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Vážení čtenáři!

V uplynulých měsících jsme se zabývali především historií
spojenou s Moravou a rodem Lichtenštejnů. Touto tématikou se budeme zabývat i v následující době. Historií
se většinou zabýváme z důvodů poznání své minulosti
a pochopení souvislostí, které jsou s odstupem času vždy
patrnější. Ne nadarmo se říká, že kdo se nepoučí z chyb
minulosti, prožije tytéž chyby v budoucnosti.
V loňském roce jsme ve Valticích uspořádali konferenci na
téma „Úsilí rodu Lichtenštejnů o vytvoření vlastního státu“.
Lichtenštejnové si jako jeden z mála rodů uvědomovali
strategickou nutnost vytvoření vlastního státu, a to třeba
i malého, pokud se chtějí aktivně účastnit politických procesů a formovat politické dění v Evropě.
V naší minulosti hráli Lichtenštejnové vždy významnou
roli jak ve funkcích politických, ekonomických i kulturních.
Formovali politické i ekonomické prostředí a vytvářeli
kulturní hodnoty, kterými se chlubí i dnešní společnost.
Z mocenského hlediska se ovšem nikdy nedostali do
situace, kdy se mohli stát vladařským rodem, který by
vládl Rakousku-Uhersku, ačkoliv jistě, jak ukazuje minulost
ale hlavně současnost, takové ambice a hlavně schopnosti
měli.
Z historického hlediska je dnes možno říci, že tato skutečnost se pro ně stala možná i výhodou, neboť při rozdělování Evropy v roce 1918 by bylo i pro velké stratégy
poměrně složité udržet byť nějakou formou celistvost
Rakouska-Uherska.
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potenciál a buduje společnost, která stojí na tržním principu, ale uvědomuje si i nutnost sociálního koncensu.
Je skoro nevídaným jevem v dnešní předlužené Evropě,
že je to země s nulovým státním deficitem.

Z tohoto důvodu chceme na tomto půdorysu v příštím roce
rozpoutat debatu o roli státu v dnešní situaci, kdy pomalu
vidíme snahy vytvořit jednotnou Evropu a oslabit, anebo
dokonce odstranit jednotlivé státní struktury. Rádi bychom
uspořádali několik tematických přednášek a hlavně debat
o tom, jak má fungující stát vypadat, komu má sloužit
a co by měl společnosti přinášet.

Jestliže se totiž ukazuje snaha Lichtenštejnů o vytvoření
vlastního státu strategicky správná, je pak možno o tomto
směru směřování Evropy velmi úspěšně pochybovat.
Chtěli bychom porovnat fungování státu v ČR, Rakousku
a v Lichtenštejnsku se všemi klady a zápory, které samostatnost pro tyto jistě malé státy přináší.
Jako završení této diskuze bychom rádi na konec roku
uspořádali Mezinárodní diskuzní fórum za účasti knížete
Hanse-Adama na tato témata.
Tímto bychom chtěli přispět do současné debaty o směrování společnosti, která musí nastat, pokud se má do
budoucnosti vytvořit stabilní prostředí. A tak by nám
studium historických souvislostí mohlo pomoci formovat
novou budoucnost.

Tak nastala známá skutečnost, že monarchie se rozpadla
a většina rodů přišla o svá privilegia i majetky. A zde se
ukázala prozíravost Lichtenštejnů, kteří založili a hlavně
udrželi, alespoň malý, ale fungující stát.

Lichtenštejnsko je dnes země, kterou přivedli Lichtenštejnové k prosperitě. Hraje významnou roli v bankovnictví,
vlastní silou a stabilní ekonomiku, která má rozvojový
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BEST WESTERN PREMIER HOTEL INTERNATIONAL BRNO
„MÛÏete spát v hotelu anebo Ïít v Intru“
❖ Komfortní ubytování s parkováním
❖ Kongresové centrum aÏ pro 600 osob
❖ Restaurace a Bary
❖ Catering do 4000 osob
❖ Fitness a Wellness Centrum na 1100 m2
Pût desítek let jiÏ pﬁedstavuje brnûnsk˘ BEST WESTERN PREMIER Hotel International Brno top kvalitu
v tuzemsk˘ch ubytovacích, stravovacích a kongresov˘ch sluÏbách.
Pět desítek let již představuje brněnský BEST
WESTERN PREMIER Hotel International
Brno top kvalitu v tuzemských ubytovacích, stravovacích a kongresových službách.

Od roku 1962, kdy Hotel International Brno
začal sloužit všem návštěvníkům, mířícím do
jihomoravské metropole zejména na veletržní
a sportovní akce, zažil několik proměn. Zásadní
a velkorysá modernizace všech 234 pokojů je
ovšem spjata až s jeho přiřazením do celosvětové sítě BEST WESTERN. Značka PREMIER
v názvu jej řadí mezi nejprestižnější hotely mezinárodního řetězce BEST WESTERN. Všechny
služby garantují svým hostům výhradně špičkový servis a to, co se týká jejich rozsahu, tak
také kvality a úrovně. Ať již hovoříme o designu nábytku, vybavení pokojů, samozřejmém
hotelovém servisu, gastronomii nebo široce
dostupných informačních zdrojích, zabezpečovaných nejmodernějšími komunikačními technologiemi. Bez nadsázky tak lze říci, že BEST
WESTER PREMIER Hotel International Brno
představuje kvalitativní etalon ke kterému se,
coby vzoru další brněnské hotely postupně
přibližují.

Hodnotnou funkcionalistickou architekturu budovy v takzvaném bruselském
stylu dnes přísně střeží památková ochrana.
Nadčasové materiály, tedy sklo, chrom a mramor doplňují v interiéru četná původní umělecká díla, jejichž tvůrci se mezitím dočkali
širokého uznání a věhlasu. Proto práce Bohdana Laciny, Konráda Babraje, Bohumíra
Matala, držitelů zlatých medailí ze světové
výstavy v Bruselu 1958 sklářů Jaroslavy Brychtové, Stanislava Libenského, Miloslava Klingera
a dalších umělců dnes povyšují interiér hotelu
doslova na výstavní síň.

Bez každodenní práce erudovaného a motivovaného personálu, by zůstal i sebedokonalejší
interiér pouhou kulisou Aktuálně zde pracujících zaměstnanců hotel čítá 180. Spokojení
hosté se vracejí především pro trvale rostoucí
úroveň servisu a služeb. Své kulinářské
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mistrovství systematicky zdokonaluje
tým šéfkuchaře pana Miroslava Husáka,
fyzioterapeuti spolu s kondičními trenéry, masérkami a vizážistkami se starají
o aktivní odpočinek i cílenou regeneraci
nejen ubytovaných. Za další anonymní zaměstnance hovoří jasnou řečí jejich pečlivá
práce, prozrazující zájem a snahu o absolutní
spokojenost všech hostů. Management hotelu
sbírá průběžně zkušenosti ve všech evropských
i světových metropolích, síť BEST WESTERN
zajišťuje svým členům přímý přístup k veškerým novinkám v oboru.

Mezi více než téměř třemi miliony hostů,
kteří se za uplynulých padesát let ubytovali pod špilberským kopcem v samém historickém centru města, bychom nalezli stovky
známých a vzácných jmen, světoznámé a obdivované sportovce, umělce i politiky. Hotel se
může pochlubit, že jako jediný z „hotelové
rodiny“ v České republice zajišťoval služby při
návštěvách v současné době pravděpodobně
nejvýznamnějších politických osobností, britské
královny Alžběty II. v roce 1996 a papeže
Benedikta XVI. v roce 2009. Z dalších můžeme jmenovat bývalou ministryni zahraničních věcí Spojených států paní Madeleine
Albright, hlavy států Itálie – Giorgio
Napolitano, Finska – Martí Ahtisaari, Rakouska – Georg Fischer, Luxembourgu –
velkokníže Henri, Lichtenštejnska – Hans
Adam II. a mnoha dalších. K nim samozřejmě
patří i bývalý a současný prezident České
republiky pánové Václav Havel a Václav
Klaus. V roce 2007 se hotel stal centrem
setkání 17 evropských prezidentů. Ze
sportovních osobností hotel poctili návštěvou
Michael Schumacher, David Coulthard,
Steffi Graf, Anna Kurnikovova, brněnská
rodačka Jana Novotná a v minulosti
i ikony motoristického sportu jako Luis
Chiron či Giacommo Agostini.

tou tradici. Catering v pojetí tohoto hotelu nezahrnuje pouze zprostředkování kulinářského
zážitku, ale také poskytování komplexních
služeb při zajištění rodinných oslav, svateb,
zahradních slavností či plesů. Jednou z největších akcí v historii hotelu bylo zajištění cateringu na Mistrovství světa
v Biathlonu v Novém Městě na Moravě
v roce 2013, kde hotelový catering
poskytoval celodenní stravování pro
významné hosty, členy závodních týmů,
organizátorů a novinářů po dobu celých
čtrnácti dnů závodů. To znamená denně
pro více jak 3000 osob.

Snad žádné z tuzemských ubytovacích a stravovacích středisek, které se může chlubit
prestižními čtyřmi hvězdičkami, nezdobí podobně úspěšný vstup mezi přední evropské
hotely. Svou roli v případě BEST WESTER
PREMIER Hotelu International Brno
sehrává vedle „premiérového“ servisu jeho
dokonalé urbanistické zasazení do historického centra města, výborné dopravní
spojení, dostatek míst v garážích i parkovacích stání a skvělé napojení na živý
městský organismus. Hotel obklopuje pečlivě upravená zeleň.

Jestliže bychom se mohli, podívat na hotel
očima pravidelného návštěvníka města Brna,
museli bychom ocenit jeho nezastupitelnou
úlohu, jakou po celou dobu své existence sehrává. Stal se nejen pro domácí neodmyslitelnou součástí historického centra. Stále je
místem většiny oficiálních jednání pro politiky,
obchodníky i podnikatele.

BEST WESTER PREMIER Hotel International Brno se mimo jiné věnuje zajišťování
cateringových služeb ve kterém má dlouhole-
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Úspěšné ukončení projektu REGIONÁLNÍ CENTRUM PODPORY
SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ.
V současné době byl ukončen projekt Regionální centrum
podpory sociálního podnikání, který realizovalo PPSD
Personální a poradenské sociální družstvo v Jihomoravském kraji. V rámci projektu byly splněny všechny závazné
výstupy a ukazatele. Ve spolupráci s irskými partnery
byly vytvořeny dva metodické materiály a to Metodika
pro vybudování centra na podporu sociálního podnikání
a Metodika motivačního kurzu pro cílové skupiny. Prvá
z nich popisuje postup vytvoření regionálního centra
tak, aby efektivně podporovalo vznik nových sociálních
podniků, včetně sociálních podniků, které již fungují.
Druhá metodika obsahuje popis aktivit motivačních kurzů
a byla již prakticky ověřena na sedmi workshopech.
Obě metodiky jsou uloženy na webových stránkách
našeho družstva: http://www.ppsd.eu/. Dalším výstupem,
který je hodnocen jako závazný indikátor bylo pořádání
motivačních kurzů pro cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání a nestátní neziskové organizace. Všechny kurzy
proběhly za velkého zájmu účastníků a s několika z nich
dále spolupracujeme na vybudování nového sociálního
podniku. Poslední plánovanou aktivitou, která je současně indikátorem splnění výstupů projektu byly odborné
konzultace se zástupci obcí a regionů. Cílem těchto
konzultací bylo seznámit zástupce obcí s principy sociálního podnikání a s jeho možnostmi při tvorbě strategických plánů rozvoje regionu. Lze konstatovat, že zájem
projevily menší obce a regiony a to především místní akční
skupiny. Sociální podnikání by tak mělo přispět k rozvoji
regionů a snížení nezaměstnanosti obtížně zaměstnatelných osob.
Projekt tedy úspěšně skončil, ale naše práce dále pokračuje. V rámci dalších plánovaných aktivit centra Vám
nabízíme tyto služby:

❖ Úvodní konzultace a diagnostiku možností založení
sociálního podniku

❖ pomoc při založení nového sociálního podniku, která se
skládá z pomoci pro rozhodnutí o vhodné právní formě,
vytvoření základní vize o zaměření činnosti sociálního
podniku a pomoci při vytvoření podnikatelského plánu

❖ pomoc při hledání vhodné formy financování startovního kapitálu
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❖ zpracování žádostí o dotace a granty pro sociální podnikatele

❖ vypracování marketingové a obchodní strategie

❖ navržení a zpracování metodik pro práci se zvolenými
cílovými skupinami

❖ Vzdělávání a rekvalifikaci uchazečů o založení sociálního podniku, nebo živnosti se sociálními principy

❖ manažerské vzdělávání nových manažerů sociálních
podniků

❖ pomoc při zpracování rozvojových a strategických
záměrů sociálního podniku

❖ spojení s dalšími sociálními podnikateli a výměnu
zkušeností

❖ Pořádání motivačních kurzů pro zájemce o sociální
podnikání

❖ Mentoring a koučing sociálních podnikatelů a zájemců
o sociální podnikání

❖ Spojení s podnikatelskou sférou za účelem navázání
spolupráce a kooperace

❖ Komplexní pomoc při založení a provozu sociálního
podniku formou „líhně“ sociálních podniků. Tato pomoc
spočívá ve třech základních formách.
– Uplatnění principu „zaměstnaneckého družstva“.

– Zahájení sociálního podnikání ve spolupráci s ÚP
– Založením dceřiné společnosti

Centrum také dále hledá další spolupracovníky, aby mohlo
rozšířit a zkvalitnit své služby. V současné době, za pomoci
partnerů, nabízíme pro začínající i již fungující sociální
podnikatele tyto další služby:

❖ Pronájem prostor

❖ Služby virtuální kanceláře

❖ Účetní, daňové a právní poradenství
❖ Marketingové a propagační akce

Se sv˘mi poÏadavky se mÛÏete obrátit na:
ppsd@atlas.cz; tel. 602 782 337
Ing. Vojtûch Miler
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Aktivity „Po stopách Lichtenštejnů”

Vážení čtenáři, stejně jako v předchozích číslech vám i nyní přinášíme krátký přehled kulturních akcí i dalších aktivit,
které za uplynulé měsíce roku 2013 společnost Po stopách Lichtenštejnů o.p.s. ve spolupráci se svými partnery
pořádala, nebo kterých se účastnila.

Březen

Neznámé stavby Lednicko-valtického areálu

Přednáška Daniela Lyčky se tradičně uskutečnila v aule Administrativního a školícího centra Jihomoravského kraje v Brně
na ulici Cejl. Student historie z Masarykovy univerzity, který
se dlouhodobě věnuje dějinám Lednicko-valtického areálu,
přiblížil posluchačům podobu i osudy několika saletů, které
bývaly součástí unikátního krajinářského celku, avšak postupem času zcela zmizely z jeho mapy. O jednom z nich,
Katzelsdorfském zámečku, jehož podobu badatel během
přednášky představil také ve 3D vizualizaci, se budete moci
podrobněji dočíst v tomto čísle, kde přinášíme druhou část
článku Daniela Lyčky.
Prof. Aleš Zářický a Mgr. David Macek během zahájení konference

Daniel Lyčka prezentuje výsledky svého bádání

Duben

Lichtenštejnská rodová hrobka v Moravském Krumlově

V Moravském Krumlově se dne 18. dubna konala ve spolupráci města, Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Centra
pro hospodářské a sociální dějiny a společnosti Po stopách
Lichtenštejnů o.p.s., jednodenní vědecká konference s názvem Sekundogenitura knížecího rodu Lichtenštejnů a Moravský Krumlov. Cílem bylo popsat a zhodnotit nejvýznamnější
aspekty zásadních dějinných událostí města a panství Moravský Krumlov spjatými právě s ambicemi rodu Lichtenštejnů.
Na počátku 17. století došlo k razantnímu mocenskému
vzrůstu rodu, který výrazně proměnil majetkové, ekonomické,
politické a kulturní vztahy na Moravě. Cílevědomé rozšiřování
držav vedlo k získání panství Moravský Krumlov, které zakoupil Gundakar z Lichtenštejna roku 1625. Zde začínají snahy
o vybudování samostatného knížectví Lichtenštejn na Moravě.

Prof. Jiří Kroupa a PhDr. Petr Kroupa během prohlídky krumlovského
zámku

Sekundogenitura knížecího rodu Lichtenštejnů a Moravský Krumlov
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Pozvání přijali, a se svými příspěvky vystoupili, prof. Jiří
Kroupa a PhDr. Karel Maráz z Masarykovy univerzity v Brně,
PhDr. Petr Kroupa (NPÚ v Brně), který se v příspěvku zaměřil
na architekturu Moravského Krumlova 16. a 17. století. Politické aspekty zhodnotil a výsledky bádání v oblasti genealogie
přednesl Dr. Marek Vařeka z Masarykova muzea v Hodoníně
a Mgr. Petr Nohel (UK Praha). Partnery z Ostravské univerzity
zastupovali Dr. Jan Al Saheb a Dr. Martin Krůl, kteří představili
osobnost knížete Josefa Václava z Lichtenštejna. Významnou
historickou postavu knížete Františka I. z Lichtenštejna přiblížil PhDr. Miroslav Geršic. Čestnými hosty byli Hans Huysza,
ředitel Lichtenštejnského zámku Wilfersdorf, Johann Kräftner,
ředitel Lichtenštejnských sbírek ve Vídni a David Macek,
zastupující Jihomoravský kraj, pod jehož patronátem se celá
konference uskutečnila. Součástí programu byla návštěva
krumlovské Lichtenštejnské hrobky, která je trvale nepřístupná a čeká na rekonstrukci, stejně jako rozlehlý renesanční
zámek, kde proběhly pouze dílčí opravy několika sálů, které
si účastníci konference měli možnost také prohlédnout. V závěru vyzval starosta obce Tomáš Třetina účastníky konference
k diskuzi o možnostech dalšího rozvoje města.

Současný stav předsíně vranovské hrobky

Královna mezi princeznami – umělecká výzdoba poutního kostela na Vranově u Brna

Cyklus přednášek věnovaných umění rodu Lichtenštejnů
pokračoval příspěvkem s názvem Královna mezi princeznami – umělecká výzdoba poutního kostela na Vranově u Brna, zaměřenou na unikátní nástropní fresku
chrámu, který byl vystavěn v letech 1620–24 díky Maxmiliánovi z Lichtenštejna a jeho ženě Kateřině z Boskovic. Přední
odborník na barokní malbu na Moravě, Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D. z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity představila náročný ikonografický program nástropní
fresky a popsala detaily samotné malby i jejich význam v kontextu mariánské legendy a celé chrámové výzdoby. Osobnost
autora fresek, malíře Jana Jiřího Etgense, jednoho z nejvýznamnějších umělců své doby, představila Dr. Šeferisová
i ukázkou jeho dalších děl a posluchačům přiblížila také
vídeňské umělce, kteří se na další výzdobě kostela podíleli.
Obnova rodové hrobky ve Vranově u Brna

Na přání investora, zastupovaného Dr. Johannem Kräftnerem
a profesorem Manfredem Wehdornem, byli v pátek 19. dubna
na Vranov u Brna pozváni zástupci společnosti Po stopách
Lichtenštejnů o.p.s. Proběhlo zde dlouho očekávané jednání
o plánované obnově rodové knížecí hrobky situované pod
poutním kostelem. Dnešní stav hrobky je téměř havarijní,
zásadní problémy jsou způsobeny vlhkostí, která se dostává
do zdiva a kleneb, kamenný portikus je staticky narušen
a kámen silně zvětrává.

Jednání o postupu obnovy. Zcela vlevo Zdeněk Vácha, ředitel NPÚ v Brně,
prof. Wehdorn uprostřed

pověřil architektonickou kancelář prof. Manfreda Wehdorna
z Vídně.

Jednání za účasti Dr. Johanna Kräftnera, ředitele Lichtenštejnských sbírek Vaduz – Vídeň byli přítomni prof. Wehdorn
s týmem architektů ze své kanceláře, zástupci Národního
památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně
vedeni ředitelem Zdeňkem Váchou a klimatolog Ing. Červeňák. Pozvání investora přijali Ing. Marek Juha a Mgr. Martin
Číhalík ze společnosti Po stopách Lichtenštejnů, o.p.s. Farnost
zastupoval P. Th. Lic. Karel Hanslík. Diskuze byla vedena
zejména nad způsobem odvlhčení stěn a zajištění optimálních
klimatických podmínek, při preferování obnovení původního
větracího systému. Mgr. Číhalík, zpracovatel stavebněhistorického průzkumu kostela i historické části konventu prezentoval
původní plány krypty z roku 1819 uložené v lichtenštejnském
archivu ve Vídni.

Před několika lety rozhodl kníže Hans Adam II. o radikální
stavební a restaurátorské rekonstrukci jak stavby, tak i rakví,
sarkofágů a mobiliáře v hrobce. Vypracováním projektu
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Květen

Zámek Valtice v proměnách staletí

Několikaletý průběh a výsledky rozsáhlého stavebněhistorického průzkumu někdejšího rodového sídla Lichtenštejnů
popsal během přednášky Zámek Valtice v proměnách staletí
historik umění a dlouhodobý vědecký pracovník Národního
památkového ústavu v Brně Mgr. Petr Czajkowski. Přednáška
se tradičně uskutečnila v aule Administrativního a školícího
centra Jihomoravského kraje v Brně na ulici Cejl.

Ing. Zdeněk Novák

přednáška přiblížila posluchačům dějiny krajiny na lichtenštejnských panstvích Lednice, Valtice a Břeclav v kontextu
obecných dějin zemědělství, lesnictví, rybníkářství, zahradnictví, zahradní a krajinářské architektury a vysvětlila, proč se
toto území jako kulturní krajina Lednice-Valtice se stala v roce
1996 součástí UNESCO.

Září

Mgr. Petr Czajkowski během přednášky

Sbírka knížete z Lichtenštejna

Noc kostelů

V rámci stále populárnější Noci kostelů, která letos připadla
na 24. května, připravila společnost Po stopách Lichtenštejnů
o.p.s. ve spolupráci s Římskokatolickou farností Vranov u Brna
večerní program v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově u Brna a v tamější rodové hrobce. K historii architektury
hrobky i k osobnostem, které jsou v ní pochovány, promluvil
ředitel společnosti Mgr. Martin Číhalík, který mj. návštěvníkům
také ukázal unikátní, dosud nikde neuveřejněné plány stavby
z 19. století, které pochází z doby výstavby současného
pohřebního prostoru a jsou uloženy v lichtenštejnském archivu ve Vídni. Byla to také poslední příležitost navštívit tyto
prostory před jejich plánovanou rozsáhlou rekonstrukcí.
Program pokračoval komentovanou prohlídkou kostela, které
se ujala Mgr. Michala Šeferisová Loudová, Ph.D. z Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity, a která návštěvníkům popsala
nejdůležitější části výzdoby barokního chrámu.

Na pozvání společnosti Po stopách Lichtenštejnů o.p.s. zavítal
ve třetím zářijovém týdnu do Brna ředitel Lichtenštejnských
sbírek Vaduz – Vídeň Dr. Johann Kräftner. Jeho přednáška
s podtitulem „Akvizice za posledních 30. let – vývoj nejvýznamnější šlechtické kolekce ve střední Evropě“ uvedla
posluchače do sbírkotvorné činnosti současné hlavy rodu,
popsala způsoby získávání nejcennějších kusů kolekce i práce
v rozsáhlých restaurátorských a konzervátorských dílnách,
kterými Lichtenštejnský palác ve Vídni disponuje.

Červen

Lednický Eden knížat z Lichtenštejna

Červencová přednáška patřila Lednicko-valtickému areálu
z pohledu odborníka na historické parky a zahrady. Zahradní
architekt Ing. Zdeněk Novák, dlouholetý ředitel Zemědělského
muzea v Praze a Národního památkového ústavu v Brně, stál
za úspěšným zápisem Lednicko-valtického areálu na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jeho
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Říjen

Princ Konstantin z Lichtenštejna na návštěvě v Brně

Zástupci společnosti Po stopách Lichtenštejnů o.p.s. přivítali
na podzimní návštěvě Brna prince Konstantina, syna vládnoucího knížete Jana Adama II. z Lichtenštejna. Do jihomoravské
metropole nepřijel princ Konstantin poprvé, ale pravidelně
se zde účastní kulturních nebo vzdělávacích programů. Jako
zástupce rodiny Lichtenštejnů se intenzivně věnuje podpoře
a budování vzájemných vztahů s Jihomoravským krajem,
s nímž je rod spjat více než 700 letou historií.

seznámení se s aktivitami Regionální hospodářské komory
Jihomoravského kraje a výzkumem Vysokého učení technického, kde se setkal s rektorem a s děkanem Fakulty strojního
inženýrství. Zástupci VUT představili princi Konstantinovi
projekt NETME – Centrum nových technologií pro strojírenství. Součástí programu návštěvy bylo také seznámení se
s aktivitami Jihomoravského inovačního centra a Regionální
rozvojové agentury, které se věnují podpoře přeshraniční
spolupráce, investicím a inovacím včetně studentských projektů. Na pozvání pořadatelů soutěží Firma roku 2013
a Živnostník roku 2013 se zúčastnil slavnostního vyhlášení
výsledků a předávání cen regionálního kola.
Technické památky

Ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně byla uspořádána
přednáška Lichtenštejnská Huť Františka a železářství střední
části Moravského krasu, která se zaměřila na historii výroby
železa od počátků až po rozvoj průmyslu na někdejších Lichtenštejnských panstvích. Pozvání přednášet přijal Mgr. Ondřej
Merta.

Listopad

Princ Konstantin z Lichtenštejna (čtvrtý zleva) na návštěvě u rektora VUT
Karla Raise (zcela vpravo)

Součástí cyklu přednášek zaměřených na historii rodu Lichtenštejnů byl také listopadový referát historičky Mgr. Kateřiny
Dufkové z Karlovy univerzity, která se ve své badatelské
činnosti dlouhodobě zaměřuje na jednu z nejvýznamnějších
postav moravské šlechty 16. století, Jana Šemberu z Boskovic. Během přednášky přiblížila životní osudy i legendy
vztahující se k osobě Jana Šembery. V souvislosti s rodem
Lichtenštejnů se zaměřila na podrobné vykreslení situace, kdy
se sňatkem Karla a Maxmiliána s dcerami Jana Šembery,
a tím i ziskem rozsáhlých panství, stávají Lichtenštejnové
nejmocnějším rodem na Moravě. Přednáška s názvem Jan
Šembera z Boskovic a Lichtenštejnské dědictví se uskutečnila
14. listopadu.
redakce

Prohlídka pracovišť VUT v Brně

Princ Konstantin se během své návštěvy seznámil s opravou
kulturních památek a dalších historických objektů, které
patřily k rozsáhlému majetku rodu. Jako čestný předseda
správní rady společnosti Po stopách Lichtenštejnů o.p.s. se
zúčastnil prezentace aktivit projektu, který napomáhá poznání
společné historie a zasazuje se o rozvoj cestovního ruchu
a budování přeshraniční spolupráce. Cílem projektu je mj.
vytvoření rozsáhlé databáze, která bude kompletně zahrnovat
odkazy rodu Lichtenštejnů a to nejen na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku. Další program princovy návštěvy zahrnoval
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Životopisy rodiny Lichtenštejnů
Kníže František Josef II. z Lichtenštejna, panovník,
který udržel za 2. světové války neutralitu své země

Díky rozumné politice se knížeti Františku Josefu II. a jeho
vládě podařilo v protikladu s 1. světovou válkou přestát
2. světovou válku bez větších obtíží. Svojí opatrnou politikou
vůči Německu zajistil Lichtenštejnsku suverenitu, samostatnost a udržel pracovní příležitosti pro obyvatele své země
dodávkami zboží pro Švýcarsko. V těžké době 2. světové války
zachránil několik desítek židovských rodin jejich zaměstnáním
na statku Hohenau a Rabensburgu. Lichtenštejští muži jako
občané suverénního státu nemuseli narukovat do německé
armády. Majetek rodu sice nebyl zabrán německou říší, ale
byla do něho ustanovena německá správa. Postavení knížete
jako polovičního Habsburka po své matce Alžbětě Amálii,
arcivévodkyni rakouské, bylo vystaveno stálému nebezpečí
z Berlína a dále hrozily problémy i ze skutečnosti, že jeho prateta, kněžna-vdova po knížeti Františkovi I., rozená baronka
Guttmannová, byla pokřtěná Židovka. Jeho ústupky Berlínu
rozhodně neohrožovaly ani lichtenštejnský stát, ani si nevyžádaly lidské oběti. Kníže František Josef II. nikdy nepřijal
německé státní občanství, národností byl Lichtenštejnec a se
závěry Mnichova nesouhlasil. Kromě dvou vzdálenějších příslušníků rodu – prince Aloise (pravnuk prince Eduarda, který
byl bratrem prince Františka de Pauly, což byl pradědeček
Františka Josefa II.) a bratrance Jana Mořice – nebyl nikdo
z příslušníků lichtenštejnského rodu členem německých
říšských ozbrojených sil a politických organizací. Místní odbočka NSDAP měla jen pár set členů a jejich případné násilné
výstupy na veřejnosti v Lichtenštejnsku vedly aktéry před
soud, nebo se nacisté zachránili útěkem do Německa. Ze
sedmdesáti lichtenštejnských dobrovolníků jich padlo na fron-

tách 2. světové války asi osm. Svým postojem zmařil pokus
hrstky domácích nacistů o puč.

S blížícím se koncem 2. světové války se Lichtenštejnové
obávali také o osud svých uměleckých sbírek, které mohly
být zničeny spojeneckými nálety, ustupujícími německými
a postupujícími ruskými vojsky. Díky své neutralitě dosáhli
u příslušných německých úřadů souhlasu s vývozem méně
hodnotných předmětů. Ve skutečnosti byla do transportů
zařazena díla první kategorie. V prosinci 1944 bylo vypraveno
z Lednice a Valtic několik železničních vagonů do Vaduzu, mj.
i zlatý kočár knížete Josefa Václava, který je dnes vystaven
v Lichtenštejnském muzeu v 9. vídeňském okrese. V lednu
1945 následovaly ještě dva vagony, jejichž cesta byla dosti
obtížná. Plánovaný odvoz sbírek z některých dalších zámků
se již nezdařil (Šternberk, Velké Losiny ap.). Kníže František
Josef II. ve svém diplomatickém voze již v roce 1943 odvezl
některá menší umělecká díla ze zámků ve Valticích a Lednici.

Československá vláda v roce 1945 nevzala v úvahu další argumenty generálního zmocněnce knížete pro správu majetku
Lichtenštejnů na území bývalé Československé republiky
prince Karla Alfréda, že lichtenštejnský majetek je svěřenectví, fideikomis, patřící Lichtenštejnsku na vydržování lichtenštejnské státní správy; jde tedy o majetek svrchovaného,
neutrálního státu. Lichtenštejnsko také trvalo na tom, že
diplomatické styky mezi Prahou a Vaduzem nebyly přerušeny,
ale stále trvají. Zatímco Praha diplomatické styky po válce
odmítla obnovit a snažila se tak možnosti a podmínky pro jednání Vaduzu ztížit tím, že Československo nechtělo Švýcarské
konfederaci přiznat pokračování jejího práva reprezentovat
a hájit zájmy Vaduzu v Československu i po válce. Konfiskace
lichtenštejnského majetku byla chápána jako „porušení
mezinárodního práva“ i právním oddělením tehdejšího Ministerstva zahraničních věcí v Praze.
Zachování samostatnosti, suverenity a minimální dopad důsledků 2. světové války tedy rozhodně patří k nezastupitelné
diplomatické činnosti lichtenštejnského panovníka. Kníže
František Josef II. se narodil dne 14. srpna 1906 na zámku
Frauenthal ve Štýrsku jako prvorozené dítě prince Aloise
a Alžběty Amálie, arcivévodkyně rakouské, neteře císaře Františka Josefa I., který byl také kmotrem malého prince. Od
roku 1911 rodina přesídlila na zámek Velké Losiny, který princ
Alois zdědil po vymření sekundogeniturní moravskokrumlovské větve Lichtenštejnů v roce 1908.

Zámek Velké Losiny
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V průběhu 1. světové války se rodina přestěhovala na zámek
Lichtenštejn v Maria Enzersdorfu u Vídně. Na excelentním
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záruku samostatnosti státu a národa. V průběhu 2. světové
války se oženil s hraběnkou Georginou Wilczekovou. Z manželství se narodili čtyři synové – současný panovník kníže
Hans Adam, princ Philip Erasmus, princ Nikolaus, princ Josef
Wenzel a dcera princezna Nora Elisabeth.

Během padesátileté vlády knížete Františka Josefa II. proniklo
knížectví díky svému proexportnímu průmyslu a mezinárodním aktivitám svých bank mezi země s vysokou životní úrovní.
Zatímco dříve museli obyvatelé Lichtenštejnska za prací do
zahraničí, nyní dosahuje podíl cizinců zaměstnaných v knížectví asi šedesáti procent. Knížeti Františku Josefu II. se podařilo rozumnou a zodpovědnou politikou Lichtenštejnsko
hospodářsky upevnit a politicky posílit.

Zámek Lednice

Skotském gymnáziu ve Vídni v roce 1925 maturoval a v dalším vzdělávání princ František Josef pokračoval na Vysoké
škole zemědělské ve Vídni, kde se stal posluchačem lesnické
fakulty, kterou ukončil titulem lesního inženýra. Svým prastrýcem knížetem Janem II. byl pověřen správou knížecího
lesního úřadu. Od roku 1923 byl na přání otce prince Aloise
a druhého strýce prince Františka připravován jako budoucí
správce knížecího majorátu, protože kníže Jan II. i jeho
mladší bratr, dědičný princ František, byli bezdětní.
Po knížeti Janu II. se stal v roce 1929 panujícím lichtenštejnským knížetem František I., ale správa majorátu již podléhala
dědičnému princi Františku Josefu. Dne 30. března 1938 převzal dědičný princ místo nemocného panovníka úřad prince
regenta a po smrti knížete Františka I. dne 25. července 1938
se stal dědičný princ František Josef novým lichtenštejnských
panovníkem (oficiálně v roce 1939). Lid země v něm viděl

Pozemská pouť knížete Františka Josefa II. skončila 13. listopadu 1989, několik týdnů po odchodu ze života jeho manželky kněžny Giny. Společně byli uloženi do nové rodinné
knížecí hrobky ve Vaduzu.

Literatura:

PhDr. Mgr. Miroslav Geršic

Malin, Georg. Franz Josef II., Regierender Fürst von und zu
Liechtenstein, Vaduz, 1989
PRESS, Volker. Fürst Franz Josef II. von Liechtenstein und die
Habsburgermonachie, Basel, Frankfurt am Main, 1993
Wanger, Harald. Die regierenden Fürsten von Liechtenstein,
Triesen-Vaduz, 1995
Schöpfer, Gerald. Klar und fest, Riegersburg, 1996
Horčička, Václav, Suchánek, Drahomír, Županič, Jan. Dějiny
Lichtenštejnska, Praha, 2011

Města, obce, místa
Valtické pověsti

V roce 1986 jsem se přistěhovala z Břeclavi do pohraničních
Valtic a začala se zajímat o historii Valtic. Veškeré dostupné
údaje se však zabývaly pouze budováním města od roku
1945. O jeho starší historii se moc nemluvilo a bylo mi
naznačeno, že není žádoucí něco z historie města odhalovat.
Jediné spojení s historií nabízela kniha Valtice z roku 1970.
Po politických změnách v roce 1989 se však situace změnila
a i v našem pohraničním městečku se začalo o historii hovořit.
Pár nadšenců pro historie Valtic se dalo dohromady a z jejich
nadšení v roce 1994 vznikl Muzejní spolek Valtice. Jeho vedoucím se stal Jaroslav Glončák, známý filatelista a sběratel
všeho možného. I já jsem se začlenila do tohoto spolku a jako
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úkol jsem dostala zpracovat pro naši první výstavu historii
amatérského divadla, historii Sokola a amatérského malířství
ve Valticích. Začala jsem tedy obcházet pamětníky a při této
příležitosti jsem se vyptávala také na pověsti o městě, zámku
a Lichtenštejnech. Někteří z pamětníků si vzpomněli na
pověsti, které na průklepovém papíře kdysi kolovaly Valticemi,
ale nikdo je neměl. A tak jsem se zajímala aspoň o ty střípky
z historie, které si pamatovali. Šlo většinou o pamětníky
z první republiky. Velkým přínosem pro mne bylo setkání
s pamětníkem Karlem Macháčkem, který žil v té době sice až
v Přerově, ale velmi vzpomínal na léta svého dětství ve Valticích. Jeho otec byl prvorepublikovým učitelem na české
měšťance a právě na základě starých německých pověstí měli
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Autorka článku je předsedkyní Muzejního spolku Valtice,
vedoucí Městského muzea a kurátorkou výstav, je tvůrcem
dvou knihy s názvem Pověsti valtické viniční hory a Vatlické
pověsti a příběhy. Dlouhodobě se věnuje regionální historii.

Katzelsdorfský zámeček a myslivna
u Valtic

Bývalý lovecký zámeček při Katzelsdorfu, který byl v padesátých letech strhnut z důvodu budování důslednější ostrahy
státní hranice ČSSR, je dnes téměř zapomenutou stavbou
Lednicko-valtického areálu. Mladý badatel Daniel Lyčka,
student historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
v Brně, který se ve své dlouhodobé badatelské činnosti
věnuje historii Valticka, znovuobjevil a představil tuto stavbu
veřejnosti. V tomto čísle Bulletinu přinášíme druhou část
článku tohoto mladého historika.
redakce
31. července 1920 bylo dosud dolnorakouské Valticko, po
tzv. Saint-Germainské smlouvě, připojeno k Československé
republice. Po vytvoření nové státní hranice se celé katastrální
území zámečku stalo součástí města Valtice. Touto územní
změnou se objekt ocitnul přímo na hranicích s Rakouskem.

Lada Rakovská a ilustrátor Jiří Grbavčic

žáci za úkol vypracovat pověsti v češtině. Některé byly prý
celkem zdařilé, a tak si je kantor uschoval jako památku na
své učitelské působení ve Valticích. A tak jsem se nadchla, že
přece jen něco písemného se zachovalo. Velké bylo však moje
zklamání, když mi pan Macháček ml. oznámil, že si je po smrti
otce dal na svoji chatu, ale tam uhořely při požáru. Nicméně
i přesto se mi podařilo získat nějaké střípky z pověstí. Dalším
velký pomocníkem při hledání pověstí se mi stala historie
Řádu milosrdných bratří, kteří od roku 1605 působili ve Valticích a v jejich publikaci bylo zaznamenáno právě několik
informací z pověstí. A tak se pomalu začaly pověsti hromadit.
Některým sice chybělo časové určení, které se však dalo určit
podle ústředních postav, jiné pověsti měly několik verzí a stála
jsem před problémem, které verzi dát přednost. Musela jsem
také pověsti samozřejmě dotvořit i svojí fantazií i historickými
fakty. Mým jediným přáním při sepisování pověstí bylo, aby
kniha pověstí přiblížila obyvatelům bohatou historii města
a stala se barvitým doplňkem historie, připomněla osobnosti,
které jim daly vzhled a kulturu a byla přijata se stejnou láskou
k našemu městu, kterou jsem já vložila do této knihy.

Lada Rakovská
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Po druhé světové válce byl objekt znovu opravován. V roce
1949 byla stavba převzata Národní kulturní komisí, která
v roce 1949 dala zcela opravit zadní trakty bytu hajného.
Začátkem 50. let 20. století začalo vysídlování hraničního
pásma a budovala se tzv. „železná opona“ (roku 1952–1953).
Objekt, do té doby sloužící jako byt hajného, byl přeměněn
na skladiště a seník. Od roku 1953 zámeček chátral a v roce
1956 vyhořel.

Dne 5. 12. 1956 uskutečnili zaměstnanci Státního památkového ústavu prohlídku Katzelsdorfského objektu za účelem
zjištění stavu zámečku a myslivny k ní přiléhající. Po prohlídce
tehdejšího stavu objektu se došlo k závěru, že z důvodu zcela
dezolátního stavu objektu, umístěním v zakázaném pásmu,
možnostem stavební výroby a opatřením finančního krytí
by bylo zabezpečování celé stavby neúčelné. Následně bylo
nařízeno, že bude-li uvažováno o zrušení a demolici stavby,
bude nezbytné dát objekt zaměřit a zdokumentovat.

I přes tyto požadavky začali zaměstnanci státních lesů v roce
1957 (bez povolení) bourat hájenku Katzelsdorfského saletu.
Co nerozebrala Lesní správa, rozebrala vojska PS. Oficiálním
důvodem Pohraniční stráže k demolici zámečku a přilehlé
myslivny byl „špatný stav zámečku“ a snaha zabránit přespání
„protikomunistickým živlům narušujícím státní hranici“. Ve
skutečnosti se využilo dezolátního stavu celého objektu, jeho
vyhoření v roce 1956 a v neposlední řadě také využití objektu
jakožto stavebního materiálu.
Stavební materiál z objektu posloužil ke stavbě rodinných
domů, garáží aj. ve Valticích. Kamenný reliéf byl odvezen,
dlažba ze zámečku byla vytrhána.
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Tímto činem přestává stavba, která byla postavena v době
největšího rozmachu evropské šlechty a tvořila tak ráz krajiny
známého jako Lednicko-valtický areál na přelomu padesátých
a šedesátých let, existovat.
Daniel Lyčka

Hajní katzelsdorfského polesí

Každá stavba, i ta zaniklá, má svou minulost a je spojená
s lidmi, kteří v ní žili. V minulém čísle byla uveřejněna první
část historie zaniklého Katzelsdorfského zámečku. V čísle,
které právě čtete, je další a závěrečná část. V tomto příspěvku
bych ale rád představil osudy hajných, kteří na zmíněném
objektu působili od konce první velké války až do vzniku tzv.
„železné opony“.
Prvním hajným byl Heinrich neboli Jindřich Mokesch (*13. 6.
1863 – † 5. 11. 1925). Podle vzpomínek jeho pravnuka, pana
Stanislava Crhy, se hajný Mokesch narodil 13. června roku
1863. Dlouhou dobu žil se svojí manželkou Kateřinou a svými
dětmi v Moravské Nové Vsi. Dětí měli celkem šest (Anežka,
Josef, Antonín, František, Marie a Jindřich) a většina z nich
zde chodila do školy. Počátkem 20. století se celá rodina přestěhovala na katzelsdorfské polesí a tedy i na místní myslivnu.
Pravděpodobným důvodem bylo volné pracovní místo knížecího hajného.

Na Katzelsdorfské myslivně sloužil hajný během první velké
války, ale i na počátku první republiky. Jeho působení zde nám
může přiblížit pouze pár příběhů. Údajně, když jeho děti
nevěděly, jak by se lépe zabavily, pomalovaly zámeček
velkými kosočtverci. Rychle zjistily, že to nebyl zrovna nejlepší
nápad, a tak kromě ostudy u knížete a pár facek od otce,

Jeden z hajných před budovou zámečku (nedatováno), Fotografie z archivu Muzejního spolku
Valtice
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musely ze stěn vše odstranit. Následně pan Crha vzpomíná
na příběh o svých prarodičích: Jednoho dne si dědeček pana
Crhy dodal odvahy a zaklepal na dveře myslivny. Když se
otevřely, na nic nečekal a v tu ránu spustil: „Tak jsem slyšel,
že máte pěknú dcérečku. Dali byste mi ju za nevěstu a za
manželku? Potřebuji se oženit, abych dostal vedoucí místo
jako šafář.“

Na počátku 20. let 20. století se hajný přestěhoval na
zámeček Belveder a dne 5. listopadu roku 1925 zemřel. Byl
pohřben ve Valticích a jeho náhrobek se dodnes pyšní titulem
Fürst Liechtenstein Oberheger („vrchní knížecí hajný“). Na
jeho místo nastoupil hajný Hr. Garlitz, který byl ale později
zastřelen.

Posledním hajným, jenž sloužil na myslivně od první republiky
až do konce druhé světové války, byl pan Josef Kadlec či
Kadletz (* 5. prosince 1889 – † 30. září 1972). Ten byl stejně
jako hajný Mokesch německé národnosti a česky se nikdy
příliš nenaučil. Jak vzpomíná pan Miloslav Hanicz, šlo o dobrého hospodáře i hajného a u knížat z Liechtensteina byl velmi
oblíbený. I přestože byl v té době Katzelsdorfský háj plný
divokých králíků a vysoké zvěře (kromě jelenů), každého
z lesa vyháněl a ani na samotné myslivně nikdo příliš dlouho
nepobyl.
Samotný pan Hanicz se v předválečné době dle potřeby
staral o dovážení pitné vody z nedalekého Bořího Dvora.
Jak sám vzpomíná, voda se lila do dřevěných kádí, které
se nacházely v místnosti v levém křídle budovy. Pravé křídlo
sloužilo jako byt a ve dvoře myslivny byly chovány ochočené
lišky.

Hajný Kadlec žil, jako jeho předchůdci i následovník, na myslivně s manželkou – paní Kadlecovou, rozenou Vlašicovou,

Hajný Michal Kycl s rodinou

Hajný Kycl v zahradě či v sadě u myslivny (pravděpodobně konec 40. let minulého století) Fotografie z archivu Muzejního spolku Valtice,
archiv rodiny Kyclů
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a s dcerou. Na konci války pan Kadlec odešel (dle některých
zdrojů byl vyhnán Rudou armádou) do Rakouska, kde v roce
1972 zemřel. Jeho dcera se později stala učitelkou a provdala
se za syna stavitele Austa, který bydlel vedle Besedního
domu.

V osudovém roce 1938 sloužila budova saletu jako stanoviště
družstva SOS (Stáž obrany státu). Jak vzpomíná pan Josef
Červenka v knize Osudný rok 1938 v břeclavském regionu,
on a jeho družstvo bylo ubytováno v bývalé stáji na dvoře
hájovny. Jejich úkolem bylo hlídat státní hranici u obce
Katzelsdorf v délce zhruba 2 km. Samotné družstvo čítalo
12 členů – 5 vojáků a 7 členů z řad policie a četnictva.
Vyzbrojeni byli lehkým kulometem, vzor 26.

Po válce byl zámeček s přilehlou myslivnou nově opraven
a hajným katzelsdorfského polesí se stal pan Michal Kycl
(* 29. 4. 1893 – † 17. 5. 1962), který do té doby sloužil na
zámečku Lány. Se svojí ženou Annou Kyclovou, rozenou
Ciprysovou, (* 20. 7. 1894 † 18. 9. 1977, pocházející z Lanžhota) vychovávali pět synů – Františka, Michala, Ludvíka,
Fabiána a nejmladšího Pavla. Právě se synem Pavlem pomáhal hlídat hranici pohraničního pásma před Banderovci. Dne
10. 9. 1953 byl však nucen opustit katzelsdorfské polesí kvůli
probíhajícímu vyměřování a s ním spojené výstavbě drátěných zátarasů hlídaných vojáky. Dva roky bydlel v Břeclavi
na Šilingrově ulici, později byl jmenován hajným na Lanžhotské hájence, kde sloužil až do své smrti – 17. 5. 1962.
Rozloučit se s ním přišli hajní z celého Židlochovického
závodu. Smuteční řeč měl Ing. Lošták.
Právě po Michalu Kyclovi se po válce začalo Katzelsdorfskému
zámečku a přilehlé myslivně říkat „Kyclovka“.

Závěrem bych rád poděkoval pamětníkům, kteří mi poskytli
potřebné informace. Jmenovitě paní Květě Kolářové, panu
Miloslavu Haniczovi a panu Stanislavu Crhovi.

Daniel Lyčka

Literatura:

ČERVENKA, Josef: Ve státní službě – SOS, In: Osudný rok
1938 v břeclavském regionu (ed. Josef Blažek), Břeclav 1989
a KOMOŇ, Vilém: Střípky z minulosti Valtic, 2010.

Komise historiků se sešla na půdě
Masarykovy univerzity

Brno - dne 22. března 2013 proběhlo na Filozofické fakultě
Masarykovy univerzity představení prvního tištěného výsledku
jednání Česko-Lichtenštejnské komise historiků.

Tento bilaterální orgán vznikl krátce po navázání diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Lichtenštejnským
knížectvím v roce 2009. Konkrétní práci zahájila komise v prosinci 2010. Jejím prvořadým úkolem je zkoumat historické
vztahy mezi oběma zeměmi a přispět k vzájemnému lepšímu
pochopení dějin.
Komise uspořádala v dnech 11. – 12. listopadu 2011 na Vranově u Brna dvoudenní vědecké zasedání na téma „Místa
lichtenštejnské paměti“. Referáty z tohoto jednání obsahuje
právě vydané Supplementum 3 Časopisu Matice moravské.
Z velmi zajímavých témat je nutné vyzdvihnout příspěvky
historiků Tomáže Knoze, Thomase Winkelbauera, Jana Županiče, či historiků umění Michala Konečného, Radky Miltové
nebo Lubomíra Slavíčka a dalších.

Slavností náladu při představení sborníku zpříjemnil ukázkami
dobových děl složených pro Lichtenštejny Jan Čižmář hrou
na loutny. V úvodním proslovu vedoucí Historického ústavu
prof. Jiří Malíř vyzdvihl zejména rychlost a kvalitu práce
komise, ke konkrétním příspěvkům promluvil prof. Tomáš
Knoz.
redakce

Rozhovory
V souvislosti s připravovaným vydáním prvního českého
překladu traktátu Karla Eusebia z Lichtenštejna Dílo o architektuře oslovila redakce Bulletinu jednoho z autorů odborného komentáře k chystané publikaci, ing. Zdeňka Nováka
a požádala ho o odpovědi na několik otázek týkající se života
a umění 17. století.

Sedmnácté století znamenalo pro rod Lichtenštejnů
významné období – nárůst ekonomické a politické
moci, jejímž přímým odrazem je budování rodinných
sídel a zakládání rozsáhlých uměleckých sbírek.
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Jakým způsobem se dle Vašeho názoru projevila

osobnost Karla Eusebia v tomto hektickém období?

Kníže Karel Eusebius z Lichtenštejna se narodil v roce,
kdy vymřel slavný rod Rožmberků, který po sobě zanechal
rozsáhlé krajinné úpravy v jižních Čechách. Karel Eusebius
vytvořil zadání pro další úpravy krajiny v okolí lichtenštejnských sídel zejména na Moravě. Byl současníkem krále
Ludvíka XIV., jehož vize uskutečňoval André Le Nôtre (300 let
od jeho narození si připomínáme letos). Kníže Karel Eusebius
recipoval podněty z kulturní Evropy, zejména Itálie a Francie,
a na svých panstvích, zejména na panství Lednice je realizoval. Jeví se tak jako velký inovátor krajinných úprav. Do
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krajiny zaváděl přímé aleje a obory s průseky (pro parforsní
hon, jenž u nás poprvé zorganizoval), a vnášel do krajiny
dosud nevídaný řád přímky. Současně inovoval po vzoru
svého strýce Gundackara hospodářské metody v zemědělství.

Otec Karla Eusebia, Karel I., byl v kontextu českých

dějin kontroverzní postavou a i nadále je tak chápán.
O činnosti jeho syna se v širším povědomí téměř neví.
Co tento stavitelský a sběratelský boom představoval
pro Moravu a Dolní Rakousko?

Kníže Karel Eusebius vytvořil skutečný panovnický dvůr se
všemi atributy (vlastní architekti, lékař, garda, umělci, alchymisté). Okázalost dvora vyjádřil vznešenou architekturou,
která jej přežila do dnešních dnů. Svými vizemi a díly, které
vybudoval, založil v Lednicko-valtickém areálu světovou úroveň kvality, kterou jeho následníci udrželi nebo překonali, což
se potvrdilo zápisem Lednicko-valtického areálu na Seznam
světového dědictví UNESCO.

Co pro Vaše odborné vědecké studium znamená traktát Dílo o architektuře?

Traktát představuje jedinečný zdroj informací o představách
stavebníka. Je v tom naprosto výjimečný. Jiná soudobá literatura v oblasti zahradní tvorby představuje „pouze“ návody,
jak zakládat zahrady. Kníže Karel Eusebius vysvětluje PROČ.
Pozoruhodná je jeho orientace na krásy krajiny, o nichž se
několikrát vyjadřuje, z té pak organicky vyvozuje nutnost
zásahů do krajiny, které umožní její krásy lépe vnímat (zámek
na kopci s krásnými vyhlídkami, průseky porostem s dalekou
vyhlídkou). Dokládá některé aktivity (např. míčové hry),
jež u nás nejsou dosud dostatečně zmapovány, stejně jako
sortiment pěstovaných rostlin.

Úžasné a současně milé je i zjištění, že se jeho vkus v některých věcech nelišil tolik od vkusu dnešního: i nás uchvacuje
vyhlídka z Rajstny na Mikulov s Pálavou, stejně jako uchvacovala jeho, i nás uchvacuje tlukot slavíků. Pozoruhodné jsou
rovněž praktické postřehy důležité pro funkčnost tvořeného
areálu sídla, které se v soudobé literatuře objevují jen zřídka.

Jakým způsobem by měl moderní čtenář textu tzv.
diletujícího architekta konce 17. století rozumět, jaký
odkaz toto dílo představuje.

Neúnavný propagátor mimořádných hodnot kulturního dědictví ČR. Prezentuje unikátnost Kulturní krajiny Lednice-Valtice
i na mezinárodním poli.

Absolvent Mendlovy univerzity (tehdy Vysoké školy zemědělské v Brně), obor sadovnictví – krajinářství (zahradní a krajinářská architektura) a absolvent postgraduálního kursu
„Památková péče“ na Fakultě architektury ČVÚT v Praze. Jmenovaný je odborníkem v oblasti památkové péče, ochrany
kulturního dědictví, kulturní krajiny a historii zahradního a krajinářského umění. Na tato témata publikoval řadu odborných
statí a přednášek. Jeho kvalifikace v oblasti krajinářské architektury (která staví na zásadách aplikované ekologie) umožňuje celostní vnímání a řešení otázek spojených s ochranou
kulturního i přírodního dědictví. Vzhledem k dlouhodobé praxi
ve státní správě a aktivním podílu na tvorbě nové legislativy
v resortu kultury (1996-2005) a na realizaci reformy veřejné
správy na úseku kultury v letech 1998-2002 je považován za
odborníka i v této oblasti.

Je členem mezinárodní nevládní organizace ICOMOS, jíž je
členem a zastupuje ji jako řádný člen s hlasovacím právem
v mezinárodní komisi ICOMOS-IFLA pro ochranu historických
zahrad a kulturní krajiny.

Od letošního roku je ředitelem nadačního fonduBOHEMIAN
HERITAGE FUND.
Působil několik let ve vysokých funkcí ve státní správě: 1. náměstek ministra kultury, zodpovědný za oblast péče o kulturní
dědictví, generální ředitel Národního památkového ústavu,
generální ředitel Národního zemědělského muzea Praha, ředitel Matana, a.s. - inicioval projekt záchrany památek židovské kultury z připravovaného Integrovaného operačního
programu EU, ředitel Památkového ústavu v Brně, člen vědecké rady Zahradnické fakulty Mendlovy univerzity a člen
vědecké rady Mendlovy univerzity, člen správní rady JAMU,
člen památkové rady Národního památkového ústavu, územního pracoviště Praha.
Dosud – výzkumný a vývojový pracovník NZM Praha a jako
vysokoškolský pedagog vyučuje předměty Legislativa v oblasti
kultury a památkové péče, Veřejná správa v oblasti kultury
a památkové péče a Animace kulturního dědictví, Urbanismus
a krajinotvorba, Financování památek na VŠE v Praze.

Je to osvěžující nahlédnutí do mysli člověka, kterému stejně
jako nám vadila prostřednost a ošklivost, a protože měl
ekonomický potenciál, mohl si dovolit iniciovat a spolutvořit
výjimečná a krásná díla. V tom je traktát stále aktuální.

redakce

Ing. Zdeněk Novák
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Lichtenštejnové v Dolním Rakousku
Svědectví minulých časů ve stopách
Lichtenštejnů

Wilfersdorf - když se v minulosti knížata z Lichtenštejna vypravila z rodového sídla ve Wilfersdorfu na svá panství ve
Slezsku, celá jejich cesta vedla napříč vlastními pozemky. Část
této staré trasy může absolvovat i současný cestovatel a třeba
i na kole.

Na konci loňského roku prezentovalo dolnorakouské studio
ORF na zámku ve Wilfersdorfu nový díl dokumentu z cyklu
Na cestě Rakouskem s podtitulem Na cestě u sousedů. Kameraman Ossi Denkmayr doprovázel skupinu cyklistů krajinou
na tzv. Lichtenštejnské cyklistické cestě spojující Wilfersdorf
s někdejšími sídly ve Valticích a v Lednici, která jsou dnes
zanesena v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Dokument zachycuje většinu pozoruhodných staveb Lednicko-valtického areálu jako je například kolonáda Raistna
u Valtic, připomínající svoji architekturou belveder zámku
Schönbrunn, i působivou krajinu s vodními plochami, která je
v části dokumentu snímána z helikoptéry. Tvůrci dokumentu
neopomněli představit osobnost lichtenštejnského stavitele
Josefa Hardtmutha, který se na vybudování tohoto unikátního
krajinného celku významně podílel. Nejen že vtiskl nezaměnitelnou podobu místům, která každoročně navštíví až
350 000 návštěvníků, ale je znám také jako vynálezce
moderní tužky.

Historie rodu Lichtenštejnů však začíná na dolnorakouském
zámku Wilfersdorf, který je od roku 1436 jejich rodovým
majetkem. Zde byl také položen základ rodové linie, která
pokračuje současnou hlavou Lichtenštejnského knížectví. Ve
farním kostele ve Wilfersdorfu jsou uloženy ostatky zakladatelů této rodové větve. Dnes je společná historie připomínána
řadou kulturně společenských akcí pořádaných na obou
stranách hranice.

Dokument rakouské televize se vydává nejen po stopách Lichtenštejnů, ale také přibližuje jihomoravské krajové zvláštnosti,
osobnosti, speciality a samozřejmě víno.
redakce

Mezinárodní konference ve Wilfersdorfu

Wilfersdorf – v pátek 15. 11. 2013 krátce po půl desáté dopoledne přivítal kastelán Hans Huysza ve velkém sále wilfersdorfského zámku hosty a účastníky mezinárodní konference,
která se uskutečnila v rámci programu Evropské územní spo-
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Princ Wolfgang z Lichtenštejna zahajuje konferenci

lupráce Rakousko – Česká republika. Mezi pozvanými hosty
nechyběl princ Wolfgang, nejstarší příslušník lichtenštejnského domu, trvale žijící ve Štýrském Hradci a zástupce rakouské vlády. Z České republiky pozvání přijala Monika
Hlávková, která zastupovala Centrálu cestovního ruchu,
starosta Valtic Pavel Trojan a předseda správní rady obecně
prospěšné společnosti Po stopách Lichtenštejnů Marek Juha.
Hlavním tématem sympozia byla postava knížete Gundakara
z Lichtenštejna a jeho mocenské snahy v moravském prostředí 17. století. Princ Wolfgang během krátkého proslovu
připomněl, jak jsou mezinárodní projekty tohoto typu důležité
pro získání objektivního obrazu historie rodu.

S prvním příspěvkem, který byl věnován spojení Gundakara
a Wilfersdorfu, vystoupil Hans Huysza. Profesor Tomáš Krejčík
se zaměřil na heraldiku a od vysvětlení počátečního významu
erbů se přesunul k ikonografii Lichtenštejnského znaku a jeho
proměnám během 17. století, zejména k symbolice Karla I.
a Karla Eusebia, který se prostřednictvím erbu přihlašuje
k odkazu moravské šlechty pánů z Boskovic. Muzeum Těšínska zastupoval Dr. Al Saheb, jehož příspěvek se věnoval mocenským aktivitám Lichtenštejnů na Opavsku a Krnovsku.
Detailněji se zaměřil na majetkové poměry moravské šlechty
a popis snah o zisk oblasti Těšínska. Dr. Artur Stögmann,
vedoucí archivu knížecích sbírek ve Vídni, se zaměřil na náboženskou otázku a důsledky konverze původně protestantského rodu Lichtenštejnů ke katolicismu. Příspěvek Dr. Anity
Hipfinger přiblížil posluchačům roli úředníků na panstvích Lednice a Valtice a popsal nejstarší normy a nařízení, kterými své
podřadné instruoval Karel z Lichtenštejna. Odpolední blok byl
věnován hospodářským tématům i památkám na území dneš-
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ního Lednicko-valtického areálu a celé sympozium zakončilo
svěcení vína v místních sklepích.
redakce

Knížectví Lichtenštejnsko

Platforma pro podniky hledající kapitál:
Summit investorů 2013

Vaduz – „Summit investorů se bude konat již po desáté, avšak
poprvé v Lichtenštejnsku. Jsme rádi, že v roce 2013 budeme
hostiteli této události“, říká místopředseda vlády a ministr
hospodářství Thomas Zwiefelhofer. „Zvláště potěšující je, že
vedle mezinárodních podniků projevily zájem o prezentování
se na této akci také národní podniky. Vysoká hustota podniků,
kterou Lichtenštejnsko disponuje, nabízí významné možnosti
růstu pro naše hospodářství.“

Špičková platforma propojování sítí

Summit investorů, který se koná 20. a 21. listopadu 2013
v SAL v Schaan je ústředním a důležitým místem střetávání
podnikatelů, institucionálních a soukromých investorů, business angels a zakladatelů podniků, stejně jako těch, kteří mají
rozhodovací moc. Událost nabízí kromě sdílení znalostí a současných oborových trendů také vysoce kvalitní investiční příležitosti a mnoho prostoru pro vytváření kontaktů.

Událost zaštiťuje vláda Lichtenštejnského knížectví a pořádá
ji Lichtenštejnský investiční trh v těsné spolupráci s business
angel organizací Mountain Club. „Cílem Summitu investorů
je nalézt řešení pro Evropu jakožto silného místa pro propojování donátorů kapitálu s podnikateli. Tímto chceme zabezpečit budoucnost“, říká Peter E. Braun, CEO pořadatelské
organizace Mountain Club AG.

Platforma pro podniky hledající kapitál

Vedle mnoha znamenitých pódiových diskusí a vystoupení
přednášejících, jakými jsou Markus Solibieda, partner Mandarin Capital Partners nebo Simon Jacomet, zakladatel zai AG,
bude středem zájmu i prezentace podniků hledajících kapitál.
„Naším ústředním bodem programu je propojit inovativní
začínající podniky a rovněž podniky hledající kapitál, kteří pro
svůj růst potřebují další finanční prostředky, s finančně silnými
podniky, které disponují rozhodovací mocí a investory.“, vysvětluje Urs Sprenger, prezident Lichtenštejnského investičního trhu. „A samozřejmě Summit investorů pro Lichtenštejnsko představuje i skvělou příležitost prezentovat se
vysoce odbornému publiku.“

Motto: „Výprodej: budoucnost“

„Evropské podniky jsou stále závislejší na kapitálu z rozvíjejících se zemí. Na starém kontinentu vzkvétá především čínské
podnikové spoluvlastnictví. V Evropě se odehrává stoupající
výprodej znalostí, technologií a pracovních míst“, říká Peter
E. Braun. Motto této akce proto zní: „Výprodej: budoucnost“.
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Evropští investoři se podle Brauna často vyhýbají riziku a současně chtějí dosáhnout maximální návratnosti investic. Proto
jsou stále častěji zejména malé a střední podniky a začínající
podniky v nevýhodě, neboť kapitál proudí kolem nich směrem
k rostoucím a rozvíjejícím se zemím.
Investoři z rozvíjejících se zemí mají často naproti tomu zájem
o dlouhodobé investování do etablovaných hodnot. „Na jedné
straně vyčerpala Evropa své zásoby stříbra a investuje do rozvíjejících se zemí, zatímco na druhé straně chybí kapitál pro
rozvoj budoucích obchodních hodnot a klíčových technologií.
Tato situace může být zmírněna pouze změnou smýšlení ze
strany investorů a podniků. To jsou otázky, které by měly být
projednávány na Summitu investorů.“

Martina Macek

Pracovní návštěva místopředsedy vlády Thomase
Zwiefelhofera v Německu

Místopředseda vlády a ministr hospodářství Thomas Zwiefelhofer v říjnu navštívil v rámci své cesty po Německu Frankfurt, Mohuč a Bingen. Mimo jiné stojí za zmínku, že vedle
několika pracovních setkání s ministryní hospodářství Eveline
Lemke (Porýní Vestfálsko) navštíví také německé sídlo Oerlikon Balzers a zúčastní se prezentace hospodářských a finančních center Lichtenštejnska při příležitosti setkání odborníků
ve Frankfurtu. Thomas Zwiefelhofer využije svůj pobyt také
k tomu, aby redaktorům z různých německých médií poskytl
rozhovory.
Konkurenceschopné podniky v Lichtenštejnsku

Pracovní pobyt v Německu však slouží především k udržení
stávajících osobních kontaktů a současně k dalšímu rozvíjení
vzájemné velmi dobré spolupráce Lichtenštejnska s Německem. „Německo je nejdůležitější exportní zemí Lichtenštejnska. Skrze své konkurenceschopné podniky je Lichtenštejnské
knížectví mezinárodně propojeno zejména s Německem.
Mnoho našich podniků působí v odvětvích specifických, náročných na výzkum, které pokrývají mezery na trhu a patří
proto k lídrům na světovém trhu“, objasnil místopředseda
vlády a ministr hospodářství Thomas Zwiefelhofer před svým
odjezdem do Frankfurtu.
Martina Macek

Konference o demokracii ve Vaduzu sklidila
obrovský úspěch

Vaduz – 10. a 11. října 2013 se konala ve Vaduzu mezinárodní
konference o demokracii. Konference byla spoluorganizována
a realizována kantonem Aargau, Lichtenštejnským knížectvím
a Úřadem spolkového kancléře Rakouska. Otázky přímé demokracie zde diskutovala více než stovka vědeckých pracovníků a odborníků z praxe ze tří různých zemí.
Konference se zúčastnili přední odborníci z oblasti politiky,
správních orgánů a vědy. Mezi ostatními byla přítomna Aurelia
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Frick, ministryně zahraničních věcí, školství a kultury Lichtenštejnského knížectví, Alex Hürzeler, vládní rada kantonu
Aargau a Kaspar Michel, vládní rada kantonu Schwyz, stejně
jako rakouská ministryně spravedlnosti Beatrix Karl.

Zúčastnění diskutovali pod vedením Katjy Gentinetty základní
otázky přímé demokracie, které měly významnou souvislost
s praxí a plánovanými reformami. V popředí stály především
třecí plochy přímé demokracie a nadřazeného práva stejně
jako výzvy e-demokracie. Vědecky zaštiťovaly konferenci
Lichtenštejnský institut, Centrum pro demokracii Aarau (ZDA)
a univerzita v Grazu. Ve svém úvodním projevu zdůraznila
Aurelia Frick, ministryně zahraničních věcí, školství a kultury
Lichtenštejnského knížectví, dlouho žitou demokratickou
tradici ve Švýcarsku i v Lichtenštejnsku, i přes rozdílné výchozí
podmínky obou zemí. Dále poznamenala, že „demokracie
vyžaduje aktivní zapojení všech sil.“ Alex Hürzeler, vládní rada
kantonu Aargau řekl, že právě tento závazek a dodržování
demokratického práva rozhodující měrou přispívají ke švýcarské identitě jako celku. Za Rakousko zdůraznil Herwig van
Staa, předseda parlamentu spolkové země Tyrolska, vedle
zapojování veřejnosti i důležitost volby politických osobností.
Takzvaný veřejný ochránce práv by mohl demokracii posílit
v mnoha oblastech. Albert Frick, předseda parlamentu Lichtenštejnského knížectví, na závěr důrazně poznamenal, jak
důležitá demokracie pro lidskou budoucnost je. „Teprve v případě, když by neexistovala téměř žádná demokracie, bolestně
bychom si uvědomili, jak důležitá demokracie je.“

Státní tajemník kantonu Aargau Peter Grünenfelder shrnul
tuto událost následovně: „Cílem společně vedené konference
o demokracii rovněž mělo být kriticky analyzovat stávající
formu demokracie sousedních států. Přeshraniční diskuse
o otázkách demokracie zajisté obohatí i debatu ve Švýcarsku.“

Martina Macek

Alpské kolokvium o bezpečí při práci a ochraně
zdraví na staveništích poprvé v Lichtenštejnsku

Vaduz – Prevence zdravotních rizik souvisejících s výkonem
práce na stavbách byla hlavním tématem Alpského kolokvia
2013, které se konalo 19. a 20. září 2013 v Malbunu. Událost,
které se tradičně účastnili zástupci ze Švýcarska, Rakouska,
Německa, Jižního Tyrolska a Lichtenštejnska se poprvé konala
v Lichtenštejnském knížectví.

Lichtenštejnskou vládu zastupoval místopředseda vlády Thomas Zwiefelhofer, který také pronesl uvítací řeč. „Bezpečnost
a ochrana zdraví na staveništích se dnes stávají mezinárodními výzvami“, řekl. „Otevření hranic a změny v podnikových
strukturách vedou ke zvýšené mobilitě aktivních firem a vyžadují přeshraniční spolupráci v oblasti bezpečnosti práce.“

Vaduz

Lichtenštejnsko

(AUVA), Inspektorát práce Rakousko, Odborový svaz stavebnictví (BGBAU) v Německu, Paritní výbor ve stavebnictví pro
vzdělávání a bezpečnost v autonomní provincii Bozen (PKB)
a od tohoto roku lichtenštejnský Úřad pro národní hospodářství (AVW).

Vedle výměny témat vztahujících se k bezpečnosti práce,
která jsou specifická pro každou zemi, byl osvětlován v krátkých přednáškách a odborných skupinách také aktuální vývoj
na národní úrovni. Cílem bylo sladit postupy v jednotlivých
zemích a podporovat společné aktivity. Společné dokumenty,
které byly vypracovány pracovní skupinou DACHS (Německo/Rakousko/Švýcarsko/Jižní Tyrolsko), obsahují témata
jako prevence nebezpečí pádu, databáze nehod nebo podpora vzájemného uznávání kvalifikačních opatření v oblasti
bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Martina Macek

Alpské kolokvium se pořádá od roku 2000. Organizátory jsou
ve střídavém pořadí švýcarský Hlavní úřad pro úrazové pojištění (SUVA), Všeobecný ústav pro úrazové pojištění Rakousko
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Z Lichtenštejnských sbírek

Za současným evropským uměním
se můžete vypravit do Vaduzu

Lichtenštejnské knížectví pro své cenné sbírky nechalo na
počátku milénia vybudovat netradiční moderní stavbu, která
je situována v samotném historickém jádru hlavního města.
Budova v podobě černého kvádru má pozoruhodně řešenou
fasádou, kterou tvoří homogenní hmota směsi betonu, asfaltu
a popela. Celý povrch obvodového pláště je naleštěn a bez
jediné spáry, což vytváří dojem ohromné kamenné kostky.
Kubus ve svých útrobách ukrývá výstavní plochu o rozloze
1750m2 členěnou na šest výstavních místností. Nekonvenční
stavba je společným dílem trojice švýcarských architektů
Meinrada Morgera, Heinricha Degela a Christiana Kerezblacka. Muzeum zahájilo svoji činnost 12. listopadu roku
2000. Přestože se instituce primárně zaměřuje na modernistické a současné umění, najdeme zde i díla starý mistrů. Základ této sbírky byl položen v roce 1967, kdy Lichtenštejnsko
dostalo darem od soukromého sběratele deset pláten, mezi
kterými nechyběla díla van Dycka nebo Jana Steena. V osmdesátých letech 20. století přibyla, díky sponzorským darům,
kolekce grafik a tisků z konce 19. století. V roce 1996 učinil
kurátor sbírek Dr. Friedemann Malsch společně se skupinou
donátorů další pokus o vytvoření muzeální instituce. Jejich
záměr se prostřednictvím vlády a města Vaduzu podařilo
zrealizovat až s příchodem dvacátého prvního století. Bezesporu nejdůležitější úkol, který byl muzeu svěřen, představuje
uchovávání a prezentace sbírek samotného lichtenštejnského
panovníka, které je věnována část stálé expozice. Další
výstavní prostory zaujímá moderní a současné umění. Jedná
se o kolekci mezinárodních i domácích děl dokumentujících
uměleckou tvorbu od devatenáctého století po současnost,
což zahrnuje umění surrealismu či futurismus, přes abstraktní

Umění v ulicích Vaduzu

umění a minimalismus až po konceptuální tvorbu nebo arte
povera. V muzeu je rovněž umístěna odborná knihovna
zaměřená svými tituly na umění dvacátého a dvacátého
prvního století, především na plastiku a instalace. Zvláštní
pozornost věnuje knihovna nezávislé tvorbě i uměleckému
dialogu a sleduje specifický vývoj moderního a současného
evropského výtvarného umění.

Zuzana Hlavicová

Aktualizovaný přehled připravovaných kulturních a společenských akcí najdete na našem informačním webu
www.ipsli.cz. V případě Vašeho zájmu o inzerci v tomto periodiku nebo na internetových stránkách
nás kontaktujte na emailové adrese ops@psli.cz.
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