
Vážené dámy, vážení pánové, vážení čtenáři,

rád bych Vám tímto srdečně představil obecně prospěšnou
společnost Po stopách Lichtenštejnů. 

Tato organizace byla založena v roce 2011 a věnuje se více
než 700 leté historii rodu Lichtenštejnů na území České
republiky, zejména potom v oblasti jižní Moravy. Cílem 
společnosti je upozornit na vliv rodu Lichtenštejnů na kul-
turní, společenské, ekonomické a historické hodnoty, které
na Jižní Moravě rod Lichtenštejnů od roku 1249 budoval 
a jejichž odkaz nám zde zanechal. 

Společnost se snaží zejména o rozvoj přeshraničního regi-
onu, v čemž využívá dlouholetého územního spojení mezi
jižní Moravou a Dolním Rakouskem, založeném důrazu na
jejich společnou historii ve vztahu s rodem Lichtenštejnů,
prezentování turistické nabídky ČR a Rakouska a posilování
sociální integrace. V těchto oblastech lidského společen-
ského života organizuje společnost také velké množství
rozličných přednášek, seminářů, sportovních a společen-
ských akcí a uměleckých výstav, a to nejen na úrovni 
vysoce odborné, ale také coby zajímavé cesty k dalšímu
vzdělávání dospělých i dětí, kteří si chtějí na chvíli odpoči-
nout od starostí všedního života a ponořit se do krásných 
příběhů našich dějin.

Členové a pracovníci společnosti se zasazují o rozšíření 
a zkvalitnění aktivit v kulturním cestovním ruchu, podrob-
něji se zajímají zejména o rozvoj a podporu společných 
turistických sítí a turistických nabídek v obou subregio-
nech. Díky svým vědomostem, nově nabytým zkušenos-
tem a odhodlání tak zároveň přispívají k dalším výzkumům
v oblasti průmyslu, zemědělství, lesnictví, vodního hospo-
dářství a životního prostředí ve vazbě na aktivity rodiny
Lichtenštejnů a Lichtenštejnského knížectví jako celku, 
s nímž se daří navazovat užší spolupráci na úrovních krajů,
měst a obcí, hospodářských komor, podniků i jednotlivých

podnikatelů z České republiky s těmi v Lichtenštejnském
knížectví.

Oficiální záštitu nad obecně prospěšnou společností Po 
stopách Lichtenštejnů převzali S. D. Prinz Constantin von
und zu Liechtenstein jako čestný předseda její správní rady
a také JUDr. Michal Hašek coby hejtman Jihomoravského
kraje.

Přeji Vám co nejvíce nových příjemných zážitků a přínos-
ných informací, upřímně doufáme, že se Vám náš nový
půlročník zalíbí, stejně jako budoucí chystané akce spo-
lečnosti Po stopách Lichtenštejnů, na které jste samo-
zřejmě srdečně zváni. 

S pozdravem
Ing. Marek Juha
(předseda správní rady o.p.s.)
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Zasedání historické komise. Zleva Hans Huysza, Karel Müller, Martin Čí-
halík, Petr Czajkowski, Marek Juha, Jeho Jasnost princ Konstantin z Lich-
tenštejna, Petr Kroupa, Milan Venclík, Marek Vařeka, Aleš Zářický, Věra
Kovářů, Miroslav Geršic, Eva Kosecová, Luděk Šubert



Únor

Po stopách Lichtenštejnů – vinařství a vinohrad-
nictví, odborná přednáška PhDr. Marka Vařeky, PhD. 
o historii vinohradnictví zakončená ochutnávkou vín 
z lichtenštejnských vinic jižní Moravy a Dolního Rakouska,
se konala dne 29. 2. 2012.

Březen

Jan Adam I. z Lichtenštejna (1657–1712) ekonom,
politik a mecenáš, výstava se konala u příležitosti tří set
let úmrtí této významné postavy moravských dějin. 
Vernisáž proběhla v Nástupním sále zámku Mikulov dne
31. 3. 2012. Úvodní slovo pronesl Mgr. Petr Kubín, ředitel 

Regionálního muzea v Mi-
kulově. Mezi významné
hosty, kteří se zahájení
výstavy zúčastnili, patřila
Jeho Jasnost Hans Adam II., vládnoucí kníže z Lichten-
štejna, který společně s hejtmanem Jihomoravského kraje
JUDr. Michalem Haškem převzali nad akcí záštitu. Výstava
Jan Adam I. z Lichtenštejna, jejímž kurátorem byl PhDr.
Marek Vařeka, PhD., byla k zhlédnutí na mikulovském
zámku od 1. 4. do 31. 8. 2012.

Duben

Společně se zahájením roku historických vojsk ve
dnech 14.–15. dubna 2012 na zámku ve Valticích, proběhla
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Aktivity „Po stopách Lichtenštejnů”
Rok 2012

Přednáška Lichtenštejnské Vinařství a vinohradnictví, Jeho Jasnost princ
Konstantin z Lichtenštejna a Marek Juha, předseda správní rady o.p.s.
Po stopách Lichtenštejnů na ochutnávce lichtenštejnských vín.

Vernisáž výstavy Jan Adam I. Kurátor výstavy Marek Vařeka, Jeho Jasnost
princ Konstantin, Marek Juha, Petr Kubín, Dobromila Brichtová na 
slavnostním zahájení výstavy Jan Adam I. z Lichtenštejna.

Knížecí pár během prohlídky 
expozice věnované 
Janu Adamu I.

Kníže Hans Adam II. a jeho choť
kněžna Marie rozená Kinská na mi-
kulovském zámku během vernisáže
výstavy Jan Adam I. z Lichtenštejna.

Vojáci v historických kostýmech u Obelisku





Italia antica e Italia moderna, Portréty italských
pamětihodností v kresbách a historických fotografii
z Lichtenštejnských sbírek, výstava pořádaná ve spo-
lupráci s Národním památkovým ústavem územním odbor-
ným pracovištěm v Brně, místo konání zámek Valtice od
15. 6. do 16. 9. 2012. Vernisáž s úvodním slovem mini-
stryně kultury Mgr. Aleny Hanákové, Ing. Marka Juhy 
a PhDr. Petra Kroupy proběhla dne 15. 6. 2012. Akce se
uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje. 

300. výročí úmrtí Jana Adama I. – přednáška PhDr.
Marka Vařeky, Ph.D., místo konání Vranov u Brna, sál Du-
chovního centra na Vranově, sobota 16. 6. 2012. Akce se
konala pod záštitou Prince Konstantina z Lichtenštejna 
a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška. 

Zádušní mše za Jana Adama I., kostel Narození Panny
Marie, Vranov u Brna, sobota 16. 6. 2012.

Červenec

Jan Adam I. z Lichtenštejna – výstava na zámku Plum-
lov byla zahájena 5. 7. 2012 za účasti a hlavního slova
PhDr. Marka Vařeky, Ph.D.

Srpen

Státní svátek Lichtenštejnského knížectví 13. 8.
2012 – 16. 8. 2012

Listopad

Lichtenštejnské mincovnictví – přednáška Mgr. Dag-
mar Grossmanové, Ph.D., se konala ve Vranově u Brna ve
velkém sále Duchovního centra, dne 3. 11. 2012. Ústřed-
ním tématem byla doba Karla I. z Lichtenštejna, který 
v roce 1607 získal mincovní oprávnění. 

Pietní akt v rodové hrobce Lichtenštejnů. V sobotu
3. 11. 2012 se Vranově u Brna v kostele Narození Panny
Marie se sloužila zádušní mše, po jejímž ukončení proběhl
v rodové hrobce pietní akt. 

Úsilí rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlast-
ního státu – mezinárodní konference pořádaná ve 
spolupráci s Ostravskou univerzitou a Národním pa-
mátkovým ústavem Brno, místo konání zámek Valtice, 
15. – 16. 11. 2012.Úvodní slovo k přednášce věnované třístému výročí úmrtí Jana Adama I.

z Lichtenštejna přednesl Stanislav Juránek, první náměstek Jihomorav-
ského kraje

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a předseda správní rady Po
stopách Lichtenštejnů Marek Juha během pietního aktu v rodové hrobce
Lichtenštejnů ve Vranově u Brna. 

Ministryně kultury na vernisáži výstavy Italia antica v doprovodu Marka
Juhy (vpravo), Petra Kroupy a kurátora Petra Czajkowského (vlevo)
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Rod Lichtenštejnů patří mezi nejstarší šlechtické rody
vůbec. Jméno této šlechtické dynastie je odvozeno od pů-
vodně románského sídelního hradu nacházejícího se jižně
od Vídně a poprvé je zmiňováno již roku 1136 ve spojení
s Hugem z Lichtenštejna. 

Rod v současné době čítá více než stovku členů, z nichž
pouze někteří žijí přímo v Lichtenštejnském knížectví. 
Nynější panovník Hans Adam II. převzal vládu nad svou
zemí 13. listopadu 1989 po smrti svého otce, knížete 
Františka Josefa II. Od roku 2004 je výkon moci svěřen 
do rukou regenta Aloise (nar. 1968), nejstaršího ze synů
Hanse Adama II. 

Česká republika má fascinující kulturní
dědictví, vzkázala Její Jasnost Maria-Pia
Kothbauer, princezna z Lichtenštejna,
první velvyslankyně Lichtenštejnska u nás

Maria-Pia Kothbauer ukončila v roce
1983 studia politických věd na Ko-
lumbijské univerzitě v New Yorku.
Dva roky působila v Úřadu Vysokého
komisaře OSN pro uprchlíky v Že-
nevě a v Súdánu. Od roku 1989 
pracuje v diplomatických službách
Lichtenštejnska, nejdříve na amba-
sádě v Bernu, později jako první 

tajemník lichtenštejnského velvyslanectví v Rakousku. Do
roku 1996 působila jako velvyslanec v Belgii, o rok později
zastávala tutéž funkci v Rakousku. V dubnu loňského roku
byla jmenována do funkce velvyslance v České republice,
se sídlem ve Vídni. 

Osmého září roku 2009 došlo k obnovení diploma-
tických styků mezi Knížectvím Lichtenštejnsko 
a Českou republikou. Jak z pohledu velvyslankyně
hodnotíte uplynulé tři roky? 

Velmi dobře. Lichtenštejnské knížectví a Česká republika
jmenovala společně komisi historiků, zabývající se společ-
nou historií Čech, Moravy, Slezska a rodu Lichtenštejnů,
ale vztahy obou zemí ve 20. století by měla přehodnotit
až století následující. Historická komise si stanovila za cíl
přispět k vzájemnému porozumění naší společné historie,

stejně jako nacházet příležitosti i výzvy k položení pevných
základů pro budoucí spolupráci.

V posledních třech letech proběhla také v obou zemích
řada návštěv vysoce postavených osob. Některé kulturní
projekty by také mohly být v budoucnu realizovány.

V prosinci minulého roku se vaše země stala 
součástí Schengenského prostoru. Domníváte se,
že tento krok má nebo může mít také pozitivní vliv
na vývoj lichtenštejnsko-českých vztahů a na 
vzájemnou spolupráci? 

Schengenská dohoda poskytuje částečné usnadnění
osobní dopravy. Bezprostřední vliv je pozitivní jak pro
blízké okolí, tak i pro celý schengenský prostor, a tím i pro
česko-lichtenštejnské vztahy. Česká republika podporovala
lichtenštejnské úsilí připojit se k Schengenské dohodě, za
což jsme velmi vděční. 

V dubnu minulého roku jste zahájila činnost velvys-
lankyně v České republice, která místa v naší zemi
jste zatím stihla navštívit a co vás na nich nejvíce
zaujalo? 

V loňském roce jsem navštívila několik míst v České 
republice, podobně jako tomu bylo i v letech uplynulých.
Byla jsem na několika místech jižní Moravy, ve středních
Čechách, ale také v Olomouckém kraji, v Opavě, Krnově,
Ostravě. Pochopitelně jsem navštívila i Prahu. Bylo to pro
mě zajímavé, objevit tolik historických odkazů na rod 
Lichtenštejnů.

Směřovaly vaše kroky také do Valtic?

Ve Valticích jsem několikrát ročně. Na jaře jsem dopro-
vázela skupinu rotariánů z Rakouska na jižní Moravu 
a samozřejmě i do Valtic.

Jak hodnotíte aktivity Jihomoravského kraje 
v oblasti kultury a poznávání historie vašeho rodu,
který byl po staletí úzce spjat především s Mora-
vou? Vzájemné propojení zde existovalo i v době
kdy oficiální diplomatické vztahy mezi našimi 
zeměmi neexistovaly. 

Zvláště Jihomoravský kraj sehrál v posledních letech 
důležitou roli v podpoře vztahů mezi Lichtenštejnským 

Rod Lichtenštejnů

Princezna Maria-Pia 
z Lichtenštejna
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knížectvím a Českou republikou a stál za řadou cenných
iniciativ. Ve spojení s o.p.s. „Po stopách Lichtenštejnů”
spatřuji další způsob, jak posílit vzájemné vztahy.

Jste současně také velvyslankyní v sousedním 
Rakousku a zastupovala jste svoji zemi i v Bruselu.
Máte tedy možnost srovnání. Čím jsou či byly tyto
vaše mise specifické, a co je naopak spojuje?

V Bruselu byly hlavní náplní mé práce vztahy mezi 
Lichtenštejnskem a EU. Ve Vídni je moje činnost mnohem
širší, což zahrnuje také reprezentovat svou zemi v rámci
OBSE a OSN, ale také v České republice a Rakousku.
Jedná se o velmi odlišné a velmi zajímavé pracovní oblasti.

Je něco, co byste chtěla vzkázat našim čtenářům?

Evropa a obzvláště Česká republika má fascinující kulturní
dědictví, které je však téměř neznámé. Zjistila jsem, že je
velmi poučné seznámit se aspoň s jeho částí. 

(red.)

Princ Wolfgang z Lichtenštejna 
zavzpomínal na valtický zámek

Čtyřicátý v pořadí na knížecí stolec,
princ Wolfgang, vystudovaný práv-
ník ze Štýrského Hradce, který se
věnuje diplomatickým úkolů, během
své krátké návštěvy ve Vranově vy-
chutnával koncert pěveckého sboru
Rastislav, a pak vzpomínal i hodnotil
současný obraz rodiny Lichtenštejnů
v České republice. 

Vzpomínáte si na některou ze svých prvních 
návštěv jižní Moravy?

Bylo to v roce 1940, to mi tehdy bylo šest let a ve Valticích
se konala oslava sedmdesátých narozenin jedné mojí tety.
Jako šestiletý chlapec jsem byl samozřejmě velmi ohromen
zámkem, jeho atmosférou a jako dítě mě také překvapilo
veliké množství lidí, příbuzných, které jsem ze začátku 
neznal. Z této oslavy existuje jedna fotografie. Na této 
fotografii jsou zachyceni všichni moji bratranci a sestřenice
a také bratři tehdejšího knížete. Jsme na ni spodobněni ve
formě píšťal na varhanách od nejstaršího k nejmladšímu.
Bylo nás asi dvacet a já z nich byl tehdy nejmladší. Dnes
jsem z těch dvaceti poslední. Jsem nejstarší z generace

Lichtenštejnů, kteří to tady tenkrát spravovali a jsem
vlastně i poslední ze staré generace. 

Setkáváme se na půdě paulánského kláštera 
a poutního místa, kde je i vaše rodová hrobka, kde
spočívají ostatky mnoha generací vašich předků. 
S jakými pocity na Vranov přijíždíte? 

Přijel jsem sem velmi rád a doufám, že opět bude příleži-
tost podívat se sem, ačkoliv je to teprve moje druhá 
návštěva Vranova. Je to velice dojemný i ohromující pocit,
když vcházíme do hrobky a především do její poslední
části, kde je uložen Karel. Přemýšlím o tom, jak se po bitvě
na Bílé hoře zúčastnil následného krveprolití v Praze 
(Karel I. byl po bitvě na Bíle hoře císařem Ferdinandem II.
jmenován místodržícím a pověřen zasedáním na tribunálu,
který trestal českou odbojnou šlechtu a měšťanstvo, poz.
red.). Takže když tam stojím, před jeho rakví, tak mám
velmi smíšené pocity. Ačkoliv ne všichni jsme z rodové
větve od Karla. Poslední z této větve, jeho potomci, zemřeli
během následujících dvou generací. 

Jak se díváte na současné aktivity Jihomoravského
kraje týkající se kulturních činností a zkoumání
společné historie?

Domnívám se, že nejsem asi úplně ta správná osoba, která
by tuto záležitost mohla hodnotit. Odpovídat by měl spíše
asi vládnoucí kníže, který zde navazuje kontakty a který
může hovořit za celé knížectví. Považuji to však za velmi
důležitou úlohu rodiny, aby se tím zabývala, aby spolupra-
covala při sledování všech kroků, které se tady činí a které
mají za cíl, právě zkoumání různých míst historie, těch
málo známých míst. 

Máte možnost sledovat také mezinárodní vztahy 
na vyšší diplomatické úrovni? 

I mě pochopitelně zajímají diplomatické vztahy mezi 
našimi zeměmi. Toto je oblast především princezny 
Marie-Piy. Já sám se zajímám o činnost historické komise
a hodně přemýšlím o různých pokusech v navazování 
kontaktů mezi Jihomoravským krajem a Lichtenštejnskem.
Protože zde existují různé přístupy. Například město 
Břeclav vybudovalo dům, resp. muzeum a nazvalo ho 
Lichtenštejnským domem. V jedné části se nachází 
informační centrum a turistická kancelář města Břeclav 
a v prvním patře je umístěna výstava o zámcích a stav-
bách v Lednicko-valtickém areálu. Je tam také výstava 

Princ Wolfgang během
rozhovoru ve Vranově
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o dějinách rodu Lichtenštejnů. Já si teď však kladu otázku,
čeho přesně tím Břeclav chtěla dosáhnout. Co má Břeclav
s námi společné, co tím sleduje. Když o tom přemýšlím,
tak si říkám, že chtějí svůj turistický ruch budovat na 
společných akcích Lednice a Valtic, protože Břeclav nemá
s lichtenštejnským panstvím vlastně nic společného. Tím,
že propagují naše jméno, tak se spoluúčastní aktivit 
Lednice a Valtic, ale to není k užitku Lichtenštejnů. Je to
egocentrické, co město Břeclav dělá. Ale přesto si říkám,
že se toho musí využít. Tuto příležitost můžeme využít 
i jako rodina, protože se musíme ukazovat více v pozitiv-
ním světle. Pokud se vztahy mezi Moravou a Lichtenštejny
mohly zlepšit, kdyby i politické podmínky byly pozitivnější,
tak poté se musí samozřejmě změnit i postoj obyvatel vůči
Lichtenštejnsku. 

Máte na mysli nějakou vlastní konkrétní zkušenost,
která podle vás poukazuje na skutečné vnímání
Lichtenštejnska resp. rodu Lichtenštejnů? 

Ve Štýrsku, odkud pocházím, mám slovenskou fyziotera-
peutku. Je jí asi čtyřicet let, a když poprvé viděla moje
jméno, tak mi řekla: „Lichtenštejni, to byli přece vrazi 
českých pánů po bitvě na Bílé hoře.” A s tímto musíme
něco udělat. 

Je něco, co byste chtěl vzkázat čtenářům? 

Chtěl bych říci, že jako rodina Lichtenštejnů máme velký
zájem o Moravu i její obyvatele. Tento náš zájem jde
opravdu ze srdce, protože pořád máme k této oblasti určité
pouto, vztah. Ne jen Dolní Rakousko, ale i Morava byla naší
rodnou zemí, odkud pocházíme. A dnes po takovémto kon-
certu, cítím, jak moje srdce bije mnohem silněji, protože
kde dělají takovouto hudbu, tam se cítím jako doma. 

(red.)

Pozn. red. Břeclavské panství i s městem patřilo rodu Lichtenštejnů 
ve středověku, a pak znovu až v době pobělohorské, nepatřila však do
fideikomisu. 

Princezna Nora si připomíná třicet let 
své práce pro MOV

Sestra knížete Hanse Adama II. Nora, jejíž otec František
Josef II. byl po několik desetiletí nadšeným sportovcem 
a jeho propagovatelem ve své zemi, byla v roce 1984 
zvolena do Mezinárodního olympijského výboru (MOV). 
V této době již dva roky vedla národní olympijský výbor 
v Lichtenštejnsku. V roce 1992 ve funkci prezidentky 
skončila a nyní je členkou Komise pro ženy a sport MOV.

(red.)
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Životopisy rodiny Lichtenštejnů

Jan Adam Ondřej (1657–1712)

Mladý kníže Jan Adam I. byl již 

od svého mládí předurčen stát se

hlavou celého rodu Lichtenštejnů.

Jeho otec Karel Eusebius mu radil,

aby se věnoval raději správě rodo-

vých statků a vyhnul se dvorské

službě, která jej podle Karla nic pro

vládu důležitého nemohla naučit.

Dědictví čítalo několik desítek pan-

ství, která přinášela do knížecí po-

kladny velmi slušný příjem. Jenže náklady na knížecí

byrokracii byly za doby vlády knížete Karla Eusebia příliš

velké, situace se tak záhy po jeho smrti stala neúnosnou.

Dluhy knížecího rodu a jejich panství dosáhly závratné

výše 800 000 zl., bylo tedy zcela jasné, že již nepomohou

jen pouhé kosmetické úpravy byrokratického systému. 

Jan Adam I. byl donucen zastavit veškeré otcovy stavební

aktivity. Přikročil ke zmenšení knížecího dvora, provedl 

zeštíhlení úřednického aparátu na všech stupních správy

panství správy o 75%.

Racionalizace začala nést svoje ovoce počátkem 90. let 
17. století. Ušetřené finance pomohly splácení dluhů, 
k investicím do nákupu dalších statků. Kníže se snažil 
získat pro rod statky s dobrou hospodářskou základnou 
v nejúrodnějších částech země, proto v roce 1692 koupil
jedno z největších moravských panství – Hodonín. Inves-
toval do vlastního hospodářství, zajímal se o nové druhy
hospodářských zvířat, snažil se zvýšit produktivitu panství.
Na rozdíl od svého otce vstoupil Jan Adam I. do dvorských

Jan Adam Ondřej
(1657–1712)



služeb. Kariéru odstartoval jako císařský komorník, k zisku
tohoto úřadu mu dopomohl jeho tchán Ferdinand Josef.
Stal se tajným radou, v roce 1693 získal Řád zlatého
rouna. Vzhledem k výborným hospodářským výsledkům
na vlastních panstvích byl pověřen reformou hospodaření
dvorské komory. Navrhl snížit počet úředníků, rent a penzí,
zvýšit vývoz a zavést monopoly státu na vybrané zboží.
Bohužel komise pod jeho vedením narážela neustále na
odpor dvorské komory, její činnost byla v roce 1700 ukon-
čena. Kníže dostal novou příležitost v roce 1703, kdy se
stal prezidentem první rakouské banky (Banco del Giro).
Tato banka měla získaný kapitál investovat do rozvoje 
manufaktur, čímž by se podstatně zvýšila nezávislost po-
dunajské monarchie. Jenže proti bance začaly vystupovat
zahraniční bankovní domy i domácí opozice. V roce 1705
byla banka v důsledku mnohých tlakových směrů zrušena.
Teprve později byla založena Vídeňská městská banka,
která pokračovala ve funkci první rakouské státní banky.

Miroslav Geršic

Historie rodu Lichtenštejnů
Významná výročí v rodinách knížat 
z Lichtenštejna

Významnou událost knížecího domu představuje letošní

45. výročí sňatku Hanse Adama II. a kněžny Marie, rozené

hraběnky Kinské, které společně oslavili 30. července. 

Současný panovník Lichtenštejnského knížectví, kníže

Hans Adam II., se narodil 14. února 1945 v Curychu jako

prvorozený syn knížete Františka Josefa II. a jeho man-

želky kněžny Georginy, rozené hraběnky Wilczekové. 

Kmotrem malého dědičného prince a následníka knížecího

trůnu se stal sám papež Pius XII.

Princ Hans Adam vyrůstal společně se svými čtyřmi 
sourozenci, Philipem, Nikolausem, Norou a Františkem 
Josefem Václavem na zámku ve Vaduzu, kde také chodil
do obecné školy. Klášterní gymnázium u Skotů ve Vídni
navštěvoval v letech 1956 až 1960 a v letech 1960 až 1965
středoškolská studia ukončil na gymnáziu ve švýcarském
městě Zuoz. Vysokoškolské ekonomické vzdělání získal na
univerzitě v Sankt Gallen, které zde ukončil v roce 1969.
Mluví německy, anglicky a francouzsky. Bankovní praxi 
získával mj. i v Londýně. 

Již jako dědičnému princi mu otec František Josef II. 
předal generální plnou moc ke správě celého rodinného

majetku. V srpnu 1984 byl svým otcem jmenován stálým
zástupcem a převzal od něho také všechny vladařské 
povinnosti. Dne 13. listopadu 1989 se stal dědičný princ
Hans Adam po smrti svého otce Františka Josefa II. 
(†13. 11. 1989) vládnoucím lichtenštejnským knížetem,
tedy nejvyšším představitelem Lichtenštejnska.

Rok po svém nástupu na trůn kníže Hans Adam započal
restrukturalizaci rodinného podniku. Bankovní majetek byl
sjednocen v „Nadaci knížete z Lichtenštejna” a ostatní
jmění (půda, lesy, zámky, umělecké sbírky, podíly v prů-
myslu a ve finančnictví) bylo spojeno v „Nadaci lichten-
štejnského knížete”. Hlavou obou nadačních rad je Hans
Adam II.

Se svou chotí kněžnou Marií má čtyři děti – tři syny, dědič-
ného prince Aloise, prince Maxmiliána, prince Constantina
a princeznu Tatjanu. Dědičný princ Alois uzavřel v roce
1993 manželství s bavorskou vévodkyní Sophií. V tomto
manželském svazku se stal prvorozeným synem Josef
Wenzel, narozený v roce 1995.

Zatímco knížeti Františku Josefu II. se podařilo Lichten-
štejnsko hospodářsky a vnitřně upevnit, zavedl kníže 
Hans Adam II. ve své zemi samostatný zahraničně poli-
tický kurs.

Dříve hledali obyvatelé Lichtenštejnska práci v zahraničí.
Za vlády knížete Františka Josefa II. a jeho syna knížete
Hanse Adama II. představuje podíl cizinců zaměstnaných
v Lichtenštejnsku kolem šedesáti procent. Lichtenštejnský
stát je tedy v dobrých rukou svého panovníka a jeho vlády.

Výročí sňatku slaví v letošním roce také princ Nikolaus 
(nar. 1947) mladší bratr knížete Hanse Adama II. 

Hans Adam II. a Marie roz. Kinská
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V Lucemburku v katedrále Noter Dame se 20. dubna roku
1982 oženil s princeznou Margaretou z Lucemburku 
(nar. 1957). Společně mají také čtyři děti. Princ Nikolaus
pracuje v diplomatických službách Lichtenštejnska. 

(red.)

PhDr. Miroslav Geršic
Autor se dlouhodobě věnuje historii Lichtenštejnského rodu na jižní 
Moravě. Výsledky svého bádání pravidelně představuje během své 
bohaté přednáškové i publikační činnosti. Pochází z Poštorné, na Karlově
univerzitě vystudoval bohemistiku, historii a pedagogiku.
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Města, obce, místa

Valtice

Před rokem 1395 vlastnili Lichtenštejnové nejen celé 
Valtice ale i další území, které později tvořilo valtický 
velkostatek. Lichtenštejnské statky se tak nacházely jak
na rakouské straně, tak také na Moravě, kde rod vlastnil 
i svůj rezidenční hrad Mikulov. 

Město Valtice držel rod Lichtenštejnů od roku 1395 až do
roku 1945, tedy více než 500 let. Navíc do roku 1920 
náleželo město do oblasti Dolních Rakous. Ve Valticích byl
přestavěn původní hrad na reprezentativní sídlo; velké 
stavební počiny je možno nalézt zejména v 17. století, kdy
se podařilo celý zámek přestavět. Stalo se tak za vlády 
prvního lichtenštejnského knížete Karla I. Později následo-
valy další přestavby iniciované jeho synem Karlem Euse-
biem, které daly zámku dnešní podobu. Rod knížat 
z Lichtenštejna využíval rozsáhlý zámek jako svoji rodovou
rezidenci až do roku 1943, kdy ze zámku, před jeho 
opuštěním, odvezli cenná umělecká díla a to v souvislosti
s blížícím se koncem druhé světové války.

Za dlouhá století působení Lichtenštejnů na jižní Moravě
došlo ve Valticích roku 1605 k založení kláštera Milosrd-
ných bratří, který byl v 60. letech 17. století za knížete
Karla Eusebia z Lichtenštejna a jeho manželky Beatrix 
z Ditrichštejna znovu přestavěn. Ze stejné doby, tedy z let
1631–1671, pochází i kostel Navštívení Panny Marie, který
se stal významnou dominantou sídla a protiváhou světské
moci, která byla představována právě sídelním zámkem. 

Marek Vařeka

Kastelán valtického
zámku chystá 
pro návštěvníky mnohé
zajímavé novinky

Michal Tlusták, kastelán valtického zámku, se o řádný chod
této velmi cenné kulturní památky stará již pět let. Když
na jaře roku 2008 nastupoval do funkce kastelána, jeho
snahou bylo mimo jiné i zefektivnit propagaci zámku. 

Valtice, malba J. J. Muller, 1795, město Valtice od jihozápadu

Michal Tlusták, kaste-
lán valtického zámku

Rozhovory



Co si slibujete od spolupráce s obecně prospěnou
společností Po stopách Lichtenštejnů?

Zejména rozšíření nabídky turistických produktů a marke-
tingovou spolupráci.

Jak se podle Vás nejvíce zapsali Lichtenštejnové 
do dějin Valtic, popřípadě Valticka jako celku?

Na tuto otázku snad ani není třeba odpovídat. Valtice, jako
residenční sídlo rodu, vděčí Lichtenštejnům téměř za
všechno. Konec konců i povýšení Valtic na město je jejich
zásluha.

Představil byste novinky na valtickém zámku, které
by oslovily návštěvníky?

Na příští rok připravujeme dokončení reinstalace návštěv-
nického okruhu a jeho vybavení doposud neprezentovanou
částí nábytku a obrazů zakoupených z Lichtenštejnských
sbírek v roce 2008. Součástí reinstalace bude i nová pre-
zentace tradice lichtenštejnských honů, které ve své době
bývaly velmi významnou společenskou událostí za účasti
členů vídeňského dvora. Mimo to bychom rádi rozšířili 
nabídku o dětský koutek a dětskou naučnou expozici 
v přízemí hlavní budovy zámku.

Marek Vařeka

Pavel Trojan, starosta města Valtice, 
láká turisty na vinařské akce 
i na procházky po okolí

Jak hodnotíte spolupráci s obecně prospěnou 
společností Po stopách Lichtenštejnů?

Spolupráci s PSLI hodnotím velmi kladně. Pořádáním se-
minářů, odborných přednášek, výstav a dalších akcí rozvíjí
povědomí o historii rodu Lichtenštejnů na Moravě, o jejich
působení a především odkazu, který zanechal. Pro kaž-
dého, kdo se na těchto akcích účastní, to znamená 
obohacení o další poznatky o tomto rodě a historii míst
kde působil. 

Na co byste nalákal návštěvníky Valtic?

Město je přímo v srdci Lednicko-valtického areálu. Po 
staletí bylo sídelním městem rodu Lichtenštejnů a jejich
působení a odkaz je vidět na každém kroku, nejenom 
v samotném městě, ale i v jeho okolí. Míst, která je možno
navštívit, je řada a jejich výčet by určitě přesahoval tuto
stručnou odpověď. Na prvním místě bych jmenoval 
barokní zámek a jeho přilehlý park. Partimonní domy na
náměstí pocházejí ze 17. století a bydleli zde inženýři,
správci a stavitelé rodu. Dominantou náměstí je kostel 
Nanebevzetí Panny Marie ze 17. stol. 

V nejbližším okolí Valtic určitě stojí za návštěvu kolonáda
Reistna postavená ve stylu vídeňského Schönbrunnu na
jižní straně města. Stojí na vrcholu pahorku Reistna a je 
z ní nádherný výhled do okolí. Pamětníci tvrdí, že než 
vyrostly stromy na její jižní straně, bylo z ní vidět až do
Vídně. Dále stojí za návštěvu vítězný oblouk Randes vous
a kaple sv. Huberta. Město Valtice je však neodmyslitelně
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Kresba J.A.Delsenbach, 1721, zámek Valtice od severu 

Pavel Trojan, starosta Valtic



po staletí spojeno s vínem, nese hrdý titul Hlavní město
vína a to proto, že je zde druhá největší rozloha vinohradů,
největší vinařský podnik v republice Vinné sklepy Valtice,
s jedinečným rozlehlým křížovým sklepem z první poloviny
17. stol., který rovněž stojí za zhlédnutí. Dále pak Vinařská
akademie, vychovávající odborníky ve vinařství a gastro-
nomii, Národní salón vín, který uchovává každý rok 200
nejlepších vín ČR. Dále pak první vinařská škola, která
příští rok oslaví 140 let od svého založení. A tak bych mohl
pokračovat ve vyjmenovávání dalších atributů. Je možno

říci, že v sezóně je téměř každý víkend nějaká vinařská,
nebo kulturní akce a tento pestrý program vyvrcholí Val-
tickým vinobraním první sobotu v říjnu. 

Mohl byste jmenovat nějakou jedinečnost Valtic? 

Valtice jsou však také spojeny s řádem milosrdných bratří,
kteří do města přišli na pozvání Karla I. roku 1605, jako
do prvního místa severně od Alp a odsud pak odcházeli do
dalších míst země a do Polska. Jejich působení je spojeno
s obětavou péčí o nemocné a potřebné, bez ohledu zda
bohatých či zcela nemajetných. Řada z nich v dobách 
řádění morových ran při této řeholi podstoupila i oběť 
nejvyšší, svůj život. V jejich řadách však působili i význační
vědci, lékaři, botanici. Za všechny jmenujme Norberta 
Bocciuse, jednoho z představených řádu, který vytvořil 
jedinečný herbář z místní flóry. Za zmínku stojí i bratři
Bauerové, geniální malíři, kteří doplnili jeho dílo kresbami.
Všichni tři později odešli z Valtic a proslavili se v cizině.
Jeden z nich dokonce slavně na anglickém dvoře.

Marek Vařeka
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Lichtenštejnský zámek Wilfersdorf

Reprezentativní stavba wilfersdorfského zámku se nachází

jižně od Mikulova, devět kilometrů od rakouského měs-

tečka Poysdorf. Ve středověku zde původně stával gotický

hrad, který náležel k majetku pánů z Maissau. Do vlastnic-

tví rodu Lichtenštejnů se hrad dostal roku 1436. Lichten-

štejnové také zahájili jeho velkou přestavbu. Z původně

opevněného hradu se postupem času stala obdélná zá-

mecká budova obklopená parkem. V sedmnáctém století

zde žila významná postava Lichtenštejnského rodu, kníže

Gundakar, který je zakladatelem jedné z rodových větví,

která dodnes žije v Lichtenštejnském knížectví. Z tohoto

důvodu je Wilfersdorf pokládán za rodové sídlo či kolébku

této knížecí rodiny. Gundakar zde také roku 1658 zemřel.

Další výrazné změny se zámek dočkal v letech 1713–1721

za knížete Antonína Floriána, který si na přestavbu svého

sídla pozval významného vídeňského architekta Antona

Ospela (1677–1756). Architekt Ospel byl také pověřen

úpravou jízdárny a konírny na dalším lichtenštejnském

zámku, a to ve Valticích. Roku 1802 se celý zámecký areál

dostal do tak zchátralého stavu, že musel být částečně

zbourán. 

V roce 1983 byla zahájena renovace zámku a v západním
křídle budovy se podařilo otevřít regionální muzeum. Na
počest posledního vlastníka panství Františka Josefa II. se

Lichtenštejnové v Dolním Rakousku

Lichtenštejnský zámek Wilfersdorf

Kolonáda Reistna Kaple sv. Huberta 



expozice muzea zaměřila na dějiny vladařského domu
Lichtenštejnů a jejich někdejší statky v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku. Výstava kladla důraz na přehledné
představení jednotlivých míst a jejich funkci a roli v lich-
tenštejnském panství. Podařilo se vytvořit souhrnná 
znázornění majetků i rodinných vztahů Lichtenštejnů. 
V rodokmenu je zaznačen i kníže Gundakar, jeho syn Hart-
mann s manželkou Alžbětou Sidonií a jejich dvacet čtyři
dětí. Všichni jsou pochováni v rodinné hrobce v místním
farním kostele. 

V letech 1996 až 1997 byla expozice muzea věnována kul-
tuře a vínu. Na počátku nového milénia se zámek opravuje
a 11. května roku 2002 je knížetem Hansem Adamem II.
slavnostně otevřen. Prostředky na opravu byly získány 
z fondů EU, částí přispěla obec Wilfersdorf a také lichten-
štejnské nadace. Od roku 2005 se zámek těší vysokému
zájmu návštěvníků a stal se jednou z nejnavštěvovanějších

památek a cílem turistických výletů v Dolním Rakousku.
Největší část zámecké budovy si nyní pronajímá samotná
obec, v první patře je umístěna stálá expozice věnovaná
rodu Lichtenštejnů, další prostory lze pronajmout pro sou-
kromé i veřejné výstavy nebo koncerty. Sklepní prostory
jsou v nájmu soukromých vinařům a také vinným sklepům
Lichtenštejnska. V dalším traktu zámku sídlí vlastivědné
muzeum, které představuje svým návštěvníkům regionální
historii této oblasti. Zámek tedy žije díky spojení kultury 
a vína. Každoročně se v době adventu pořádají také kon-
certy a festivaly. 

Již před několika lety zámek Wilfersdorf navázal partnerství
s moravskou Lednicí v oblasti příhraniční spolupráce 
v oblasti kultury i turismu. V nadcházejícím roce 2013 bude
v rámci EU a projektu Po stopách Lichtenštejnů otevřena
nová výstava za přispění moderních médií a techniky. 

Hans Huysza
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Panovník neztratil právo veta

Prvního července letošního roku vydal knížecí dům prohlá-
šení, že s radostí a vděčností přijal rozhodnutí většiny 
obyvatel, která si přeje pokračování v úspěšném a po tři
sta let fungujícím partnerství mezi lidem a panovnickým
dvorem. 

Letos v létě se v Lichtenštejnsku uskutečnilo referendum,
ve kterém bylo výraznou většinou 76,1 % odmítnuto zru-
šení práva vládce vetovat výsledky referend. Toto veřejné
hlasování vyvolala skupina místních aktivistů, kteří tímto
způsobem reagovali na prohlášení prince Aloise, že od-
mítne případnou legalizaci potratů. Hlasem nadpoloviční
většiny obyvatel však záměr dekriminalizovat interrupci 
nakonec neprošel. Pokud by regent Alois, kterému je vláda
nad knížectvím fakticky svěřena od roku 2004, právo veta
uplatnil, stalo by se tak poprvé za třicet let. Naposledy byla
vetována novela mysliveckého zákona za vlády Aloisova
děda, knížete Františka Josefa II. 

V roce 2003 vstoupila v Lichtenštejnsku v platnost nová
ústava, která posílila panovnické pravomoci například v ob-
lasti jmenování soudců a odvolávání vlády bez udání 
důvodu. Dnes je Lichtenštejnsko jednou z posledních zemí
Evropy, kde má nevolený panovník skutečně reálnou moc. 

(red.)

Knížectví Lichtenštejnsko
Nejdůležitější události roku 2012

Vaduz v průběhu oslav státního svátku



Výročí připojení Horní země

Lichtenštejnské knížectví si v letošním roce připomíná 

významné výročí tři sta let od okamžiku svého vzniku, ke

kterému došlo spojením panství Schellenberg a hrabství

Vaduzu roku 1712 za knížete Jana Adama I. Spojením 

tzv. Dolní a Horní země byl učiněn zásadní krok k vyhlášení

knížectví Lichtenštejn císařem Karlem VI. roku 1719 

a k jeho pozdější svrchovanosti i posílení politického vlivu

Lichtenštejnů ve Svaté říši Římské. 

V den státního svátku připadajícího na 15. srpen pronesl

korunní princ Alois slavnostní projev, ve kterém poděkoval

občanům za jednoznačné potvrzení stávajícího státního 

systému a vysokou účast na veřejných hlasováních. Při-

pomněl složitou hospodářskou situaci celé Evropy, která

má dopad také na ekonomiku Lichtenštejnska, a tím také

na nutnost přistoupit k dalším úsporným opatřením, která

je nutné zahájit ještě se stávající vládou před nadcházejí-

cími parlamentními volbami. 

„Ačkoli právě začíná volební boj, nemůžeme si v následu-
jících měsících dovolit být nečinní ohledně nutných refo-
rem. Reformy a s tím spojená úsporná opatření, k nimž
dnes nedojde, nás budou následně stát značně více. Měli
bychom spíše nové vládě odlehčit od oněch reformních
opatření, jež můžeme změnit ještě v tomto legislativním
období. V popředí přitom pro mne stojí následující re-
formy: vládní a správní reforma, odluka církve a státu, 
reformy spojené s transformací bankovního systému, 
reforma zákona o zdravotním pojištění a s ní spojený ba-
líček úsporných opatření. Měli bychom k těmto reformám
přistoupit ještě v tomto legislativním období také proto, že
jinak budeme muset upustit od mnoha reformních pro-
jektů v následujícím legislativním období a nebudeme moci
přikročit k dalším důležitým budoucím tématům. Těžištěm
následujícího legislativního období bude trvalé finanční 
zajištění našeho sociálního systému. K tomu potřebujeme
v péči o staré osoby, ošetřovatelské péči, podpoře rodin,
základním zajištění, stejně jako ve zdravotní péči široce
pojaté reformy. V těchto oblastech budeme na jedné
straně posilovat osobní zodpovědnost a na druhé straně
musíme poskytnout cílenou pomoc skutečně potřebným 
v nouzi. [...] Jako malý stát bez surovinového bohatství
můžeme financovat náš stát a tím také náš sociální systém
jedině z hospodářství, které je světově konkurence-
schopné. K tomu potřebujeme mezi jiným také co možná
nejlepší vzdělávací systém. Zde musíme navzdory všem

úsporným opatřením investovat do budoucnosti a klást
sem druhé těžiště pro následující legislativní období. Dobrý
vzdělávací systém může také nejvíce přispět ke spravedli-
vější a otevřenější společnosti,” pronesl mimo jiné princ
Alois.

V souvislosti s reformou vzdělávání upozornil panovník
také na potřebu zajistit zemi vyšší počet odborníků v růz-
ných profesích a s tím spojené vytvoření lepších podmínek
pro příchod expertů ze zahraničí. Dále připomněl i důleži-
tost transformace bankovního sektoru. V závěru své řeči
se hlava země obrátila na své občany, které laskavě 
požádala o shovívavost a pochopení nutnosti provádět 
nepopulární úsporná opatření a vyzval také k podpoře
vlády i Zemského sněmu. 

(red.)

Pozn. red.: Úplné znění projevu je dostupné na webových stránkách
o.p.s., http://www.psli.cz/ 

Sto padesát let lichtenštejnského 
parlamentu

Dalším kulatým výročním, které si Lichtenštejnsko v roce
2012 připomíná, je vznik prvního zákonodárného shromáž-
dění. Na základě ústavy podepsané knížetem Janem II.
dne 26. září 1862 mohl regent nově vládnout jen za pod-
pory kvalifikované většiny poslanců parlamentu. Podle
tehdy platné ústavy mohlo být do nově založeného 
parlamentu zvoleno patnáct poslanců. Dvanáct členů par-
lamentu vzešlo z výběru voličů, tři poslance jmenoval sám
kníže. Volební právo měli v této době pouze zaměstnaní
muži starší 24 let. Tito voliči však poslance nevybírali přímo
sami, ale ve volebních okrscích si zvolili své zástupce, kteří
pak měli mandát k volbě dvanácti poslanců. Slavnostní 
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Princ Alois během státního svátku Lichtenštejnska



zahájení činnosti nového parlamentu proběhlo v prosinci
téhož roku. Parlament měl právo podílet se na legislativním
procesu, schvalování mezinárodních smluv nebo náboru
vojska. Od roku 1988 mají volební právo všichni občané
starší 18 let. Lichtenštejnský parlament nyní čítá pětadva-
cet poslanců. 

Mezinárodní cena pro stavbu roku

Není bez zajímavosti, že Lichtenštejnsko vybudovalo pro
svůj parlament pozoruhodný nový komplex budov, které 
v roce 2010 získaly prestižní architektonické ocenění. Dvě
minimalistické stavby pokryté 680 tisíci kusy žlutých cihel
zaujaly porotu mezinárodní soutěže Brick Award natolik,
že ji ocenila jako nejlepší stavbu světa. 

Soubor budov z rež-
ných cihel je tvořen
tzv. vysokým domem,
ve kterém je situován
jednací sál, a „dlou-
hým domem”, v jehož
útrobách jsou na ploše
tří podlaží umístěny
pracovny, kanceláře 
a organizační a bez-

pečnostní zázemí. Vyšší z objektů má klasický tvar domu
se sedlovou střechou, druhá budova je koncipována do 
podoby jednoduché kubické hmoty. Oba objekty jsou 
postaveny na okraji stoupajícího terénu pod panovnickým

sídlem, v těsné blízkosti úřadu lichtenštejnské vlády. Pod
povrchem jsou samozřejmě ještě ukryty potřebné 
podzemní garáže, ze kterých je možný přímý vstup do 
nových objektů. 

Budovy parlamentu ve Vaduzu vznikaly velmi pozvolna,
takže nekonvenční návrh architekta Hansjörga Göritze
uspěl až po několika pokusech. 

(red.)

Deset let diplomatické mise 
ve Washingtonu 

V říjnu 2002 zahájilo svoji činnost v hlavním městě Spoje-
ných státech amerických Velvyslanectví Knížectví Lichten-
štejnska; funkce velvyslance se před deseti lety ujala
Claudia Fritscheová, která u svých povinností zůstává 
doposud. Spojené státy jsou jedním z nejdůležitějších 
obchodních partnerů Lichtenštejnska. Společné zájmy obě
země deklarují také na poli globálních problémů, lidských
práv nebo řešení konfliktů. Velvyslankyně Fritscheová 
zastupuje zájmy knížectví nejen v samotném hlavním
městě ale i v celých USA a také na půdě organizace Spo-
jených národů. Vládou své země je trvale oceňována za
svou snahu zvyšovat povědomí Američanů nejen o historii
Lichtenštejnska a národních zájmů, ale i budování obrazu
tohoto malého knížectví v srdci starého kontinentu jako
moderní a prosperující evropské země. 

(red.)
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Nové budovy parlamentu

Odznak, který si návštěvníci vranovského kláštera na 
fotografii prohlíží, je složen ze zvířecí figury představující
beránka přepásaného prstencem, pomocí kterého je za-
věšen na kolaně. Zdobný řetěz je složený z dvaceti osmi
černých křesacích kamenů pokrytých bílými tečkami. Mezi
kameny jsou vloženy dvojice do sebe zapadajících zlatých
ocílek. Později se řád začal nosit také zavěšený na rudé
stuze a rouno bylo upevněno na černém křesacím kameni,
ze kterého šlehaly do stran zlaté plameny. Tyto články jsou
navíc převýšeny zlatou křesací ocílkou, na které je znázor-
něn boj Iásona s drakem, na rubu výjev plavby Argonatů.

Symbolika beránčího rouna může ale také odkazovat ke

starozákonnímu příběhu Gedeona, který do rouna zachytil

nebeskou rosu. Na zaoblených částech ocílky je vepsána

řádová devisa PRETIUM LABORUM NON VILE tzn. Odměna

za námahu je nepatrná. Na opačné straně nápis NON

ALIUD – Nikdy jinak. Řádovým heslem je ANTE FERIT

QUAM FLAMMA MICET, což znamená Dříve křesnout, než

plameny vylétnou. 

Toto nejznámější a nejdůležitější rytířské vyznamenání,

Řád zlatého rouna, založil roku 1430, v den svého sňatku

Z Lichtenštejnských sbírek



s Isabelou Portugalskou, burgundský vévoda Filip Dobrý 

z rodu Valois. Tento krok měl za cíl udržet u dvora loajální

šlechtu, která by podporovala vévodovy politické zájmy.

Jedním z poslání řádu byl také boj proti Islámu, kterým se

jižní Evropa cítila ohrožená. V roce 1433 vydal papež Evžen

IV. bulu, schvalující statut tohoto řádu. 

Řád, který se z počátku uděloval místní vysoké šlechtě,
mohli později získat i příslušníci okolních katolických zemí.
Z původních dvaceti čtyř rytířů se postupem času řád 
rozrostl až na 50 členů a velmistra. 

Přijímání nových členů řádu probíhalo na zasedání kapituly,
a to pouze tehdy, když se místo pro dalšího uchazeče uvol-
nilo úmrtím stávajícího rytíře řádu. Po smrti člena řádu se
kolana, vždy číslovaná, musela vrátit zpět kapitule, aby
mohla být znovu udělena novému příslušníkovi.

Do rukou panovníků Svaté říše Římské a následně do 
Císařství rakouského přešel tento původně burgundský řád
roku 1477 prostřednictvím sňatku Maxmiliána Habsbur-
ského s vnučkou zakladatele, Marií Burgundskou. Hodnost
řádového velmistra byla totiž spjat s titulem burgundského
vévody, který tímto krokem Maxmilián získal, nikoliv s úze-
mím v dnešní Francii. 

Po roce 1700 v důsledku války o španělské dědictví se 
Řád rozdělil na dvě větve – španělskou a rakouskou. Toto 
dělení přetrvává dodnes. Ve Španělsku je nyní vnímán jako
vyznamenání záslužné a může ho obdržet i člověk jiného
než katolického vyznání. Rakousko vždy dbalo na přísné
dodržování regulí, a tak řád zůstal ryze katolický. 

Dne 23. června 1953 uznala Rakouská republika právo
hlavy dynastie Habsburků na suverénní udělování řádu.
Do roku 1701 byl propůjčen 618krát, následně v rakouské
větvi v 685 případech. Z rodu Lichtenštejnů bylo členem
řádu 26 rytířů.

Martin Číhalík
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Poznáte, co si na fotografii prohlíží princ Wolfgang spolu s Martinou 
Komendovou a Karlem Hanslíkem v knihovně paulánského kláštera 
ve Vranově?



Leden

Karel Eusebius z Lichtenštejna, hospodář a mece-
náš, přednáší PhDr. Miroslav Geršic
Místo konání: aula administrativního a školícího centra 
Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno
Termín: 17. 1. 2013

Únor

Architektura rodu Lichtenštejnů, přednáší Mgr. Martin
Číhalík
Místo konání: aula administrativního a školícího centra 
Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno
Termín: 21. 2. 2013

Březen

Výstava Dějiny vladařského domu Lichtenštejnů,
otevření stálé expozice za účasti knížete Hanse Adama II.
Místo konání: zámek Wilfersdorf, Rakousko
Termín: 22. 3. 2013, slavnostní zahájení 

Vojenské tradice Lichtenštejnů, zahájení putovní 
výstavy na zámku ve Slavkově u Brna 
Termín: 31. 3. 2013

Duben

Sekundogenitura rodu Lichtenštejnů v Moravském
Krumlově, výstava 
Místo konání: Moravský Krumlov 
Termín: duben 2013

Sekundogenitura rodu Lichtenštejnů v Moravském
Krumlově, konference 
Místo konání: Moravský Krumlov 
Termín: duben 2013

Zahájení roku historických vojsk, „Manévry armád
napoleonských válek” cyklus akcí oživená historie
Místo konání: zámek Valtice
Termín: 13. – 14. 4. 2013

Květen

Liechtenstein Tour 2013, druhý ročník cyklistického 
závodu
Místo konání: 
Termín: 8. 5. 2013 v 10 hod.

Předání panství Jindřichovi I. z Lichtenštejna 1249,
zahájení stálé výstavy 
Místo konání: zámek Mikulov
Termín: květen 2013

Červen

Tapiserie biskupa Jiřího III. z Lichtenštejna, výstava
gobelínů a tapiserií z Lichtenštejnských sbírek a z Opavy
pořádaná ve spolupráci se zámkem Valtice
Termín: červen 2013

Vojenské tradice Lichtenštejnů, přednáší Dr. Luděk
Šubert, prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. 
Místo konání: zámek Slavkov u Brna
Termín: červen 2013

Aktualizovaný přehled plánovaných kulturních akcí najdete na adrese: http://www.psli.cz/aktuality
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