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Historický spolek Liechtenstein, o. s.  

VLÁDNOUCÍ KNÍŽE HANS-ADAM II. Z LIECHTENSTEINU NAVŠTÍVIL OLOMOUC

Olomouc 20. května: Jeho Jasnost Hans-Adam II. vládnoucí 
kníže z Liechtensteinu, v doprovodu J. J. Marie-Pii 
Kothbauer princezny Liechtenstein velvyslankyně 
Lichtenštejnska v České republice, navštívil soukromě 
Olomouc. Cílem jeho návštěvy byla účast na prezentaci  

sborníku přednášek z mezinárodní vědecké konference 
"Knížecí rod Liechtensteinů v dějinách zemí Koruny české", 
která se konala v listopadu 2010 v Olomouci. 
Konferenci pořádal Historický spolek Liechtenstein a 
(pokračování na str. 2) 

 

 
Arcibiskup olomoucký a primas moravský Mons. Jan Graubner, Mgr. Yvona Kubjátová náměstkyně hejtmana Olomouckého 
kraje, Bc. Petr Pavlík radní Jihomoravského kraje, J. J. vládnoucí kníže Hans-Adam II. z Liechtensteinu, ing. Pavel Juřík 
předseda Historického spolku Liechtenstein, o. s. a PhDr. Marek Vařeka, místopředseda Historického spolku Liechtenstein, o. 
s. a organizátor mezinárodní vědecké konference "Knížecí rod Liechtensteinů v dějinách zemí Koruny české" 
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(pokračování ze str. 1) Ostravská univerzita, pod záštitou 
lichtenštejnského knížete a Mons. Jana Graubnera 
arcibiskupa olomouckého a primase moravského a Mons. 
Josefa Hrdličky světícího biskupa olomouckého.  
 
Konference, které se zúčastnilo na sedm desítek historiků 
ze šesti evropských zemí, byla vůbec první konferencí o 
rodu Liechtensteinů v Evropě. Přinesla mnoho nových 
poznatků o jednom z nejvýznamnějších aristokratických 
rodů ve střední Evropě a pomohla navázat kontakty mezi 
odborníky. Prostřednictvím sborníku budou informace k 
dispozici dalším historikům, historikům umění apod. 
 
Až do obnovení diplomatických styků mezi Českou 
republikou a Lichtenštejnskem v roce 2009 nebyly o 
knížecím rodu Liechtensteinů v České republice publikovány 
pravdivé informace. Toto téma bylo navíc považováno za 
jakési "taboo". Od této doby jsme svědky rychle rostoucího 
zájmu o rod Liechtensteinů a jeho významný podíl na 
středoevropských politických, kulturních, vojenských a 
hospodářských dějinách. Historici nyní objevují a veřejnosti 
zpřístupňují ohromný pozitivní odkaz tohoto rodu pro 
Moravu, Čechy a Slezsko, který byl do nedávna u nás velmi 
málo známý. Nejnovější vědecké práce a knihy, také 
analyzují novodobou historii Liechtensteinů a 
Lichtenštejnska, včetně období mezi oběma světovými 

válkami a období od roku 1938 do roku 2009 (viz www.hs-
liechtenstein.cz/Knihy ).   
 
Zajímavá je zkušenost rodu Liechtensteinů při správě 
majetku a nesmírně cenných uměleckých sbírek a 
významných architektonických památek (např. otevření 
zrekonstruovaného paláce ve Vídni v roce 2013). Poučit se 
můžeme i z organizace státní správy a samosprávy 
Lichtenštejnska, jeho školského systému apod.  
 
Během své návštěvy kníže Hans-Adam II. poskytl rozhovor 
Lidovým novinám a ČTK (viz www.hs-liechtenstein.cz/Tisk). 
Několika desítkám zájemců podepsal sborník přednášek 
konference.  
 
Vzácnou návštěvu přivítali Mons. Jan Graubner arcibiskup 
olomoucký, Mgr. Yvona Kubjátová náměstkyně hejtmana 
Olomouckého kraje, Bc. Petr Pavlík radní Jihomoravského 
kraje, Ing. Pavel Juřík předseda Historického spolku 
Liechtenstein, o. s., Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. děkan 
Filozofické fakulty Ostravské univerzity, PhDr. Marek 
Vařeka, Ph. D. organizátor konference a místopředseda 
Historického spolku Liechtenstein, o. s. a Prof. PhDr. Tomáš 
Knoz, Ph. D. předseda české části Česko-lichtenštejnské 
komise historiků (Masarykova univerzita v Brně) a několik  
desítek dalších hostů a zájemců o historii rodu. 

 

 
Arcibiskup olomoucký a primas moravský Mons. Jan Graubner a J. J. Hans-Adam II. vládnoucí kníže z Liechtensteinu při zápisu 
do pamětní knihy arcibiskupství na závěr vzácné návštěvy (jediné návštěvy vládnoucího knížete v ČR v roce 2014)  

http://www.hs-liechtenstein.cz/Knihy
http://www.hs-liechtenstein.cz/Knihy
http://www.hs-liechtenstein.cz/Tisk
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PÁTÉ VÝROČÍ OBNOVENÍ DIPLOMATICKÝCH STYKŮ ČESKÉ REPUBLIKY A LICHTENŠTEJNSKA  

Před pěti lety 17. září 2009 Česká republika a Knížectví 
Lichtenštejn obnovily po 64 letech diplomatické styky. 
Konečně tak byl vyřešen kuriózní stav – od roku 1945 byly 
totiž diplomatické vztahy přerušeny „de facto“ a oba státy 
se navzájem neuznávaly, jako jediné v Evropě.  
 
Oba státy navázaly diplomatické styky již v létě 1938, kdy 
Švýcarsko zastupovalo Lichtenštejnsko v Československu. 
Knížectví neuznalo Mnichovskou dohodu, ani vznik 
Protektorátu Čechy a Morava. Styky byly přerušeny po 15. 
březnu 1939, když Švýcarsko zavřelo své vyslanectví v Praze, 
ale Lichtenštejnsko styky nikdy oficiálně nepřerušilo. Přesto 
v roce 1945 si Československo obnovení diplomatických 
styků nepřálo, z důvodu připravované konfiskace majetku 
34 lichtenštejnských občanů (z toho bylo šest členů knížecí 
rodiny).  
 
Dobrým signálem rozvíjejících se vztahů se stala první 
oficiální návštěva ministerského předsedy Lichtenštejnska 
Dr. Klause Tschütschera v České republice 30. března 2011. 
Dne 11. dubna Její Jasnost Maria-Pia Kothbauer princezna 
Liechtenstein předala své pověřovací listiny do rukou 
Václava Klause, prezidenta České republiky. V říjnu 2011 
Českou republiku navštívil Dr. Martin Meyer, vicepremiér a 
ministr hospodářství Lichtenštejnska. Ten také navštívil 
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. 

Několikrát do České republiky soukromě zavítal také 
vládnoucí kníže Hans-Adam II. Poprvé od obnovení 
diplomatický styků to bylo v září 2009, kdy přijel na zámek 
Valtice pokřtít knihu Pavla Juříka „Moravská dominia 
Liechtensteinů a Dietrichsteinů“, která jako první přinesla 
pravdivé informace o historii a odkazu rodu Liechtensteinů 
na území České republiky. V dubnu 2011 kníže převzal 
z rukou rektora Masarykovy univerzity Petra Fialy Velkou 
zlatou medaili Masarykovy univerzity, jako ocenění jeho 
úsilí o zlepšení vzájemných vztahů mezi Lichtenštejnskem a 
Českou republikou. 
 
Bilaterální spolupráce České republiky a Lichtenštejnska se 
od roku 2009 úspěšně rozvíjí. Hospodářská spolupráce se 
prohlubovala již před tímto datem. V České republice má 
své pobočky několik lichtenštejnských firem (např. Hilti, 
Hoval), další sem exportují své výrobky (např. ThyssenKrupp 
Presta dodávající bezpečnostní hřídele volantů automobilce 
Škoda-Auto, Swarovski a další).  
 
Více než 700letou historii Liechtensteinů a českých zemí 
v letech 2010-2013 analyzovala česko-lichtenštenská 
komise historiků. Její závěry, potvrzující přínos knížecího 
rodu českým zemím a vyvracející předchozí zkreslené nebo 
nepravdivé informace o rodu Liechtensteinů, budou 
v nejbližší době zveřejněny. 

 

                
 
13. ledna 2011 předal své pověřovací listiny princi Aloisi 
z Liechtensteinu (úřadující hlavě státu) první velvyslanec 
České republiky v Lichtenštejnsku Boris Lazar (se sídlem 
v Bernu) 
 

11. dubna 2011 předala své pověřovací listiny Václavu 
Klausovi prezidentovi České republiky první velvyslankyně 
Lichtenštejnska v České republice J. J. Marie-Pia 
Kothbauer princezna Liechtenstein (se sídlem ve Vídni) 
 
 

90. VÝROČÍ CELNÍ UNIE LICHTENŠTEJNSKA SE ŠVÝCARSKEM 
 
Od poloviny 19. století Lichtenštejnsko úzce spolupracovalo 
s Rakousko-Uherskem, na jehož území měl vládnoucí rod 
naprostou většinu majetku. Vládnoucí knížata sídlila ve 
Vídni. Z části výnosů moravských panství významně 
přispívali na financování lichtenštejnského knížectví.  
 
Od roku 1919 Švýcarsko začalo poskytovat konzulární 
služby lichtenštejnským občanům v zahraničí a od roku 
1920 došlo k zavedení švýcarského franku jako měny 

v knížectví (měnová unie). V roce 1924 byla hospodářská 
spolupráce prohloubena uzavřením celní unie, jejíž 90. 
výročí si v roce 2014 připomínáme. 
 
Lichtenštejnsko převzalo od Švýcarska většinu jeho 
liberálního zákonodárství a hospodásřká spolupráce s ním 
vedla ke zvýšení životní úrovně kdysi chudého 
zemědělského kraje. Celní a měnová unie obou zemí se 
prokazatelně osvědčila. 
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OPAVA SI PŘIPOMĚLA 400. VÝROČÍ LIECHTENSTEINŮ NA OPAVSKU

V lednu 2014 jsme si připoměli 400. výročí získání 
Opavského knížectví Karlem I. z Liechtensteinu, jako léna. 
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. Minstrbersko-
Olešnickému, 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. Připomíná je 
také řada veřejných a církevních staveb, které vybudovali 
nebo na jejichž stavbu významně finančně přispěli. 
Sousední Krnovské knížectví získal Karel I. kníže z 
Liechtensteinu a kníže opavský v březnu 1622. Zemské 
znaky Opavského a Krnovského knížectví jsou dodnes 
součástí erbu Liechtensteinů a státního znaku Knížectví 
Lichtenštejn (heraldicky pravé dolní pole). 
 
Ve čtvrtek 4. září 2014 se v opavské galerii OKO konala 
vernisáž výstavy „Liechtensteinové v Opavském knížectví 
(1614-1945)“. Autorem libreta je ing. Pavel Juřík, cenné 
exponáty poskytl Zemský archiv v Opavě a Knížecí sbírky 
Liechtensteinů ve Vídni. Výstava potrvá do 1. 11. 2014 
a nachází se v prostorách Domu umění v Opavě. 
 
 

 
 

     
 
Jan Adam I. kníže z Liechtensteinu potvrzuje městu Opavě v roce 1685 privilegia (originál pergamenu s pečetí, SOkA Opava, 
Archiv města Opavy), fotografie z vernisáže výstavy 
 

Prameny, fotografie a redakce: Pavel Juřík, e-mail:  jurikp@email.cz  


