež byla posílena od roku 2009, jakož i na poli
hospodářství, kultury a vzdělávání a vypracovali společné
prohlášení o zprávě komise historiků.
Ministři ocenili práci komise historiků, zejména poznatky
týkající se rozsáhlého a do dneška viditelného přínosu
knížecího domu Lichtenštejnů k české a evropské kulturní
historii. Kromě toho se zdůrazňuje jeho přínos k
ekonomickému rozvoji v lesnictví a zemědělství, v oblasti
správy ale i v sociální problematice v mnoha regionech na
území České republiky. Ministři ocenili diskusi o
dramatických událostech, a to nejen ve 20. století, a jejich
negativní následky pro vztahy mezi oběma státy a jejich
občany, jakož i o svébytné roli Lichtenštejnského knížectví.

Oba státy spojují v jejich vztazích kořeny knížecího domu
Lichtenštejnů v českých zemích a jeho déle než 700 let
trvající působení v regionech současné České republiky. „Z
toho vyplývá, i přes nadále rozdílné postoje v některých
otázkách, přirozená blízkost našich zemí.“ řekla Aurelia
Frick. „To chceme chápat jako šanci dále rozvíjet náš vztah v
prospěch našich občanů a prohlubovat ji pravidelnými
výměnami a konkrétními iniciativami.“
Stavějíce na doporučeních komise historiků a v úmyslu
podpořit vzájemné pochopení a překonat historický obraz
často utvářený stereotypy, se ministři zahraničních věcí v
této souvislosti rozhodli zprávu komise historiků zveřejnit s
cílem informovat o jejích výsledcích v nadcházejících letech
prostřednictvím přednášek, výstav a dalších mediálních
prostředků širokou veřejnost. Dále by pak měly být
posouzeny i další výzkumné projekty, které vycházejí z
práce komise.
Výsledky práce historiků již byly částečně zveřejněny v
Časopise Matice Moravské CXXXI/2012, Suplementum 3.
Celá zpráva bude zveřejněna v průběhu tohoto roku.

Předseda české části smíšené komise prof. PhDr Tomáš Knoz, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně, shrnuje výsledky práce
historiků. (Foto: Robert Janás, MZV)
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600. VÝROČÍ LIECHTENSTEINŮ JAKO OPAVSKÝCH KNÍŽAT
V lednu 2014 jsme si připoměli 400. výročí získání
Opavského knížectví Karlem I. z Liechtensteinu, jako léno.
Ten v srpnu 1608 získal titulární knížecí titul od uherského
krále a arciknížete Matyáše, jako odměnu v jeho konfliktu
se starším bratrem císařem Rudolfem II. Skutečné knížectví
ale Karel I. neměl. Teprve koncem roku 1613 se již císař
Matyáš rozhodl vyřešit problematickou situaci se stavy,
která byla v Opavském knížectví tím, že ho udělí knížeti
Karlovi I.
V 28. prosince 1613 v Linci podepsali císař a kníže Karel I.
smlouvu o převodu Opavského knížectví, na základě které
byl 4. ledna 1614 vydán lenní list. Císař nařídil nejvyššímu
slezskému hejtmanovi Karlovi II. MinstrberskoOlešnickému, aby od nového knížete přijal povinný hold a

uvedl ho na sněm ve Vratislavi. Město Opava bylo
připraveno složit povinný hold novému knížeti, ale opavští
stavové nikoliv. Jejich korespondenci na toto téma
s politickými osobnosti obsahuje tzv. Červená kniha (kopiář
dopisů). Opavského knížectví se Karel I. z Liechtensteina
nakonec přece jen ujal slavnostní inaugurací 15. května
1614.
V dalších téměř čtyřech stoletích se Liechtensteinové
pozitivně zapsali do historie kraje, do jeho hospodářského,
sociálního, kulturního a vědeckého rozvoje. Sousední
Krnovské knížectví získal Karel I. kníže z Liechtensteinu
a kníže opavský v březnu 1622.

Zemský znak Opavského knížectví nalezneme na erbu Karla I. z roku 1615, na erbu jeho syna Karla Eusebia, i na současném
znaku Liechtensteinů a státním znaku Lichtenštejnska. – Kníže Karel I. se stal opavským knížetem v lednu 1614.

VYCHÁZÍ SBORNÍK PŘEDNÁŠEK
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE
O RODU LIECHTESTEINŮ
Koncem listopadu 2010 Historický spolek Liechtenstein, o.
s. a Ostravská univerzita v Ostravě, ve spolupráci
s Arcibiskupstvím olomouckým a rodem Liechtensteinů,
uspořádali v Olomoucimezinárodní vědeckou konferenci
„Knížecí rod Liechtensteinů v dějinách zemí Koruny České“.
Sborník 33 přednášek (v německém jazyce) právě vychází
pod názvem: Das Fürstenhaus Liechtenstein in der
Geschichte der Länder der Böhmischen Krone, editoři:
Vařeka Marek a Zářický Aleš. Vydavatelem sborníku jsou
Ostravská univerzita v Ostravě a Liechtensteinisches Lan.
V roce 2015 se pokusíme zajistit i české vydání.
Vázaná kniha má 630 stran a bohatou barevnou obrazovou
přílohu (více informací o sborníku přineseme příště).
www.cupress.cuni.cz
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NOVOROČNÍ AUDIENCE U HLAVY LICHTENŠTEJNSKÉHO KNÍŽECTVÍ
Vaduz 9. ledna 2014: Velvyslanci akreditovaní v
Lichtenštejnsku, zástupci vlády, parlamentu, soudů,
samosprávy, církví, policie, spolků a významné osobnosti z
tuzemska, i ze zahraničí, se zúčastnili novoročního setkání s
úřadující hlavou státu J. J. princem Aloisem a hlavou státu J.
J. knížetem Hansem-Adamem II. z Liechtensteinu a jejich
manželkami kněžnou Marií (rozenou hraběnkou Kinskou) a

princeznou Sofií (rozenou vévodkyní Bavorskou). Pozvání
přijalo okolo 550 hostů, kteří mohli současně obdivovat
citlivě rekonstruované interiéry hradu.
Historický spolek Liechtenstein, o. s. zastupoval jeho
předseda ing. Pavel Juřík, který byl pozván jako komandér
Řádu za zásluhy Knížectví lichtenštejnského.

← Vládnoucí kníže Hans-Adam II. během novoroční
audience na hradě Vaduz s arcibiskupem vaduzským
Wolfgangem Haasem (Foto: www.vaterland.li)
Podrobnější zprávy a rozsáhlou fotogalerii lichtenštejnského
deníku VATERLAND naleznete zde:
http://www.vaterland.li/page/service/fotogalerie/index.cf
m
Videoreportáž lichtenštejnské televize naleznete zde:
http://www.local-tv.net/news/neujahrsempfang-aufschloss-vaduz?1fl

ČASOPIS NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL ZAŘADIL LICHTENŠTEJNSKO MEZI 20 MÍST,
KTERÉ MUSÍTE NAVŠTÍVIT V ROCE 2014
Prestižní časopis pro zájemce o cestování National
Geographic TRAVEL číslo prosinec 2013/leden 2014 otiskl
článek o 20 místech světa, který turista určitě musí v roce
2014 navštívit. Mezi takovými místy jako je New Orleans v
Louisianě, Cordóba v Argentině, Rocky Mountain National
Park v Coloradu nebo Sarajevo a Soči, je také
Lichtenštejnsko.
"Lichtenštensko, knížectví velikosti porce koláče... na knížete
a jeho manželku můžete natrefit v místním obchodě s
potravinami..." píše autor a pokračuje: "... pravé louky,
skalnaté hory a vinice jsou vklíněny mezi Rakouskem a
Švýcarskem. Co se nedostává velikostí, to Lichtenštejnsko
získalo nádhernou krajinou, která stoupá od bažinatých
zelených břehů Rýna k Alpám líbaných oblaky .... Trasa
kněžny Giny vede turisty krajinou s jedinečnými výhledy do
tří různých zemí. ... toto místo na zemi se cítí něčím jiným,
než malým."
Jste zlákáni? Pak turistické informace a nabídky k návštěvě
Lichtenštejnska naleznete na stránkách: www.tourismus.li
Lichtenštejnsko nabízí (přes svou malou rozlohu) mimo jiné
také stovky kilometrů turistikých a horských cest a
kvalitních cyklostezek.

Prameny, fotografie a redakce: Pavel Juřík
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