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Historický spolek Liechtenstein, o. s.  

 

Poslání a cíle 

 

Historický spolek Liechtenstein, o. s., vznikl v prosinci 2009, zápisem do registru 

občanských sdružení, které vede Ministerstvo vnitra České republiky. Historický 

spolek Liechtenstein (HSL) je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením 

občanů, které spojuje zájem na poznání a propagaci historie knížecího rodu 

Liechtensteinů na území České republiky i v zahraničí, ochrana a propagace 

nemovitých památek, přírody a krajiny spojených s rodem Liechtensteinů v České 

republice.   

Jeho Jasnost Hans-Adam II. vládnoucí kníže z Liechtensteinu schválil dne 28. 9. 

2009 Stanovy sdružení a udělil mu souhlas používat jako svůj znak velký erb rodu 

Liechtensteinů, s doplnění názvu „Historický spolek Liechtenstein“ v českém nebo 

jiném jazyce. 

Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností. Jeho 

základními cíly je zejména: 

1. Podporovat poznání a propagace historie knížecího rodu Liechtensteinů na území 

České republiky. 

2. Spolupracovat s podobnými institucemi v České republice a v zahraničí s cílem 

rozvíjet poznání historie a kultury. 

 

Základní údaje o organizaci 

 

Historický spolek Liechtenstein, o. s. 

IČ: 22824634 

Běžný účet: 2800128095/2010, vedený u Fio banky, a. s. 

Předseda:  Ing. Pavel Juřík 

Místopředseda: PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. 

 

Korespondenční kontakty: 

Budovatelů 435, 280 02 Kolín 
e-mail: jurikp@email.cz  

mailto:jurikp@email.cz
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Přehled činnosti 

 

Rok 2010 byl prvním rokem činnosti Historického spolku Liechtenstein. Přesto se 

mu podařilo v krátkém čase zorganizovat řadu akcí, které přispěly k prezentaci 

výsledků vědeckého bádání (mezinárodní konference historiků v Olomouci – viz 

dále) a korektních informací o rodu Liechtensteinů a Knížectví Lichtenštejn 

v českých médiích. 

Odbornost členů HSL potvrzuje skutečnost, že náš člen PhDr. Marek Vařeka Ph.D. 

byl v roce 2010 jmenován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky členem 

české části společné česko – lichtenštejnské komise historiků. 

HSL se podařilo navázat spolupráci s Jihomoravským krajem a Olomouckým 

krajem, Univerzitou v Ostravě, Arcibiskupstvím olomouckým, Liechtenstein 

Museum ve Vídni a s velvyslanectvím Knížectví Lichtenštejn v Rakouské republice. 

Kontakt byl navázán i s knížecí rodinou Liechtensteinů. Díky těmto kontaktům a 

spolupráci se podařilo zorganizovat dále uvedené akce. V této Výroční zprávě jsou 

obsaženy informace o akcích, které se konaly do května 2011. 

 

Odborná a vzdělávací činnost 

 

Hlavní odbornou akcí HSL v roce 2010 byla organizace mezinárodní konference 

historiků „Knížecí rod Liechtensteinů v zemích Koruny české“, která se konala 

ve dnech 23. – 26. listopadu 2010 v Olomouci. Zúčastnilo se jí sedm desítek 

delegátů ze šesti evropských zemí. První konference o rodu Liechtensteinů v Evropě 

se konala pod záštitou J. J. Hanse-Adama II., vládnoucího knížete z Liechtensteinu, 

Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a primase moravského, a Mons. 

Josefa Hrdličky, pomocného biskupa olomouckého a titulárního biskupa 

thunudrumského. Kníže Hans-Adam II. konferenci zahájil a zúčastnil se celého 

jejího průběhu, společně se svými bratranci princi Wolfgangem z Liechtensteinu a 

Emmeramem z Liechtensteinu. 

Konference přinesla mnoho nových poznatků z historie knížecího rodu, přičemž 

podstatné objevy a informace přinesli nejen odborníci ze zahraničí, ale také z České 

republiky. Celkem bylo prezentováno 43 přednášek a posterů. Jedním z důležitých 

příspěvků konference k dalšímu bádání, bylo navázání kontaktů mezi historiky a 

archiváři z různých zemí. Začátkem roku 2012 bude vydán sborník všech 

příspěvků, a to v jazyce českém a německém, který ještě více zpřístupní nové 

vědecké poznatky a odborné prameny a literaturu. 

 

 



Historický spolek Liechtenstein       Výroční zpráva za rok 2010  

5 

 

V rámci soukromé návštěvy Jeho Jasnosti Hanse-Adama II. v České republice (22.–

26. 11. 2011), se kníže zúčastnil, kromě samotné konference, také dalších akcí. 

Dne 22. 11. přijal pozvání na slavnostní oběd pořádaný děkanem Filozofické fakulty 

Univerzity v Ostravě Prof. Alešem Zářickým, kterého se zúčastnil také náměstek 

hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovan Rašťák, primátor statutárního města 

Olomouc Martin Novotný a zástupci Historického spolku Liechtenstein. 

Dne 22. 11. odpoledne byli kníže a oba princové, přivítáni na hradě Šternberk u 

Olomouce kastelánkou hradu Helenou Gottwaldovou, zástupci NPÚ v Olomouci a 

starostou města Šternberk. Po prohlídce hradu a výstavy „Dominia 

Liechtensteinů na střední Moravě“ se v rytířském sále konalo vystoupení 

pěveckého sboru. Poté kníže Hans-Adam II. poskytl obsáhlý rozhovor deníku MF 

Dnes. Následující den 23. 11. se zúčastnil oběda v Arcibiskupském paláci, který 

uspořádal na jeho počest Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a primas 

moravský. Dne 26. 11. kníže Hans-Adam II. poprvé navštívil zámek Velké Losiny, 

kde do roku 1938 žil jeho otec kníže František Josef II. Tisk o mezinárodní 

konferenci, účasti knížete a o odkazu rodu Liechtensteinů podrobně informoval. 

    

22. 11.: slavnostní oběd v Olomouci.        22. 11.: návštěva hradu Šternberk. 

    

23. 11.:  zahájení mezinárodní konference   Dne 26. 11. kníže navštívil zámek Velké 

J. J. knížetem Hansem–Adamem II.        Losiny. 



Historický spolek Liechtenstein       Výroční zpráva za rok 2010  

6 

 

 

Pozvánka na mezinárodní konferenci historiků v Olomouci. 
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Ostatní činnost 

 

V roce 2010 bylo ve spolupráci s HSL vydáno několik publikací (nakl. Libri): 

 Marek Vařeka, Lichtenštejnsko, v edici Stručná historie států  

 Ondřej Horák, Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním 

                   

                                              

HSL podporuje vědeckou edici Documenta Liechtensteiniana Nova Series. Nové 

publikace v této edici jsou plánovány na léta 2011–2015: 

 2011 – PhDr. Jan Štěpán, Ph.D., Právní kniha knížete Karla I. z 

Lichtenštejna pro panství Litovel a Úsov 

 2012 – PhDr. Marek Vařeka, Ph.D., Lichtenštejnská panství na Moravě do 

Bílé hory. Kniha vyjde v české a německé mutaci. 

 2012 – Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., Kronika konventu Paulánů z 18. století. 

 2013 – PhDr. Karel Müller, Holdovací vjezdy knížete Karla Eusebia z 

Lichtenštejna do Opavy 

 2013 – PhDr. Marek Vařeka, Ph.D., Inventář Rodového archivu knížat z 

Lichtenštejna ve Vídni 

 2014 – PhDr. Jan Al-Saheb, Ph.D., Červená kniha opavského knížectví, 

pramen k nastoupení knížete Karla I. na Opavsko roku 1614 

 2015 – PhDr. Marek Vařeka, Ph.D., Prameny k dějinám pozořického panství 
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Historický spolek Liechtenstein se rozhodl přiblížit české odborné i laické veřejnosti 

názory J. J. Hanse-Adama II. vládnoucího knížete z Liechtensteinu na reformy 

států. Proto zajistilo, ve spolupráci se sdružením Czech Top 100, české vydání 

knihy „Stát ve třetím tisíciletí“. Kniha byla vydána nakladatelstvím Grada 

v únoru 2012. Kníže přijal pozvání HSL k návštěvě ČR a knihu 5. 4. 2011 pokřtil na 

výročním shromáždění Czech Top 100 v Praze. Poté o svých názorech diskutoval se 

studenty Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně (6. 4. 2011). 

Tato univerzita mu za jeho zásluhy o česko-lichtenštejnkou spolupráci udělila 

Velkou zlatou medaili Masarykovy univerzity. 

V průběhu soukromé návštěvy města Brna se kníže Hans-Adam II. setkal 

s hejtmanem Jihomoravského kraje a poslancem PČR JUDr. Michalem Haškem. 

Současně navštívil jednání česko-lichtenštejnské komise historiků, které se konalo 

na Masarykově univerzitě, primátora statutárního města Brna, Univerzitní 

knihovnu a Moravskou galerii v Brně. 

       

Křest knihy se konal v Obecním domě 5. 4. Kníže Hans–Adam II. se zapsal do  

v Praze na vyhlášení cen Czech Top 100. pamětní knihy Univerzity Karlovy. 

 

 

     
 

Studenti UK se živě zajímali o názory          Hejtman Jihomoravského kraje JUDr.  

knížete na nutné reformy států.           Michal Hašek přivítal vzácného hosta 

               6. 4. na Krajském úřadě JMK. 
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Také na Masarykově univerzitě v Brně proběhla přednáška autora knihy „Stát ve 

třetím tisíciletí“ a diskuse se studenty, v přátelské atmosféře. Na závěr kníže Hans-
Adam II. podepsal všem zájemcům svou knihu. 

 

  

          

Kniha „Stát ve třetím tisíciletí“ a její autor, přebírající Velkou zlatou medaili 

Masarykovy univerzity v Brně, z rukou jejího rektora Petra Fialy (6. 4. 2011). 

  

 

Informační aktivity 

 

V roce 2010 vydali členové HSL řadu odborných populárně-naučných článků, které 

se týkaly historie rodu Liechtensteinů. Rovněž poskytli i několik interview. Za 

úspěch lze považovat zájem médií, i odborníků laické veřejnosti o lichtenštejnská 

témata. Tisk v této oblasti poskytuje po mnoha letech pravdivé informace (viz 

ukázky z českého tisku na str.12-13). 

 

http://www.grada.cz/php/viewpic.php?foto=../obalky_upr/736525.jpg&w=270&h=39
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Spolupráce s ostatními subjekty 

 

HSL v roce 2010 spolupracoval se správou státního hradu Šternberk, při přípravě 

výstavy Dominia Liechtensteinů na střední Moravě. Tato výstava má dlouhodobý 

charakter, přičemž každý rok bude doplněna o novou část. 

 

Mezinárodní spolupráce 

 

HSL v lednu 2010 zahájil spolupráci s rodem Liechtensteinů a vedením 

Liechtenstein Museum ve Vídni. Členové HSL se ve Vídni setkali s J. J. Hansem-

Adamem II. vládnoucím knížetem z Liechtensteinu, dědičným princem Aloisem, 

lichtenštejnskou velvyslankyní v Rakousku a u OSN a OBSE ve Vídni J. J. Marií – 

Piou Kothbauer princeznou Liechtenstei a ředitelem muzea Dr. Johanem 

Kräftnerem. Seznámili je s návrhem uspořádatí mezinárodní konferenci v Olomouci 

(viz str. 4–6) a podporovat vydávání knih v nakladatelství Libri a Documenta 

Liechtensteiniania Nova Series. Lichtenštejnská strana vyjádřila záměr činnost 

HSL v této oblasti podporovat. 

Činnost Historického spolku Liechtenstein byla oceněna J. J. Hansem – Adamem II. 

vládnoucím knížetem z Liechtensteinu. Dne 17. 5. 2011 udělil jeho předsedovi 

Komandérský kříž Řádu za zásluhy Knížectví Lichtenštejn, za zásluhy o navázání 

diplomatických styků mezi ČR a lichtenštejnským knížectvím a za dlouhodobé 

publikování pravdivých informací o historii rodu Liechtensteinů a knížectví 

lichtenštejnském. Tím byla oceněna také činnost HSL. 

                       

Komandérský kříž Řádu za zásluhy Knížectví Lichtenštejn převzal předseda HSL Pavel 

Juřík na hradě Vaduz z rukou J. J. knížete Hanse-Adama II. vládnoucího knížete 

z Liechtensteinu 17. května 2011 (vlevo na fotografii J. J. kněžna Marie, rozená 

hraběnka Kinská). 
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Způsob financování 

 

Financování všech výše uvedených aktivit bylo prováděno sponzorskými dary, které 

poskytli dárci přímo na financování jednotlivých akcí. V roce 2010 neměl Historický 

spolek žádné vlastní příjmy a výdaje. 

 

Finance v roce 2011 

 

Aktivity Historického spolku Liechtenstein v roce 2011 budou financovány 

prostřednictvím grantů, o které spolek požádal. Granty do data vydání této zprávy 

poskytly Jihomoravský kraj a Olomoucký kraj (vydání sborníku přednášek 

z konference v Olomouci – 2010). Běžnou provozní činnost HSL uhradí členské 

příspěvky a dary. 

 

 

Závěr 

 

Historický spolek Liechtenstein splnil všechny úkoly, které si stanovil na rok 2010, 

a to včas a efektivně. Současně se mu podařilo získat dobré jméno v odborných 

kruzích, v oblasti krajské a místní samosprávy, i u rodu Liechtensteinů a Knížectví 

Liechtenštejn. Tím si vybudoval dobré základy pro svou další odbornou i populárně 

– naučnou činnost. 

 

 

6. června 2011     Ing. Pavel Juřík v. r. 
      Historický spolek Liechtenstein 

            předseda  
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Ukázky článků z českého tisku o rodu Liechtensteinů – rok 2010 

 

   

Týdeník EURO č. 6, 8. únor 2010 

 

    

MF DNES – listopad 2010 
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MF DNES a Olomoucký Deník – listopad 2010 
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Plán akcí na roky 2011 – 2016  

 

Valná hromada členů HSL v červnu 2011 odsouhlasila následující plán akcí spolku: 

 

1. Internetové stránky HSL 

 

V dubnu 2011 byla zakoupena internetová doména www.hsliechtenstein.cz  a 

zaplacen webhosting na dva roky. Jedním z úkolů HSL bude zprovoznit internetové 

stránky spolku v létě roku 2011, jako zdroje informací pro členy, i odbornou a 

laickou veřejnost.  

 

2. Návrh plánu akcí na rok 2011  

 

Vydání knihy Stát ve třetím tisíciletí Hanse-Adama II., vládnoucího knížete 

z Liechtensteinu (Grada, únor 2011), a návštěva knížete v Praze a v Brně (již 

splněno – viz str. 7–8). 

Sborník přednášek z mezinárodní konference historiků Knížecí rod 

Liechtensteinů v dějinách zemí Koruny České. Žádosti o granty byly podány HSL 

na jaře roku 2011 a schváleny Radami Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje. 

Sborník bude mít cca 300 stran, příspěvky jsou z 90 % připraveny k překladu do 

češtiny a němčiny. Překlady byly zahájeny v dubnu 2011. 

Překlad a editaci zajistí Historický spolek Liechtenstein z grantů, tisk sborníku 

bude proveden ve spolupráci s Univerzitou v Ostravě ve Q2 2012. Hejtman 

Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek přijal záštitu nad vydáním sborníku. 

 

3. Střednědobý plán činnosti na roky 2012–2016 

 

Plán akcí na roky 2012–2016 je rámcový a jeho uskutečnění bude záviset na 

finanční podpoře sponzorů (kraje, obce) ale také na ochotě a možnostech 

potenciálních partnerů (Národní památkový ústav, muzea ad.) je uskutečnit. Dále 

uveřejněný plán je přehledem akcí, které HSL navrhl uspořádat různým institucím 

na území České republiky. Jejich příprava je, k datu vydání této zprávy, ve fázi 

jednání s potenciálními partnery.   

 

 

http://www.hsliechtenstein.cz/
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Rok 2012 

 

1. Workshop/seminář v konferenčním centru ve Vranově u Brna  

Prezentace sborníku z konference v Olomouci, workshop na témata hospodaření a 

správa panství a podniků Liechtensteinů, mecenášství nebo vojenské tradice 

Liechtensteinů. 

 

2. Výstava „300. výročí úmrtí knížete Jana Adama I. z Liechtensteinu –    
    Lichtenštejnsko včera, dnes a zítra“ 
 

Výstava představující život a dílo knížete, 670. výročí vzniku hrabství Vaduz a 300. 

výročí koupě hrabství Vaduz knížetem Janem Adamem I. z Liechtensteinu. Vztahy 

Liechtensteinů a Dietrichsteinů. Představení Liechtensteinů a Knížectví 

Lichtenštejnsko jako moderní země stojící na demokratické konstituční monarchii 

(viz kniha Stát ve třetím tisíciletí). (→ Regionální muzeum v Mikulově)  

   

Kníže Jan Adam I. z Liechtensteinu položil základy dnešního Lichtenštejnska. Zámek 

v Mikulově byl kdysi sídlem Liechtensteinů. Později patřil jejich příbuzným knížatům 

Dietrichsteinům (kníže se oženil s princeznou Edmundou z Dietrichsteinu). 

 

3. Výstava „Vojenské tradice Liechtensteinů – 240. výročí úmrtí reformátora     
    rakouského dělostřelectva a diplomata Josefa Václava z Liechtensteinu“ 

 

Výstava k vojenské kariéře knížat Karla I. z Liechtensteinu, Maxmiliána z 

Liechtensteinu, Josefa Václava z Liechtensteinu, Jana I. z Liechtensteinu, vojáci z  
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moravsko-krumlovské sekundogenitury (Mořic Liechtenstein ad.), 10. regiment 

dragounů Prinz von Liechtenstein, dělostřelecké cvičiště u Týna nad Vltavou.  

       

Diplomat a reformátor habsburského dělostřelectva podmaršálek Josef Václav kníže 

z Liechtensteinu a jeden z nejvýznamnějších vojevůdců a diplomatů napoleonského 

období podmaršálek Jan I. kníže z Liechtensteinu (spolutvůrce Lednicko – valtického 

areálu). - Kníže Jan I. na setkání císaře Františka I. s Napoleonem po bitvě u Slavkova. 

 

4. Výstava „240. výročí úmrtí Marie Terezie velkovévodkyně savojské rozené    
    princezny Liechtenstein – dobrodějka Černokostelecka“  

 

Panelová výstava – představení Liechtensteinů obecně a na Černokostelecku, život a 

dílo velké mecenášky, stavební památky ve středních Čechách a ve Vídni.  

     

Renesanční zámek v Kostelci nad černými lesy je mimořádně cennou památkou. Marie 

Terezie vévodkyně de Savoy-Carignan, dcera knížete Jana-Adama I. z Liechtensteinu, 

byla významnou mecenášskou na Černokostelecku, i ve Vídni. Na Černokostelecku ji 

připomínají chudobince nebo sochy sv. Donáta.   
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5. Výstava „Naše kněžna Lori – Z Moravského Krumlova do Českého     
    Krumlova“ 
 

Kněžna Eleonora ze Schwarzenbergu, rozená princezna Liechtenstein – výročí 200 

let od jejího narození, výstava k životu a dílu kněžny, která se zásadně zasloužila o 

novogotickou přestavbu zámku Hluboká, obnovu zámeckého parku v Třeboni ad. 

Těsné vazby mezi Schwarzenbergy a Liechtensteiny (čtyři princezny se provdaly za 

prince ze Schwarzenbergu – z liechtensteinské sekundogenitury v Moravském 

Krumlově i primogenitury v Lednici).  

   

Kněžna Marie Eleonora ze Schwarzenbergu a její manžel Jan Adolf II. kníže ze 

Schwarzenbergu se zasloužili o přestavbu zámku Hluboká a o rozvoj panství hlubocké 

větve Schwarzenbergů.  

 

6. Výstava „100. let lichtenštejnské filatelie“ 

Spolupráce s Liechtensteinische Post AG. 

 

    

První lichtenštejnská poštovní známka z roku 1912 a současné známky knížectví. 
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7. Výstava „100 let založení Ústavu pro zušlechťování rostlin knížete Jana z         
    Liechtensteinu Georga Mendela v Lednici“ 
 

Malá panelová výstava, připomenutí i další podpory vědy na jižní Moravě – 1873 

ovocno-vinařská škola ve Valticích – první na evropském kontinentu. 

 

8. Výstava „Liechtensteinové na Losinsku“ 

Malá panelová výstava ke 200. výročí koupě panství Velké Losiny knížaty z 

Liechtensteinu, výstava. Představení historie rodu Liechtensteinů a jejich působení 

na Losinsku, včetně života knížete Františka Josefa II., otce současného 

vládnoucího knížete Hanse-Adama II. Spolupráce s NPÚ v Olomouci. (→ zámek 

Velké Losiny?) 

 

Roky 2013 - 2016 

V letech 2013 – 2016 by Historický spolek Liechtenstein rád připomněl některá 

výročí a památky spojené s rodem Liechtensteinů na území České republiky. V roce 

2013 uplyne 400 let od získání vévodství opavského a černokosteleckého panství 

knížetem Karlem I. z Liechtensteinu a 380 let od vzniku málo známého titulárního 

knížectví „Liechtenstain“, které bylo vytvořeno císařem na panstvích Moravský 

Krumlov a Uherský Ostroh. Rádi bychom připomněli i vznik liechtensteinské knížecí 

gardy ve Valticích, kterou založil kníže Karel Eusebius z Liechtensteinu roku 1633. 

Význam rodu Liechtensteinů a umístění jejich rodové hrobky ve Vranově u Brna by 

si zasloužily vybudování stálé expozice v paulánském konventu ve Vranově u Brna 

(kopie portrétů a fotografií členů rodu, genealogie, heraldika, mapy panství, veduty 

a fotografie hlavních památek, prezentace Lichtenštejnska). HSL k tomu po odborné 

stránce přispěje.  

      

Nejstarší dochovaná veduta města Moravský Krumlov. Pečeť města Moravský Krumlov  

- 1. pol. 17. století titulární knížectví a město „Liechtenstain“. 
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V roce 2016 by HSL rád uspořádal výstavu o historii budování Lednicko-Valtického 

areálu (tzv. „Zahrada Evropy“) k 200. výročí úmrtí lichtenštejnského architekta, 

vynálezce a podnikatele (Koh-i-noor) Josefa Hardmutha. Mezinárodní konference na 

téma Lednicko-valtického areálu a vydání společné česko-lichtenštejnské poštovní 

známky nebo aršíku, by měly připomenout významnou jihomoravskou památku 

UNESCO a propagovat ji v zahraničí. 

   

Minaret a Dianin chrám patří mezi nejznámější památky Lednicko – valtického areálu, 

památky UNESCO. 

    

Lichtensteinské zámky Lednice a Valtice a Lednicko – valtický areál právem počítáme 

mezi perly jižní Moravy.  

 

Fotografie: Archiv Historického spolku Liechtenstein, Sammlungen des Fürsten von und 

  zu Liechtenstein Vaduz - Wien, Univerzita Karlova v Praze, Masarykova  

  univerzita v Brně, Libri s. r. o., Grada a. s., Krajský úřad Jihomoravského 
  kraje a Městské muzeum v Moravském Krumlově. 
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