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STÁTNÍ NÁVŠTĚVA KNÍŽETE HANSE-ADAMA II. V RAKOUSKU
Vídeň 9. 4. 2013: Jeho Jasnost Hans-Adam II. vládnoucí
kníže z Liechtensteinu a jeho manželka kněžna Marie přijeli
do Vídeňského Hofburgu na oficiální státní návštěvu
Rakouské republiky. V 11.00 je ve svém sídle přijal s
vojenskými poctami rakouský spolkový prezident Dr. Heinz
Fischer. Rakouský prezident zdůraznil, že rakouskolichtenštejnské vztahy jsou na vynikající úrovni, což
lichtenštejnský kníže potvrdil. Kníže Hans-Adam II. oplatil
státní návštěvu rakouského prezidenta ve Vaduzu, která se
konala v roce 2004 . Při ní si oba státníci navzájem udělili
vysoká státní vyznamenání.

Po obědě lichtenštejnský knížecí pár navštívil klášter v
Klosterneuburgu, kde si prohlédl cenné knihy a také
navštívil Schatzkammer (pokladnici). Večer program
pokračoval slavnostní recepcí v Lichtenštejnském
majorátním paláci, který se touto akcí otevřel veřejnosti.
Vládnoucího knížete doprovázela jeho manželka Její Jasnost
kněžna Marie, rozená hraběnka Kinská (narodila se roku
1940 v Praze) a velvyslankyně Lichtenštejnska v Rakousku
Její Jasnost Maria-Pia Kothbauer princezna Liechtenstein.
Na recepci v Liechtenstein Palais se připojil i jeho syn Jeho
Jasnost korunní princ Alois s manželkou princeznou Sofií.

Kníže Hans-Adam II. byl rakouským spolkovým prezidentem Heinzem Fischerem přijat jako hlava státu s vojenskými
Poctami v prostorách vídeňského sídla rakousko-uherských císařů v Hofburgu. (Foto:Peter Lechner/HBF)

Lichtenštejnský kníže Hans-Adam II. s rakouským spolkovým prezidentem Heinz Fischerem na jednání v Hofburgu. Druhá
zleva Její Jasnost kněžna Marie, vlevo paní Margit Fischer. (Foto:Peter Lechner/HBF)

Lichtenštejnský kníže Hans-Adam II. a rakouský spolkový prezident Dr. Heinz Fischer na návštěvě Schatzkammer a při
prohlídce nově zrekonstruovaného Liechtensteinského paláce ve Vídni (Foto:Peter Lechner/HBF)

ČESKO-LICHTENŠTEJNSKÁ KOMISE HISTORIKŮ PREZENTOVALA VÝSLEDKY SVÉ ČINNOSTI
Brno, 22. 3. 2013: Masarykova univerzita v Brně hostila 22.
března 2013 členy Česko-Lichtenštejnské komise historiků,
která prezentovala výsledky své práce. Komise vznikla na
základě dohody vlád České republiky a Knížectví
lichtenštejnského z roku 2009. Cílem komise je prozkoumat
společné dějiny Liechtensteinů, Lichtenštejnska a Čech,

Moravy a Slezska, a tím pomoci lepšímu vzájemnému
pochopení dějin, včetně sporných otázek. Předsedou
komise je Prof. PhDr. Tomáš Knoz, PhD. proděkan pro
rozvoj a výzkum Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
v Brně. Komise bude pokračovat ve své práci nejméně do
konce tohoto roku.

LICHTENŠTEJNCI ZVOLILI NOVÝ PARLAMENT A VLÁDU

Vláda lichtenštejnského knížectví v den své inaugurace. Zleva doprava: vládní rada Marlies Amann-Marxer, místopředseda
vlády Thomas Zwiefelhofer, předseda vlády Adrian Hasler, vládní rada Aurelia Frick, vládní rada Mauro Pedrazzini.
Vaduz 3. února, 27. března 2013: Dne 3. února se
v Lichtenštejnsku konaly volby do parlamentu (Zemský
sněm, Landtag). Občané volili své zástupce – 25 poslanců,
proporčním systémem. Vlastenecká strana (VU) ztratila pět
mandátů, zatímco Progresivní občanská strana získala
většinu s deseti mandáty (FBP). Středo-levá „Free List
Party“ zvýšila počet svých mandátů o dva na tři poslance. Je
po poprvé v historii knížectví, od vzniku parlamentu v roce
1862 (viz ČLD 4/2012), co v něm jsou zastoupeny čtyři
politické strany, včetně skupiny Nezávislých, která má čtyři
poslance. Mezi hlavní úkoly parlamentu patří reforma daní
a vyřešení deficitu státního rozpočtu.

Parlament 27. března vyslovil důvěru nové lichtenštejnské
vládě ve složení: Adrian Hasler, předseda vlády (FBP),
Thomas Zwiefelhofer (VU) místopředseda vlády, Aurelia
Frick (zahraniční vztahy, vzdělání, kultura), Marlies AmannMarxer (infrastruktura, životní prostředí, sport) a Mauro
Pedrazzini (sociání věci). S výjimkou paní Aurelia Frick jsou
všichni ostatní poprvé členy vlády.Ve svém projevu po
slavnostním slibu, který byl složen do rukou korunního
prince Aloise z Liechtensteinu, řekl předseda vlády Hasler o
svém kabinetu toto: "Jsem si jist, že se staneme spolehlivým
partnerem v tuzemsku i v zahraničí, což je základ pro
úspěšný rozvoj naší země. Všechny budoucí úkoly můžeme
ve prospěch našeho státu řešit pouze společnými silami."

KNÍŽE HANS-ADAM II. ZAHÁJIL VE WILFERSDORFU VÝSTAVU "PO STOPÁCH
LICHTENŠTEJNŮ NA JIŽNÍ MORAVĚ A V DOLNÍM RAKOUSKU"
Wilfersdorf 15. 3. 2013: Jeho Jasnost Hans-Adam II.
vládnoucí kníže z Liechtensteinu, za účasti řady vzácných
hostů z Rakouska a České republiky (např. JUDr. Michal
Hašek hejtman Jihomoravského kraje), zahájil na
liechtensteinském zámku ve Wilfersdorfu výstavu o historii
svého rodu. Výstava je přístupná veřejnosti od 1. dubna do
1. listopadu 2013 v úterý až neděli a o svátcích, vždy od 10

do 16 hodin. Wilfersdorf se nachází 26 kilometrů od
Mikulova, takže jeho návštěvu si mohou dopřát i milovníci
cykloturistiky, kteří se k zámku dostanou po značených
Lichtenštejnských stezkách.
Výstava je pořádána v rámci programu Evropské územní
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.

polufinancuje ho Evropský fond re-gionálního rozvoje,
kulturní oddělení spolkové země Dolní Rakousko, obec
Wilfersdorf a Nadace knížete z Lichtenštejna. Centrála
cestovního ruchu – Jižní Morava jakožto vedoucí partner
je zárukou toho, že téma Lichtenštejnů, kterému se ve
Wilfersdorfu úspěšně věnují již přes 30 let, se dostává
daleko za hranice Jižní Moravy a přispívá tak svým
dílem k dalšímu rozvoji a zintenzivnění přeshraničního
kulturního cestovního ruchu.

Kopie knížecí koruny na výstavě na zámku Wilfersdorf je
ke shlédutí do 1. listopadu 2013 (Foto: Schloss Wilfersdorf)

Zajímavou výstavu připravil Hans Huysza, který je také
autorem rodokmenu Liechtensteinů. Mezi vystavenými
exponáty vzbuzuje pozornost návštěvníků např. přesná
kopie knížecí koruny (správně tzv. čapky). Její originál byl
postupně rozebrán a rozprodán v 19. století. Získané peníze
použil kníže Jan II. Dobrotivý na veřejně prospěšné účely.

POZVÁNKA NA VÝLET – LICHTENŠTEJNSKÉ ZÁMKY VALTICE A LEDNICE
Zámek Valtice: v prostorách zámku je letos vystaven
unikátní obraz Patera Paula Rubense Alegorie války.
Původně obraz patřil do lichtenštejnských sbírek zámku ve
Velkých Losinách, poté byl vystaven na zámku v Rájci nad
Svitavou. „Teď se symbolicky vrací do rodového sídla
Lichtenštejnů, kteří byli sběrateli rubensových děl," dodal.

VÍTE ŽE?

Zámek Lednice: od roku 2011 jsou ve druhém patře
zpřístupněny autenticky zařízené pokoje princů a princezen
z Liechtensteinu, vybavené původním nábytkem a
historickými hračkami. Návštěvníci uvidí hernu a učebnu,
salonky malých princezen a ložnici prince Johana II.

KNÍŽECTVÍ „LIECHTENSTAIN“ BYLO V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

V červnu 1712 získal kníže Hans-Adam I. z Liechetnsteinu
hrabství Vaduz na horním toku Rýna, které sousedilo
s panstvím Schellenberg, které koupil již dříve. Položil tak
základy budoucího říšského knížectví (viz ČLD 2/2012). O
sedm let později byla tato hrabství spojena a císařem
Karlem VI. povýšena na nezávislé říšské knížectví
pojmenované „Liechtenstein“. Knížectví vzniklo jako 343.
Svrchovaný člen Svaté říše římské a dodnes existuje jako
jeho jediný člen ve svých hranicích a pod svým původním
jménem.
Málo známá je ale skutečnost, že první knížectví s tímto
jménem vzniklo již téměř o jedno století dříve v Moravském
Krumlově, jižně od Brna. Mladší bratr knížete Karla I.
Gundakar z Liechtensteinu (1580-1658) byl nejvyšším
hofmistrem císaře Ferdinanda II. Vlastnil panství Moravský
Krumlov a Uherský Ostroh. Jako mnoho jiných v této době, i
on toužil po prestiži knížecího titulu. Před 380 lety v roce
1633 dosáhl povýšení obou panství na titulární říšské
knížectví „Liechtenstain“. Město Moravský Krumlov bylo
přejmenováno na Liechtenstein. Proti tomuto kroku a jeho

zápisu do Moravských desk protestovali moravští stavové.
Přes hrozby císaře se jim podařilo zápis odkládat tak
dlouho, že nebyl proveden až do zániku knížectví roku 1671.
Liechtensteinové vlastnili Moravský Krumlov do roku 1908,
kdy zdejší sekundogenitura vymřela knížetem Rudolfem,
nejvyšším hofmistrem císaře Františka Josefa I. Velkostatek
a zámek pak získali příbuzní Kinští, kteří ho vlastnili až do
roku 1945.
Město Moravský Krumlov se snaží připomínat historii a
odkaz rodu Liechtensteinů. Připomíná je především zámek,
cenná původně renesanční památka, která prochází
postupnou opravou (do roku 2011 zde byla vystavena
Slovanská epopej A. Muchy), rodová hrobka z roku 1789,
jejíž oprava začíná nebo kaple sv. Floriana, která se vznosně
tyčí na skále nad městem.
Dne 18. dubna 2013 se v Moravském Krumlově konala
mezinárodní konference „Sekundogenitura knížecího rodu
Liechtensteinů a Moravský Krumlov“, kterou na námět HSL
pořádala veřejně prospěšná společnost „Po stopách
Liechtensteinů“ (www.psli.cz).

Pohled na město Moravský Krumlov (J. G. Gutwein, 1698-1714). Vlevo nahoře erb Liechtensteinů, vpravo znak města. Sbírka
Městského muzea v Moravském Krumlově

Moravský Krumlov: původně renesanční zámek a rodová hrobka Liechtensteinů z roku 1789

LITERATURA:
Časopis Matice Moravské
V čísle Časopisu Matice Moravské
CXXXI/2012 Suplementum 3
naleznou čtenáři několik zísadních
dokumentů k poznání historie
Liechtenstenů a českolichtenštejnských vztahů: Místa
lichtenštejnské paměti.
Časopis Matice moravské se ve
zvláštním vydání věnuje tématu rodu
Lichtenštejnů, z různých úhlů
pohledu. Moderní historie,
nezatížená nacionálním nebo
komunistickým přístupem, ani

opakováním starých klišé, věcně
hodnotí fakta, která se týkají tohoto
rodu. Z obsahu vybíráme:






Tomáš Knoz: Místa
lichtenštejnské paměti
Thomas Winkelbauer: Karel z
Lichtenštejna a staroměstská
exekuce 21. června 1621 jako
české místo paměti v zrcadle
historiografie
Jan Županič: Lichtenštejnský rod
v Rakousko-Uhersku. K otázce
suverénního postavení dynastie



Václav Horčička: Nástin
problematiky působení rodu
Lichtenštejnů v českých zemích v
období druhé světové války

Lednicko-valtický areál, Průvodce
Nakladatelství Foibos vydává
podrobného obrazového průvodce
po Lednicko-valtickém parku. Tato
památka UNESCO je v Evropě
největším územím přetvořeným
lidskou rukou. Desítky zámečků,
letodhrádků, soch a rybníků,
dovedně zakomponovaných do lesů
a parků, vybudovali od konce 18. do
začátku 21. Liechtensteinové.
Na 104 stranách naleznou čtenáři
informace o celkem 50 objektech a
územích, včetně současných a
historických fotografií, akvarelů
nebo rytin. Kniha vhodně doplňuje
obrazovou publikaci Lednicko-

valtický areál, kterou Foibos vydal
vloni (viz ČLD 1/2013).
Brožovaného průvodce, formátu
vhodného na cesty, uvítají všichni
zájemci o turistiku a historii, kteří se
budou chtít na místě seznámit
s historií staveb a parkových úprav
Lednicko-valtického areálu.
Lednicko-Valtický areál, Průvodce
Pavel Zatloukal (ed.), Přemysl
Krejčiřík, Ondřej Zatloukal
104 stran
České a německé vydání
Cena: 99 Kč (české vydání)

LETNÍ DOVOLENÁ V LICHTENŠTEJNSKU

Lichtenštejnsko je vynikající destinací pro milovníky hor,
přírody, horské turistiky a letních sportů. Hlavním městem a
kulturním centrem knížectví je Vaduz, na který hrdě shlíží
z hor sídlo vládnoucího knížete hrad Vaduz. Vystoupáme-li
moderní silnicí převýšení asi 1000 metrů a projedeme
tunelem proraženým v horském masívu, dostaneme se do
horského ráje pro rodiny – horského střediska Malbun,
ležícího ve výšce 1600 metrů nad mořem.

Mezi zdejší atrakce patří horská turistika, cyklistika,
horolezectví nebo seznámení se se sokolnictvím na vrcholku
hor, kam vede moderní lanovka. Lichtenštejnsko ale nabízí
mnohem více: hrady Guttenberg a Schellenberg, muzea ve
Vaduzu a v dalších městech.

Speciální nabídky nalezenete na: www.tourism.li

Poznejte Lichtenštejnsko

www.tourism.li

KALENDÁŘ AKCÍ
1.6. – 31. 7. 2013:

1623-1933: Knížecí rod Liechtensteinů na Černokostelecku, výstava

Výstava v Muzeu hrnčířství města Kostelce nad černými lesy připomíná historii a dokaz rodu Liechtensteinů na Černokostelecku
a ve středních Čechách. – Pořádá HSL a město Kostelec nad černými lesy.
Otevřeno:

čtvrtek-neděle 9.00-12.00 a 13.00-15.00, Muzeum hrnčířství, náměstí Smiřických

20. 6. 2013:

Lednický Eden knížat z Lichtenštejna, přednáška

Přednáší Ing. Zdeněk Novák (Národní zemědělské muzeum Praha)
Místo konání: aula administrativního a školícího centra Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno, Termín: 20. 6. 2013 v 17h. Pořádá
Po stopách Liechtensteinů, o. p. s

1.7. – 31. 7. 2013

Výstava k výročí narození a úmrtí kněžny Eleonory ze Schwarzenbergu, rozené
princezny z Liechtensteinu

Významnou osobnost rodu Liechtensteinů (viz ČLD 5/2012) kněžnu M. Eleonoru ze Schwarzenbergu, manželku knížete Jana
Adolfa II. ze Schwarzenbergu, připomene výstava v galerii na zámku v Třeboni. Kromě ní tuto osobnost připomene Výstava Fleur
de lys - Slavnosti lilií, kterou připraví ve dnech 27. – 31. července 2013 na zámku Třeboň známý florista a specialista na
aranžování květin v historickém interiéru Slávek Rabušic. Projekt Slavnosti lilií 2013: Felur de lys bude kromě Třeboně realizována
i dalších zámcích a vždy bude mít své téma, v Třeboni se bude jednat o poctu významné osobě aneb Lilie pro kněžnu Eleonoru.

27. 6. – 1. 9. 2013:

Výstava Eleonora kněžna ze Schwarzenbergu, rozená princezna z Liechtensteinu
Galerie zámku v Třeboni, otevřeno denně 9-17 hodin, mimo pondělí

K poctě kněžny Eleonory ze Schwarzenbergu se budou konat další dvě kulturní akce:

5. 7. od 18.00: Hudebně literární pásmo ve Schwarzenbergském sále zámku v Třeboni
6. 7. Od 20.00:

Laudes/Chvály koncert k poctě kněžny Eleonory, kaple Schwarzenbergské hrobky v TřeboniDomaníně

Tyto akce pořádá, na námět Historického spoleku Liechtenstein, o. s., Národní památkový ústav ú. o. p. v Českých Budějovicích.

PŘEDSTAVUJEME LICHTENŠTEJNSKÉ FIRMY:

Vše se začalo výrobou umělých keramických zubů. Dnes je
Ivoclar Vivadent celosvětovou společností nabízející
obsáhlou řadu inovativních produktů a systémů pro zubní
lékaře a zubní techniky. To, co se začalo v Curychu v roce
1923 výrobou umělých zubů, se vyvinulo v přední
mezinárodní dentální společnost s obsáhlou řadou
produktů a systémů pro zubní lékaře a zubní techniky.
Ivoclar Vivadent AG, s vedením v Schaanu, Lichtenštejnské
knížectví, je již od svého založení soukromou společností.
Produkty jsou odtud dodávány do 120 zemí světa.
V celosvětovém měřítku má Ivoclar Vivadent své dceřiné
společnosti a marketingové a obchodní zastoupení ve 22
zemích, a po celém světě také více než 2700 zaměstnanců.
Ivoclar Vivadent provozuje jedno z největších výzkumných a
vývojových center v dentálním průmyslu. Tým více než 170

IVOCLAR VIVADENT

odborníků usiluje o vývoj integrovaných koncepcí a
každodenně spolupracuje s renomovanými instituty a
univerzitami. Inovace Ivoclar Vivadent jsou výsledkem
souhry technické uskutečnitelnosti, orientace trhu a
zkušeností. Tento vývoj prokazuje svůj význam v praktickém
využití.
Jedním ze základních kamenů Ivoclar Vivadent jsou
průběžné další vzdělávání a odborné kurzy. Mezinárodní
centrum stomatologického vzdělávání (International Center
for Dental Education - ICDE) v Schaanu patří mezi
nejmodernější kurzy a vzdělávací centra světa. Regionální
vzdělávací centra po celém světě zastřešené ICDE nabízí a
jsou zárukou vysoké úrovně technických znalostí a
dovedností souvisejících s produkty a systémy Ivoclar
Vivadent.

www.ivoclarvivadent.cz

110 LET LICHTENŠTEJNSKÉ REZERVACE NA ŠERÁKU V JESENÍKÁCH
Národní přírodní rezervace Šerák – Keprník je nejstarší
rezervací na Moravě. Od jejího vzniku letos uplyne 110 let.
Byla zřízena tehdejším majitelem panství knížetem Janem II.
Z Lichtenštejna v roce 1903. Pokud k vyhlášení rezervace
vzešel z rad botaniků, organizovaných v olomouckém

botanickém spolku. Zasloužili se o to zejména známý
botanik prof. Laus a lichtenštejnský lesmistr Julius Wiehl.
Důvodem ke zřízení rezervace byla ochrana vrcholových
partií v prostoru mezi Šerákem a Keprníkem s porosty
horského smrkového lesa pralesového charakteru. Kníže

Jan II. z Liechtensteinu se rozhodl vyčlenit některé porosty
z běžného hospodaření (od roku 1904) a 172 ha bylo
zahrnuto do tzv. pralesa (rezervace), kde byly zakázány
jakékoli zásahy člověkem.

Místy jsou vyvinuta vrchoviště s typickými rostlinnými
druhy. Výměra rezervace se několikrát měnila. V roce 1991
byla rezervace rozšířena a její výměra v současné době činí
800 ha, dalších 374 ha měří ochranné pásmo a je tedy
druhou největší rezervací CHKO Jeseníky. Území se nachází
v severním výběžku Hrubého Jeseníku, zaujímá vrcholové
partie keprnické hornatiny - hřeben kolem Vozky, Keprníku
a východní a severní svahy Šeráku. Jde o nejstarší rezervaci
na Moravě.
Převládajícími typy porostů národní přírodní rezervace jsou
v současnosti třtinové smrčiny pralesovitého charakteru a
lokálně podmáčené rašelinné smrčiny s několika sedlovými
rašeliništi. Z přirozených porostů bikových bučin zůstaly
zbytky v nižších polohách, bučiny byly většinou nahrazeny
druhotnými smrčinami.

Pohled na Šerák v Jeseníkách

Národní přírodní rezervace Šerák-Keprník je nejstarší rezervací na území Moravy. Leto oslaví 110. výročí vzniku.

Prameny a fotografie: Pavel Juřík, Peter Lechner/HBF, Schloss
Wilfersdorf,www.heliosjeseniky.cz, www. portaljesenik.cz,
www.ivoclar vivadent.cz
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