Konference Úsilí rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu
V roce 2012 jsme si připomněli celých 300 let o chvíle, kdy se knížeti Janu Adamovi I. z
Lichtenštejna podařilo položit základy samostatného lichtenštejnského státu, o což knížata
tohoto rodu snažila po celá staletí v rámci zemí Koruny české (v Těšínském knížectví ve
Slezsku ani v knížectví Lichtenštejn na území dnešního Moravského Krumlova a Uherského
Ostrohu ale nikdy mocensky neprorazila) či Svaté říše římské, kde snahy konečně úspěchem
završil právě Jan Adam I., když zakoupil panství Schellenberg a hrabství Vaduz v letech 1699
a 1712. Celý proces byl dokončen povýšením těchto zemí roku 1719 na Knížectví
Lichtenštein.
Pro zmapování vývoje vzniku knížectví a ku pomoci jeho dalšího zkoumání se ve dnech 15. a
16. listopadu 2012 se na zámku Valtice konala mezinárodní konference pod záštitou
ministryně kultury ČR Mgr. Aleny Hanákové na téma „Úsilí rodu Lichtenštejnů o získání a
udržení vlastního státu“, jež byla úvodními projevy zahájena ve čtvrtek v 9,30 hodin. Protože
se jednalo o mezinárodní konferenci, byly příspěvky simultánně tlumočeny do němčiny nebo
do češtiny.
Průvodního slova se ujal prof. PhDr. Aleš Zářický, PhD., společně se svou kolegyní Mgr.
Zuzanou Hrabicovou. Slovo na úvod přijali mj. také Mgr. Michal Tlusták (kastelán valtického
zámku), Mgr. Martin Číhalík (ředitel společnosti), PhDr. Petr Kroupa (ředitel územního
pracoviště NPÚ v Brně) a Ing. Marek Juha (předseda správní rady společnosti).
V prvním bloku konference, jenž nesl název „Lichtenštejnové očima pomocných věd
historických“, vystoupili se svými příspěvky Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr. (Diplomatický
materiál Lichtenštejnů ve fondech Moravského zemského archivu v Brně), Hans Huysza
(Genealogie desFűrstenhauses Liechtenstein – dargelegt am Beispiel der Stammtafelim
Liechtenstein Schloss Wilfersdorf), Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (Symboly lichtenštejnské
státnosti. Nejen heraldika a sfragistika ve službách panujícího rodu) a Mgr. Petr Nohel
(Přemyslovský původ Lichtenštejnů a jejich rodové vazby v českém a evropském kontextu).
Během krátké pauzy na lehké občerstvení, která následovala po krátké diskusi na témata
obsažená v prvním bloku konference, bylo účastníkům umožněno prohlédnout si nově
rekonstruované sídlo společnosti Po stopách Lichtenštejnů, jejíž kanceláře budou zanedlouho
dokončeny ve druhém patře zámku Valtice.
Druhý blok přednášek pojmenovaný „Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o založení vlastního
státu“ zahájila svou návštěvou a krátkým vstupem Její Jasnost Maria-Pia Kothbauer,
princezna Liechtenstein, která poté předala slovo prvnímu přednášejícímu druhého bloku,
Prof. Dr. Heinzi Dopschovi ze Salzburgu (Fűrstenstand und Fűrstentum. Grundfragen zur
Geschichte des Hauses und Landes Liechtenstein), na nějž navázali PhDr. Jan Al Saheb,
Ph.D. (Územní aspirace Lichtenštejnů ve Slezsku), Dr. KatarzynaBrzezina-Scheuerer
(Nahundfern. Die barocken Kunstwerke als Zeugnis der Angehőrigkeit der Troppauerund
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Jägerndorfer Fűrstentűmer zu den liechtensteinischen Gűtern), PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.
(Státotvorné snahy knížat z Lichtenštejna v raném novověku) a doc. PhDr. Marie Macková,
Ph.D. (Poddanská města lichtenštejnských panství a jejich vztah k vrchnosti v 18. století).
Celý druhý blok ukončil svým příspěvkem PhDr. Mgr. Miroslav Geršic (Valtická lichtenštejnská
primogenitura a Neulengbach).

„Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o udržení vlastního státu“ bylo předmětem třetího a
posledního bloku přednášek, který byl po krátké pauze na oběd a ochutnávce
lichtenštejnských vín zahájen příspěvkem JUDr. Mgr. Ondřeje Horáka, Ph.D. ("... a
nebezpečí, to nepomine, dokud nebude největší z magnátů do posledního dvora vyvlastněn".
Lichtenštejnové a pozemkové reformy v Československu.). Poslední fázi konference poté
vyplnili svými příspěvky ještě Mgr. Vít Dostál (Urovnání česko-lichtenštejnských vztahů:
příspěvek Jihomoravského kraje k české zahraniční politice) a Ing. Milan Venclík, MBA
(Aktuální politické a ekonomické trendy lichtenštejnského knížectví ve vztahu k ČR a EU).
Následovala velmi přínosná panelová diskuse, která směřovala nejen k poslednímu bloku, ale
zahrnula také některé otázky bloků předchozích.
Následně byl první den konference oficiálně ukončen, ale většina účastníků se přesunula do
Salonu vín, kde proběhla hodinová degustace bílých a červených vín pěstovaných v oblasti
jižní Moravy doplněná odborným výkladem o historii vinařství i popisem jednotlivých
hodnotících kritérií, které lze u posuzování jednotlivých vín uplatnit.
Čtvrteční večer se potom i nadále nesl ve znamení dobrého vína a neformální zábavy ve
vinném sklepě, kde měli účastníci konference možnost navzájem se více seznámit,
poslechnout si živě moravskou cimbálovou muziku, ochutnat lichtenštejnská červená i bílá
vína a ti odvážnější si dokonce i zatančit.
Druhý den konference se nesl v odpočinkovém duchu, kdy byla na programu hromadná
prohlídka zámku Valtice, konkrétně prohlídkového Císařského okruhu v prvním patře, a to za
osobního odborného doprovodu a výkladu kastelána zámku Michala Tlustáka. Pan kastelán
upozornil na mnohá historická fakta, která dnešní podobu zámku výrazně i okrajově ovlivnila,
ale věnoval se také jeho současnému stavu, když prohlídku rozšířil o místnosti právě
rekonstruované a prostory pro další opravy plánované, pokud pro ně bude zajištěn dostatek
finančních prostředků.
Konečným momentem konference se stal úder zámeckých hodin oznamující páteční poledne,
kdy se všichni účastníci i organizátoři rozjeli zpět do svých domovů nebo na svá pracoviště,
spokojeni s výsledky konference i s mnoha nově nabytými vědomostmi, zážitky a dojmy.
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