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Zpráva předsedy o činnosti HSL za období 2011-2013 

 

 

Vážené kolegyně a kolegové, 

přestože je Historický spolek Liechtenstein, o. s. (HSL) dobrovolnou organizací lidí, 

kteří se zajímají o historii a odkaz rodu Liechtensteinů na území České republiky, 

ale i mimo ni, dosáhl za necelé tři roky své existence významných úspěchů.  

Poctivá práce členů spolku a spolupráce s orgány místní a regionální samosprávy, 

Národním památkovým ústavem České republiky, muzejními institucemi, 

univerzitami, i jednotlivci, přinesla celou řadu zajímavých a užitečných akcí, které 

ocenila nejen laická a odborná veřejnost v České republice, ale také členové rodu 

Liechtensteinů. Důležité je připomenout, že tyto akce členové HSL dělají nezištně 

nebo za cenu režijních nákladů, tedy pro obce, města a další instituce velmi levně. 

Dne 10. října t. r. se na HSL obrátili dva členové HSL (Mgr. Marek Juha, prof. PhDr. 

Aleš Zářický, Ph.D.), kteří jsou členy Správní rady Po stopách Liechtnsteinů, o. p. s. 

(PSLI), se žádostí o svolání Valné hromady a o jednání o spolupráci HSL a PSLI, za 

účasti členů Správní rady PSLI. Výkonný výbor HSL rozhodl, že vzhledem ke 

Stanovám HSL a obecným pravidlům jednání, bude vhodnější nejprve projednat 

náměty na spolupráci mezi zástupci HSL a PSLI. Tyto návrhy projedná Výkonný 

výbor HSL a bude o nich jednat Valná hromada HSL.  

Začátkem roku 2014 se bude konat Valná hromada členů HSL, na které předseda 

předloží podrobnou zprávu ve formě Výroční zprávy HSL za období 2011-2013, 

která naváže na Výroční zprávu za rok 2010. Valná hromada bude také diskutovat 

o návrzích další činnosti spolku v období let 2014-2015. Tímto členy spolku 

vyzývám, aby své návrhy na činnost zasílali k rukám předsedy na e-mail: 

jurikp@email.cz  do 14. 12. 2013.  

mailto:jurikp@email.cz
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Děkuji Vám všem za dosavadní spolupráci na plnění cílů HSL, dle jeho stanov a 

těším se na další spolupráci. 

 

 

S úctou 

Ing. Pavel Juřík 

Předseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 

 

 

 

 



3 
 

Rok 2011 

 

Vydání a křest knihy „Stát ve třetím tisíciletí“  

HSL zajistil překlad a české vydání knihy „Stát ve třetím tisíciletí“, jejímž autorem je 

lichtenštejnský kníže Hans-Adam II. Ve spolupráci s Czech Top 100 knihu vydalo 

nakladatelství Grada. Křest knihy se konal 5. dubna 2011 na výročním zasedání 

Czech Top 100 v Obecním domě za účasti autora a velvyslankyně Lichtenštejnska 

v ČR J. J. Marie-Pii Kothbauer princezny Liechtenstein. 

Lichtenštejnský kníže poté o svých myšlenkách a návrzích na reformy státu 

diskutoval se studenty Univerzity Karlovy v Praze. Poté odjel do Brna, kde se setkal 

s hejtmanem Jihomoravského kraje a dalšími zástupci regionu. Následující den o 

své knize diskutoval se studenty Masarykovy univerzity v Brně. MU knížeti Hansi-

Adamovi II. udělila Velkou zlatou medaili MU za jeho osobní přínos pro zlepšení 

česko-lichtenštejnských vztahů. 

 

Komandérský kříž řádu za zásluhy pro předsedu HSL 

Dne 17. 5. 2011 udělil vládnoucí lichtenštejnský kníže Hans-Adam II. předsedovi 

HSL ing. Pavlu Juříkovi vyznamenání Komandérský kříž řádu za zásluhy 

Lichtenštejnského knížectví, jako ocenění jeho osobních zásluh na zlepšení česko- 

lichtenštejnských vztahů a pravdivé prezentaci historie rodu Liechtensteinů. 

 

Jednání o spolupráci HSL s JMK  

HSL byla nabídnuta užší spolupráce s JMK. Ing. Marek Juha požádal spolek o 

návrhy plánu činností, které by mohly být realizovány společně. V průběhu 11. 

dubna – 23. srpna 2011 předseda odeslal ing. M. Juhovi několik písemných 

návrhů, které pak s ním byly projednány společně s PhDr. M. Vařekou, PhD. 

Náměty byly zařazeny do programu činnosti „Po stopách Liechtensteinů, o. p. s.“, 

která byla založena JMK v prosinci 2011.    

 

Další aktivity HSL 

Jihomoravský kraj a Olomoucký kraj finančně podpořily překlady přednášek 

z mezinárodní konference „Knížecí rod Liechtensteinů v dějinách zemí Koruny 

české“, která se konala v Olomouci ve dnech 24.-26. listopadu 2010. Vydání 

sborníku přednášek připravuje HSL ve spolupráci s Univerzitou v Ostravě. 

Vedle tohoto se konalo několik přednášek a komentovaných prohlídek na Vranově u 

Brna (Mgr. Marek Vařeka, PhD.). 
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HSL také podporuje vědeckou edici Documenta Liechtensteiniana Nova Series, 

kterou založil a řídí PhDr. Marek Vařeka, PhD. Ediční rada připravila zajímavý plán 

vydávání vědeckých publikací o rodu Liechtensteinů. 

 

Zpravodaj Česko-Lichtenštejnsko DNES 

Od listopadu 2011 HSL vydává čtvrtletní zpravodaj Česko-Liechtenštejnsko DNES, 

který přináší zajímavé informace z historie i současnosti rodu Liechtensteinů a 

Lichtenštejnska. Přináší i informace o akcích PSLI. 

 

Rok 2012 

 

Výstava „Jan Adam I. z Lichtenštejna (1656-1712), hospodář, politik, 

mecenáš“ 

Mikulov, zámek, 1. 4. – 31. 8. 2012, kurátoři: PhDr. Marek Vařeka, PhD., Mgr. 

Hana Brichtová. Na konci roku se část výstavy přesunula do Masarykova muzea 

v Hodoníně. 

Výstavu zahájil J. J. Hans-Adam II. vládnoucí kníže z Liechtensteinu v doprovodu 

své manželky J. J. kněžny Marie a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje. 

Vernisáže se zúčastnilo kolo 400 hostů, výstava sama se setkala s velkým zájmem 

veřejnosti a médií. 

Námět na výstavu dal HSL, organizovalo ji Muzeum Mikulovska, JMK a PSLI. 

 

Výstava „Vévodkyně savojská – velká mecenáška Černokostelecka“ 

Muzeum hrnčířství, Kostelec nad černými lesy, 1. 6. – 29. 7. 2012, kurátor: ing. 

Pavel Juřík 

Výstavu o významné mecenášce a dceři knížete Jana Adama I. z Liechtensteinu, 

zahájil J. J. Constantin princ z Liechtensteinu, z pověření hlavy Lichtenštejnského 

knížectví, kterého doprovázela velvyslankyně Lichtenštejnska v České republice J. 

J. Marie-Pia Kothbauer, princezna Liechtenstein. Vzácná návštěva navštívila také 

město Kolín, památník bitvy u Kolína, zámek Radim, město Říčany a Škoda-Auto 

v Mladé Boleslavi.  

Za vévodkyni Marii Theresii de Savoy-Carignano, její rodinu a všechny členy 

Liechtensteinů celebroval slavnostní mši v kostele sv. Andělů strážných Mons. 

Dominik kardinál Duka arcibiskup pražský a primas český. 
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Kniha Dominia Smiřických a Liechtensteinů v Čechách 

1. června 2013 nakladatelství Libri vydalo knihu ing. Pavla Juříka „Dominia 

Smiřických a Liechtensteinů v Čechách“, pod záštitou HSL a hejtmana JMK. 

Kmotrem knihy byli J. J. Constantin princ z Liechtensteinu a ing. Jan Svatoš 

starosta města Kostelec nad černými lesy. 

 

Internetové stránky HSL 

Od prosince 2012 jsou v provozu internetové stránky HSL, na adrese:  

www.hs-liechtenstein.cz . Kromě aktuálních informací a základních informací o 

historii rodu Liechtensteinů a Liechtenštejnska, jsou na těchto stránkách ke stažení 

všechna čísla zpravodaje Česko-Liechtenštejnsko DNES. Provoz stránek zajišťuje a 

hradí ing. Pavel Juřík. 

 

 

Rok 2013 

 

Výstava „Kněžna Eleonora ze Schwarzenbergu, rozená princezna 

z Liechtensteinu“ 

Zámek Třeboň, 27. 6. – 1. 9. 2013, NPÚ České Budějovice 

Výstava, na námět HSL, připomněla život a dílo kněžny Eleonory, známé např. díky 

novogotické přestavbě zámku Hluboká. Málokdo ale ví, že pocházela z moravsko- 

krumlovské sekundogenitury Liechtensteinů. Výstava byla spojena s koncertem na 

třeboňském zámku a ve Schwarzenbergské hrobce v Třeboni. 

 

Výstava „390. výročí příchodu Liechtensteinů na Černokostelecké panství - 

1623-1933 

Muzeum hrnčířství Kostelec nad černými lesy, 1. 6. – 31. 7. 2013, kurátor ing. Pavel 

Juřík 

Výstava připomněla historii a odkaz rodu Liechtensteinů v Kostelci nad černými 

lesy a v jeho regionu. Navázala na výstavu z předchozího roku. Cenné originály 

portrétů členů rodu Liechtensteinů zapůjčil řád Milosrdných bratří. 

 

Výstava „380 let knížectví Lichtenštejn v Moravském Krumlově“ 

Městské muzeum v Moravském Krumlově, 1. 11. 2013-31.3. 2014, auror libreta 

PhDr. Marek Vařeka, Ph.D., kurátorka Mgr. Hana Prymusová 

http://www.hs-liechtenstein.cz/
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Zajímavou část historie Liechtensteinů na území ČR (vznik titulárního knížectví 

Liechtenstain) a život a dílo moravsko-krumlovské sekundogenitury knížecího rodu 

připomíná zajímavá výstava. Jejím autorům se na ni podařilo zajistit řadu 

unikátních exponátů, např. zakrvácená uniforma a košile podmaršála Moritze 

z Liechtensteinu z bitvy u Slavkova (1805), pečetidlo města „Liechtenstain“, 

portréty, mince nebo chladné zbraně. 

Výstava se realizuje na základě námětu ing. Pavla Juříka z roku 2010, který se po 

řadě problémů podařilo nakonec uskutečnit. 

 

Kniha „ŠTERNBERKOVÉ, Panský rod v Čechách a na Moravě“ 

8. října 2013 nakladatelství Universum vydalo knihu „Šternberkové, Panský rod 

v Čechách a na Moravě“, autora ing. Pavla Juříka, pod záštitou HSL a hejtmana 

JMK. V knize je podkapitola, která informuje o díle synů Leopoldiny hraběnky ze 

Sternbergu, která se provdala za knížete Františka Josefa I. z Liechtensteinu. Těmi 

byli knížata Alois I. a maršál Jan I., kteří vybudovali základ Lednicko-valtického 

areálu. 

 

Vydání sborníku z vědecké konference v Olomouci 

HSL a Univerzita v Olomouci připravují vydání sborníku v němčině, který bude 

obsahovat všechny přednášky a panely, které byly prezentovány na mezinárodní 

konferenci „Knížecí rod Liechtensteinů v dějinách zemí Koruny české“, která se 

konala v listopadu 2010. 

Termín prezentace sborníku je dojednáván s knížetem Hansem-Adamem II., jako 

hlavním patronem konference. Pravděpodobně se bude konat až na začátku roku 

2014. 

 

Roky 2014-2015 

Plán dalších akcí HSL v letech 2014-2015 se upřesňuje a vychází z Výroční zprávy 

za rok 2010. Plán bude schválen Valnou hromadou HSL začátkem roku 2014. 

 

V Praze dne 6. 11. 2013 

 

      Ing. Pavel Juřík v. r. 

     Historický spolek Liechtenstein, o. s. 

               předseda 


