HISTORICKÝ SPOLEK LIECHTENSTEIN

ZPRÁVA O ČINNOSTI V LETECH 2014-2020

O nás
Historický spolek Liechtenstein, o. s. (HSL), vznikl v prosinci 2009. Historický spolek Liechtenstein je
dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, které spojuje zájem na poznání a propagaci
historie a odkazu 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.

Naše aktivity v letech 2014-2020
Historický spolek Liechtenstein pokračoval v předchozích šesti letech ve své vědecké a popularizační
práci a dosáhl v nich pozoruhodných výsledků. I nadále si HSL udržel postavení nezávislého zdroje
informací o historii vztahů Moravy, Slezska a Čech s rodem Liechtensteinů a Lichtenštejnskem.
Internetové stránky www.hs-liechtenstein.cz jsou největším zdrojem ověřeným a nezávislých
informací o těchto tématech v České republice. Významná je vědecká, publikační a organizační činnost
našich členů, kteří dosud vydali dlouhou řadu publikací a odborných nebo populárně-naučných článků.
Pomohli také připravit řadu významných akcí (výstavy, přednášky) nebo organizovali návštěvy zástupců
členů knížecí rodiny v České republice (Opava, Kolín, Olomouc, Mikulov, Kostelec nad černými lesy ad.).
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Web HSL
Internetové stránky www.hs-liechtenstein.cz navštívilo v letech 2014-2020 více než 60.000
individuálních návštěvníků, kteří otevřeli přes 110.000 internetových stránek. Zhruba polovina čtenářů
je navštěvuje cíleně a opakovaně, zbytek je na ně přesměrován z jiných internetových stránek nebo
vyhledávačů.
V posledních pěti letech HSL na svém webu zveřejnil přes 200 původních zpráv a odkazů na informace
českých a zahraničních médií, které se týkají rodu Liechtensteinů a Lichtenštejnska. Vydána byla i
desítka původních dokumentů ke stažení (např. „Život v právu a bezpráví“ o perzekuci JUDr. Emila
Sobičky advokáta Liechtensteinů v letech 1948-1990) a čísla Zpravodaje HSL ke stažení.

Zpravodaj HSL
V letech 2014-2020 vyšlo devět čísel zpravodaje „Česko-Lichtenštejnsko DNES“. V roce 2017 byl
zpravodaj přejmenován na „Česko-Lichtenštejnsko, Zpravodaj Historického spolku Liechtenstein“.
Zpravodaj vychází i v anglickém jazyce. Zpravodaj je distribuován e-mailem a je také volně ke stažení
na internetových stránkách https://www.hs-liechtenstein.cz/Zpravodaj-.html

V roce 2020 bylo jeho dvojjazyčné vydání obnoveno pod názvem „Zpravodaj Historického spolku
Liechtenstein“. V roce 2021 již vyšlo první číslo, další vyjde v létě t. r.
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ROK 2020
HSL blahopřál J. J. Hansi-Adamovi II. vládnoucímu knížeti z Liechtensteinu k 75. narozeninám.
Z důvodu omezení způsobených pandemií koronaviru se v roce 2020 nekonala Valná hromada HSL a
akce spolku byly omezeny na tiskové a internetové projekty.
Na svém webu HSL podrobněji informoval o stížnosti u Evropského soudu pro lidská práva, kterou
podalo Lichtenštejnsko na Českou republiku, o rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci jednoho
z probíhajících sporů.
Pokračoval projekt týkající se výzkumu a prezentace dělostřelecké reformy maršála Josefa Václava
z Liechtensteina a rekonstrukce a zpřístupnění dělostřeleckého polygonu, který vybudoval u Týna nad
Vltavou - viz obrázek pevnosti níže. (Ing. Pavel Juřík) Město Týn nad Vltavou dojednal archeologický
výzkum lokality (1. etapa) a podle jeho výsledků se přistoupí ke konzervaci cenné vojenské památky.
Ještě v roce 2020 bylo restaurováno sousoší Kalvárie. V roce 2021 zde město vybuduje naučnou stezku
a relaxační park s prvky připomínajícími dělostřelectvo (lavičky, směrovky apod.). Významný projekt
záchrany vojenské památky evropského významu inicioval HSL.

Obálka nové knihy PhDr. Marka Vařeky Ph. D. o majetku rodu Liechtensteinů. Archivní nákres cvičné
pevnosti na dělostřeleckém polygonu maršála Josefa Václava z Liechtensteina u Týna nad Vltavou.

V létě vyšla dlouho očekávaná kniha „Lichtenštejnská panství na Moravě do roku 1918“ od PhDr.
Marka Vařeky, Ph. D., která přinesla nové informace a pohled na majetek Liechtensteinů na území
dnešní České republiky. Autor opět prokázal, že rod Liechtensteinů patřil k nejbohatším na Moravě už
okolo roku 1600, tedy dlouho před Bílou horou. Náklad knihy byl rychle vyprodán.
Byla navázána spolupráce s Muzeem města Čáslavi na přípravě výstavy k 280. výročí bitvy u Chotusic
v roce 2022. V této bitvě byl jedním z velitelů rakouské jízdy i maršál Josef Václav z Liechtensteinu. (Ing.
Pavel Juřík). Současně bude vybudován památník bitvy.
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ROK 2019
HSL informoval o 300. výročí Lichtenštejnska (1719) několika zprávami na svém webu a články
v médiích. Knížectví vzniklo spojením panství Schellenberg a hrabství Vaduz a jejich povýšením na
říšské knížectví „Fürstentum Liechtenstein“ jako 354. a poslední nezávislé území Svaté říše římské. Jako
jediné z jeho součástí existuje dodnes pod svým původním jménem a v původních hranicích.
Knížectví je dědičnou konstituční monarchií s přímou demokracií. Jeho školství je hodnoceno jako
nejlepší v Evropě. Více než 52 % HDP tvoří špičkový průmysl (Hilti, Hoval ad.), což je nejvíce na světě.

Lichtenštejnsko je jedním z nejdéle nepřetržitě existujících států světa

V tomto roce Historický spolek Liechtenstein oslavil 10. výročí od svého založení.

10. září
Projekt "Advokátí proti totalitě" České advokátní komory připomněl osudy advokáta Liechtensteinů
JUDr. Emila Sobičky (1906-1990). Mezi přednášejícími na konferenci v Justičním paláci v Praze na
Pankráci byl Ing. Pavel Juřík. Doktor Sobička již v letech 1945-1948 prokázal nezákonnost konfiskace
majetku knížete Františka Josefa II. z Liechtensteinu. Odborné posudky zpracoval spoluautor první
československé ústavy, dodnes uznávaný autor právní teorie a „sloup čs. práva“, rektor a děkan
právnické fakulty Masarykovy univerzity profesor František Weyr (1879-1951).
Advokát JUDr. Emil Sobička byl Českou advokátní komorou zařazen mezi 11 statečných advokátů proti
totalitě. Byl mezi prvními, kterým po komunistickém puči v únoru 1948 nový režim nezákonně zakázal
vykonávat advokacii. V roce 1953 byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu byl odsouzen za údajnou
velezradu na 20 let vězení. Propuštěn na svobodu byl na amnestii prezidenta republiky v roce 1960,
ale advokacii již nesměl vykonávat. Jeho životopis byl vydán Advokátním deníkem (viz odkaz):
https://advokatnidenik.cz/2019/11/06/jedenacty-advokat-proti-totalite-judr-emil-sobicka/
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Život advokáta Liechtensteinů JUDr. Emila Sobička byl představen na konferenci ČAK „Advokáti proti
totalitě“, která se symbolicky konala ve Velké soudní síni Městského soudu v Praze

21. října
Nakladatelství Lidové noviny vydalo knihu vědeckého týmu Ústavu dějin křesťanského umění Katolické
teologické fakulty Univerzity Karlovy "Marie Terezie vévodkyně Savojská a české země". Výzkum
života paní vévodkyně byl v roce 2012 iniciován HSL, který s ním oslovil Univerzitu Karlovu.
Prezentace knihy se konala 25. 11. v Arcibiskupském paláci v Praze za účasti J. J. Marie-Pii Kothbauer
princezny Liechtenstein, velvyslankyně Lichtenštejnska v České republice a J. E. Dominika kardinála
Duky arcibiskupa pražského a primase českého.

J. J. Maria-Pia Kothbauer princezna Liechtenstein velvyslankyně Lichtenštejnska v České republice a J. E.
Dominik kardinál Duka arcibiskup pražský a primas český na prezentaci knihy o životě a díle Marie Terezie
Savojské v Arcibiskupském paláci v Praze a první strana obálky knihy (UK a NLN)
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25. října
Masarykovo muzeum v Hodoníně připomnělo výročí Lichtenštejnska výstavou „Lichtenštejnsko 17192019, 300 let knížectví uprostřed Evropy“ (PhDr. Marek Vařeka, PH. D.). Byla to dosud největší výstava
v českých zemích věnovaná lichtenštejnskému knížectví.

20. listopadu
Při příležitosti Lichtenštejnských dnů v Brně navštívili členové Česko-lichtenštejnské komise historiků,
a zástupci Historického spolku Liechtenstein, společně s J. J. princem Wolfgangem z Liechtensteinu,
knížecí hrobku a baziliku Panny Marie ve Vranově u Brna. Zástupci HSL položili kytici v heraldických
barvách rodu pod epitaf Liechtensteinů.
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ROK 2018
8. června
Výstava "Liechtensteinové na Moravském Krumlově: 1622-1908, vojevůdci, diplomaté, mecenáši"
(Ing. Pavel Juřík). Vernisáže se zúčastnili J. J. Marie-Pia Kothbauer princezna Liechtenstein, Bohumil
Šimek hejtman Jihomoravského kraje, princ Emanuel von Liechtenstein s chotí a další hosté.

Mgr. Tomáš Třetina starosta města Moravský Krumlov vítá před kostelem sv. Floriána J. J. Mariu-Piu
Kothbauer princeznu Liechtenstein velvyslankyni Lichtenštejnska v České republice a další vzácné hosty

10. září
Ve foyer úřadu Jihomoravského kraje byla instalována výstava „10. výročí obnovení diplomatických
vztahů České republiky s Lichtenštejnskem“, která rekapitulovala i spolupráci Jihomoravského kraje
s knížecím rodem. (Ing. Pavel Juřík) Jihomoravský kraj byl první veřejnoprávní institucí, která v říjnu
2006 navázala neformální kontakty s knížecí rodinou (Vranov u Brna).

11. října
Ve spolupráci HSL a Rakouského kulturního centra v Praze se konala v Rakouském kulturním centru
přednáška „František I. z Liechtensteinu císařský velvyslanec v St. Petěrburku“ profesorky Vídeňské
univerzity Mag. Marije Wakounig. Paní profesorka je rovněž autorkou životopisu knížete Františka I.,
jehož české vydání na návrh HSL připravuje Nakladatelství Lidové noviny.
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ROK 2017
20. února
Česká televize kanál ČT2 odvysílal pořad „Naše paní Savojka“ v rámci cyklu „Cesty víry“ věnovaný velké
mecenášce Černokostelecka, reformátorce školství Marii Terezii vévodkyni Savojské, roz. princezně z
Liechtensteina. HSL tento námět přineslo a spolupracovalo na přípravě televizního pořadu (Ing. Pavel
Juřík). On-line na odkazu: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185258379-cesty-viry/217562215500001vevodkyne-savojska/

O životě vévodkyně Marie Terezie Savojské natočila Česká televize zajímavý dokument

30.-31. března
Lichtenštejnský vládnoucí kníže Hans-Adam II. v doprovodu velvyslankyně Lichtenštejnska v České
republice znovu navštívil statutární město Opavu, při příležitosti vernisáže „Jan II. kníže z
Lichtenštejna, Mecenáš a donátor Zemského slezského muzea“, kterou připravilo Slezské zemské
muzeum v Opavě. Výstava se konal do 31. 8. a byla k ní vydána i rozsáhlá obrazová publikace. Návštěvu
organizoval Magistrát statutárního města Opavy. (Mgr. Jaroslav Machovský)

Slavnostní oběd pro J. J. knížete Hanse-Adama II. z Liechtensteinu pořádal primátor města Opavy

8

15. – 16. června
V Regionálním muzeu Kolín se konala vernisáž výstavy "260. výročí bitvy u Kolína: osobnosti,
dělostřelecká reforma, Vojenský řád Marie Terezie" Ing. Pavla Juříka. Poprvé u nás byla veřejnost
seznámena s dělostřeleckou reformou polního maršála Josefa Václava knížete z Liechtensteinu (16961772), která byla jedním z faktorů vítězství maršála Dauna nad pruskou armádou v bitvě u Kolína.
15. 6. se na kolínském zámku konala mezinárodní vědecká konference věnovaná bitvě u Kolína, za
účasti historiků z České republiky a Rakouska (Tereziánská vojenská akademie). Předsedou konference
a přednášejícím byl Ing. Pavel Juřík.
Vernisáže výstavy a pietního aktu na Karlově náměstí v Kolíně se zúčastnili velvyslanci nebo vojenští
přidělenci Lichtenštejnska, Maďarska, Německa a Rakouska, Ústřední vojenská hudba AČR, zástupce
náčelníka generálního štábu AČR generál Jaroslav Zůna, náčelník generálního štábu Rakouské spolkové
armády gen. Othmar Komenda, Čestná stráž prezidenta Rakouské republiky, Čestná stráž AČR, kadeti
Tereziánské vojenské akademie z Vídeňského Nového města a na dvě stovky členů vojenských
historických spolků z České republiky a zahraničí.

Mezinárodní konference v Kolíně a výstava v Regionálním muzeu Kolín poprvé připomněla význam reformy
dělostřelectva maršála Josefa Václava z Liechtensteinu pro české země a vítězství v bitvě u Kolína (1757)

Srpen
Byla vydána studie Ing. Pavla Juříka „Život v právu a bezpráví“ věnovaná životu advokáta
Liechtensteinů v letech 1945-1948 JUDr. Emila Sobičky a profesora Františka Weyra, jehož posudky
dokazovaly nezákonnost konfiskace majetku lichtenštejnských občanů.

5. října
Lichtenštejnsko se představilo na konferenci o školství „Education for Changing World“ v Praze.
Návrh na jeho pozvání ze strany CETA podal HSL.
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ROK 2016
6. června
Na zámku Lednice se konala prezentace časopisu Země světa, jehož červnové číslo bylo věnováno celé
Lichtenštejnsku, za účasti velvyslankyně Lichtenštejnska v České republice a náměstka hejtmana
Jihomoravského kraje Marka Šlapala. Spoluautor článků tohoto čísla byl Ing. Pavel Juřík.

Titulní stránka časopisu Země světa. J. J. Maria-Pia Kothbauer princezna Liechtenstein velvyslankyně
Lichtenštejnska v České republice byla přivítána náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje M. Šlapalem.

2. listopadu
Ve Vaduzu se výstavou „Opava – bílá perla Slezska“ představilo statutární město Opava (Mgr. Jaroslav
Machovský). Připomenuto bylo déle než 400 let trvající spojení Opavska s rodem Liechtensteinů
jakožto vévodů opavských.

Hlavní město Opavského vévodství se představilo výstavou ve Vaduzu
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ROK 2015
17. března
Městská knihovna v Praze, přednáška „Lichtenštejnské sbírky umění“ (Ing. Pavel Juřík) seznámila
veřejnost s historií a bohatstvím sbírek Liechtensteinů, i s jejich dramatickými osudy v letech 19441945 a v letech 1945-1997, kdy byly z části nezákonně zabaveny Rudou armádou, přestože byly
majetkem občanů neutrálního státu a obsahovaly významné listiny Lichtenštejnska.

29. dubna
Společně s VŠE v Praze, společností Hilti a lichtenštejnským velvyslanectvím se na VŠE v Praze konal
„Liechtenstein Bussines Day“, který představil Lichtenštejnsko jako velmi moderní průmyslovou zemi
(51 % HDP tvoří průmysl – nejvíce na světě). (Ing. Pavel Juřík)

31. července
Při příležitosti životního jubilea knížete Hanse-Adama II. byla vydána publikace "Liechtensteinové v
českých zemích, Stručná historie a současnost knížecího rodu Liechtensteinů a Lichtenštejnska" (Ing.
Pavel Juřík)

Titulní strany publikací „Liechtensteinové v českých zemích“ a „Liechtensteinové, Historie a sídla knížecího
rodu“, které vznikly ve spolupráci s HSL
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18.-19. září
Statutární město Opavu navštívil lichtenštejnský vládnoucí kníže Hans-Adam II. a J. J. Marie-Pia
Kothbauer princezna Liechtenstein. Prohlédli si město, kde byli vřele přivítáni a zúčastnili se prezentace
knihy Pavla Juříka „Liechtensteinové, Historie a sídla knížecího rodu“. (Mgr. Jaroslav Machovský)
Návrh na pozvání Jeho Jasnosti podal HSL.

Kníže Hans-Adam II. poprvé navštívil statutární město Opavu, kde byl srdečně přivítán

V tomto roce HSL navrhl Národnímu technickému muzeu v Praze provést podrobný průzkum života a
díla Josefa Hardtmutha, architekta rodu Liechtensteinů a zprostředkoval potřebné kontakty na jeho
dědice a majitele společnosti Koh-i-noor Hardtmuth. Tento návrh byl akceptován, výzkum byl zahájen
a vyvrcholí velkou výstavou a řadou publikací v roce 2022.

První publikace NTM o Josefu Hardtmuthovi vyšla v roce 2018
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ROK 2014
20. května
J. J. vládnoucí kníže Hans-Adam II. a J. J. Marie-Pia Kothbauer princezna Liechtenstein navštívili
olomoucké arcibiskupství při příležitosti vydání sborníku přednášek z první mezinárodní konference
„Knížecí rod Liechtensteinů v dějinách zemí Koruny české“ (ed. PhDr. Marek Vařeka, PH. D.).

4. září
Vernisáž výstavy „Liechtensteinové v Opavském knížectví (1614-1945)“ v kulturním centru OKO
v Opavě. Výstava připomněla odkaz knížecího rodu na Opavsku. (Ing. Pavel Juřík)
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25. září
Z podnětu HSL se na Univerzitě Karlově v Praze konal „Lichtenštejnský den“, za účasti místopředsedy
lichtenštejnské vlády Dr. Thomase Zwiefelhofera, velvyslankyně Lichtenštejnska v České republice J. J.
Marie-Pii princezny Liechtenstein a prorektorky profesorky PhDr. Lenky Rovné, CSc., která zastupovala
rektora MUDr. Tomáše Zimu. Účastníci se seznámili s historií Lichtenštejnska a rodu Liechtensteinů a
s obchodní a mezinárodní politikou knížectví. Vzácní hosté si prohlédli aulu Univerzity Karlovy a její
insignie.

Po návštěvě na Univerzitě Karlově se vzácní hosté zúčastnili slavnostního oběda v Obecním domě, který
na jejich počet pořádala společnost Czech Top 100. Program hostů v Praze byl zakončen podpisem
česko-lichtenštejnské smlouvy o zabránění dvojího zdanění a zabránění daňového úniku.

V Kolíně, dne 28. února 2021

Ing. Pavel Juřík v. r.
předseda HSL
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