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Druhé číslo Bulletinu společnosti Po stopách

(mimochodem staviteli vídeňského paláce) na zámku

konání již druhé vědecké konference, tentokrát

konaných vždy ve čtvrtek na konci každého měsíce.

Lichtenštejnů, o.p.s. dostáváte do rukou právě v době
zaměřené na problematiku knížecí sekundogenitury,

která si za své sídlo vybrala v 17. století město Moravský
Krumlov.

Z obsahu Bulletinu je nutné, vyjma velmi zajímavých

a netradičních rozhovorů, především s Jeho Jasností

Hansem Adamem II. a jeho chotí, vyzdvihnout poutavé
informace z míst kdysi Lichtenštejnských panství,

o slavných členech rodu a aktuální zprávy z dění

v Lichtenštejnském knížectví.

Majorátní knížecí palác v centru Vídně, projektovaný

Domenicem Martinellim původně pro rod Kouniců, byl
dokončen na konci 17. století již jako Lichtenštejnský.
Tento skvost barokní architektury se po dlouholetých

náročných opravách opět otevírá veřejnosti. O složitosti
rekonstrukce se dozvíte
z příspěvku architekta

prof. Manfreda

Wehdorna, který celou
opravu řídil.

Při pohledu na aktivity

naší společnosti

v loňském roce musím

zmínit zejména výstavu

o významné osobnosti

Martin Číhalík, ředitel Po stopách
Lichtenštejnů o.p.s.

v Mikulově a již kontinuální řadu odborných přednášek,
Tento cyklus se stal tradiční událostí a našel si stabilní
okruh posluchačů, do konce letošního roku je seznam
přednášejících více než reprezentativní.

Z podzimních akcí nelze přehlédnout konferenci „Úsilí
rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu“,
která proběhla v listopadu na státním zámku Valtice za
účasti Její excelence Marii-Pii Kothbauer a dalších
zahraničních hostů. Záštitu nad tímto projektem převzala
ministryně kultury ČR Alena Hanáková. Vyjma úspěšného
jednání konference se rovněž podařilo sestavit sborník
příspěvků, který vyjde v nejbližší době, což je
v současných podmínkách rychlost zcela nevídaná.

Tištěná verze Bulletinu by měla vycházet vždy dvakrát do
roka, abychom Vám dokázali zprostředkovávat informace
aktuální, máte k dispozici naše internetové stránky
www.psli.cz a www.ipsli.cz, druhý server je ryze
zpravodajský a nové zprávy zde najdete téměř online,
včetně programů přednášek, konferencí a dalších aktivit
naší společnosti.
Takto rozsáhlou činnost nelze realizovat bez kvalitního
zázemí a dobře sehraného týmu profesionálních
spolupracovníků. Za tuto náročnou práci patří všem mé
velké uznání a poděkování.

přelomu 17. a 18. století
knížeti Janu Adamu I.
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Martin Číhalík,

ředitel Po stopách Lichtenštejnů o.p.s.

Aktivity „Po stopách Lichtenštejnů”

Vážení čtenáři, rádi bychom Vám představili či připomenuli kulturní akce, které Po stopách Lichtenštejnů o.p.s. a její
partneři připravili na sklonku minulého a na počátku letošního roku.

Listopad 2012

Lichtenštejnské mincovnictví, odborná přednáška Mgr.
Dagmar Grossmannové, Ph.D., vedoucí numizmatického oddělení Moravského zemského muzea, která se konala v sobotu 3. listopadu ve velkém přednáškovém sále Duchovního
centra ve Vranově u Brna. Přednáška se věnovala důležité roli
rodu Lichtenštejnů v peněžní historii českých zemí a představila také některé exponáty z numismatické sbírky brněnského
Moravského zemského muzea.

Pietní akt v rodové hrobce Lichtenštejnů proběhl 3. listopadu v odpoledních hodinách ve Vranově u Brna. V kostele
Narození Panny Marie sloužil otec Karel Hanslík zádušní mši
za členy Lichtenštejnského rodu, kteří jsou zde ve Vranově
pochováni. Na jejím začátku zazpíval Dětský sbor Brno, po mši
byly položeny květiny k rakvi Jana Josefa I. z Lichtenštejna.

Velvyslankyně Lichtenštejnska Maria-Pia Kothbauer na mezinárodní
konferenci Úsilí rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu
(foto archiv redakce)

Pietní akt v rodové hrobce ve Vranově u Brna (foto archiv redakce)

Úsilí rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního
státu, byl název mezinárodní konference, jejíž účastníky hostil zámek Valtice ve dnech 15. a 16. listopadu roku 2012.
Sympozium, které se konalo pod záštitou ministryně kultury
ČR Mgr. Aleny Hanákové, bylo věnováno historickým i politickým otázkám týkajících se společných dějin v kontextu
evropského vývoje. Konference reflektovala také významné
třísetleté výročí od doby, kdy se státníkovi Janu Adamovi I.
z Lichtenštejna podařilo položit základy samostatného státu.
Partnery akce byl Jihomoravský kraj, Ostravská univerzita,
kterou zastupoval děkan Filozofické fakulty prof. Aleš Zářický,
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně,
za které pronesl úvodní slovo někdejší ředitel PhDr. Petr
Kroupa a kastelán valtického zámku Mgr. Michal Tlusták. Pozvání na toto mezinárodní sympozium přijala i velvyslankyně
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knížectví Maria-Pia Kothbauer princezna z Lichtenštejna. Mezi
přední odborníky, kteří přednesli příspěvky a prezentovali výsledky své badatelské činnosti, patřili např. doc. PhDr. Marie
Macková, Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Doc. PhDr. Tomáš
Krejčík nebo PhDr. Miroslav Geršic. Zahraničními hosty, kteří
přijali pozvání, byli kastelán zámku Wilfersdorf Hans Huysza,
Prof. Heinz Dopsch ze Salzburgu a Dr. Katarzyna BrzezinaScheuerer z Jagellonské univerzity v Krakově. Partnerskou organizaci, Ostravskou univerzitu, prezentovali svými příspěvky
PhDr. Jan Al Saheb a PhDr. Marek Vařeka. Soudobým dějinám
Lichtenštejnska a mezinárodním vztahům ČR a knížectví se
věnovala nejen diskuze, ale také celá třetí část konference
s příspěvky JUDr. Ondřeje Horáka, Mgr. Víta Dostála a Ing.
Milana Venclíka.
Součástí mezinárodního sympozia byla prohlídka nově
rekonstruovaných prostor druhého patra zámku Valtice
a degustace lichtenštejnských vín.

S programem listopadové konference a s tématy příspěvků,
které zde zazněly, se můžete podrobněji seznámit na našich
webových stránkách www.psli.cz.
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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.
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 mistrovství systematicky zdokonaluje tým
šéfkuchaře pana Miroslava Husáka, fyziotera-
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peuti 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.

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 dlouholetou
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Otec Karel Hanslík z paulánského kláštera ve Vranově u Brna a ředitel
Po stopách Lichtenštejnů o.p.s. Martin Číhalík hovoří o historii a významu
Řádu Zlatého rouna, vpravo děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Aleš Zářický a předseda správní rady Po stopách Lichtenštejnů o.p.s.
Marek Juha. (foto archiv redakce).

Leden 2013

Karel Eusebius z Lichtenštejna, hospodář a mecenáš, tuto významnou postavu, která se zapsala do dějin jižní Moravy,
představil na první přednášce letošního roku historik PhDr.
Miroslav Geršic. Výklad posluchačům přiblížil nejen osobní
život tohoto aristokrata a kavalírskou cestu po evropských
zemích, ale také náročnou funkci správce rodových panství
a jeho rozsáhlé úpravy rezidenčního sídla ve Valticích.

ÚNOR 2013

Architektura na panství Lichtenštejnů, byla tématem přednášky historika umění a ředitele společnosti Po stopách

Dr. Miroslav Geršic přednáší o významné historické postavě Karla Eusebia
z Lichtenštejna (foto archiv redakce)

Lichtenštejnů Mgr. Martina Číhalíka ve čtvrtek 21. února v aule
administrativního a školícího centra Jihomoravského kraje.
Celý výklad byl koncipován jako průřez bohatou stavební činností na někdejších lichtenštejnských panstvích na Moravě
a částečně i v Rakousku. Stavby byly prezentovány na souboru dobových rytin, vedut a historických fotografiích. Na tuto
úvodní přednášku budou navazovat další prezentace, tematicky zaměřené na lichtenštejnské umění a architekturu.
Cyklus bude pokračovat mj. prezentací výsledků stavebněhistorického průzkumu zámku ve Valticích, přednáškou
o malířské výzdobě poutního kostela ve Vranově u Brna, jehož
stavebníkem byl Maxmilián z Lichtenštejna nebo výkladem
o zámeckých parcích a zahradách.
Aktuální program a pozvánky najdete na webové stránce
Po stopách Lichtenštejnů o.p.s. www.ipsli.cz.

Rod Lichtenštejnů
Rozhovor s knížecím párem

Většina rozhovorů se současnou hlavou lichtenštejnského
knížectví, které se objevují v českých médiích, se věnuje
politickým otázkám, především vztahům mezi oběma zeměmi,
osobnímu postoji knížete k České republice a pochopitelně
i tématu někdejšího rozsáhlého majetku Lichtenštejnů
v ČR. Rádi bychom však představili současnou hlavu Lichtenštejnska a jeho choť, z trochu jiného úhlu.
Ona se narodila v Praze on v Curychu, ona studovala umění
a design, on ekonomii a obchod, v roce 1967 se vzali, mají
spolu čtyři děti. Jaké mají koníčky, plány do budoucna
nebo kam rádi cestují, nám prozradili kněžna Marie a Hans
Adam II. z Lichtenštejna.

4

Knížecí pár na vernisáži výstavy Jan Adam I. na zámku v Mikulově, březen
2012 (foto archiv redakce)
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Jeho Jasnost Hans-Adam II.

S jakými pocity jste před devíti lety předával vladařské povinnosti svému nejstaršímu synovi a jaké plány
do budoucna jste v tu chvíli měl? Co se vám z těchto
představ podařilo realizovat a na co jste naopak čas
nenašel?
Po předání státních záležitostí svému nejstaršímu synovi jsem
se opět více věnoval správě našeho rodinného majetku. Navíc
jsem potom měl čas napsat knihu o tématu, které mě již déle
zaměstnávalo, a sice jak má vypadat stát ve třetím tisíciletí
v globalizovaném světě. Kniha byla mezitím přeložena do
11 jazyků a setkala se s určitým zájmem. Kromě toho mám
více času pro rodinu, všechny naše 4 děti jsou ženaté a vdané
a máme už také 15 vnoučat. Představy, které jsem tenkrát
měl, se mi podařilo realizovat.

Vlastníte rozsáhlou sbírku uměleckých děl. Máte v ní
uložen nějaký předmět, o kterém můžete říct, že je
váš nejoblíbenější, nebo že jste z jeho získání měl
největší radost?
Ne, druhá světová válka a období po ní s vyvlastněním vedly
k tomu, že se části sbírek a ta největší část rodinného
majetku ztratily. Můj otec byl proto z finančních důvodů
neustále nucen k prodeji uměleckých děl. Jakmile se mi
podařilo reorganizovat a znovu vybudovat rodinný majetek,
navrhnul jsem pak svému otci, že znovu začneme sbírat
umění, abychom vyrovnali utrpěné ztráty.

Její Jasnost Marie Aglaë,
Princezna z Liechtenštejna

S jakými pocity jste přijala před lety manželovo rozhodnutí předat vládu synovi, znamenalo to také pro
vás nějakou větší změnu, např. méně povinností
a více času na vlastní záliby? Co se vám z těchto představ podařilo realizovat a na co jste naopak čas zatím
nenašla?
S tímto rozhodnutím jsem velmi souhlasila a potěšilo mne.
V naší rodině je to již tradicí. Pro mne osobně nedošlo k žádným změnám.
Radí se s Vámi manžel o svých politických rozhodnutích?
V naší rodině se hodně věcí projednává společně.
Mohla byste nám popsat Váš běžný pracovní den?
Průběh mé práce je každý den jiný.

Jeho Jasnost kníže Hans Adam II. na vernisáži výstavy na zámku ve
Wilfersdorfu v březnu 2013 (foto archiv redakce)

Vzpomenete si ještě dnes na den, kdy jste přebíral
vládu po svém otci v roce 1989? Jakým způsobem
probíhá příprava na převzetí takto důležitých
povinností? Dal jste si v této době nějaká předsevzetí,
čeho všeho chcete dosáhnout?
Můj otec mi již několik let předem předal vladařské záležitosti
tak, jak jsem to udělal se svým nejstarším synem. Mohl jsem
tedy ještě za jeho života a s jeho podporou něco uskutečnit
v oblasti zahraniční a vnitřní politiky. Když můj otec v roce
1989 krátce po smrti mé matky zemřel na mozkovou příhodu,
nepotkalo nás to v rodině nepřipravené.

Mohl byste nám popsat váš běžný pracovní den?
Tak jako většina lidí odcházím ráno pracovat do své kanceláře,
přičemž mám výhodu, že se moje kancelář nachází v zámku,
v kterém také se svou rodinou bydlím. Zpravidla pak obědvám
se svou manželkou a odpoledne jsem opět v kanceláři. Protože také korunní princ se svou rodinou bydlí na zámku a má
zde svou kancelář, vídáme se pravidelně, ať už během pracovní doby nebo večer. Tak to bylo i v době, když vladařské
záležitosti vedl můj otec. Tímto dochází k výměně zkušeností
mezi generacemi.
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Jakým způsobem relaxujete, máte svůj oblíbený sport
nebo raději sáhnete po knize? Co zajímavého
jste v poslední době četla? Kde nejraději trávíte
dovolenou?
Pokud mi to čas dovolí, chodím každý den na procházky. Mám
ráda přírodu, jinak také ráda šnorchluji v moři a pozoruji ryby.
Dříve jsem se s manželem chodila často potápět. Dovolenou
trávíme ve Štýrsku s našimi dětmi a vnoučaty.
Vaše rodina vlastní rozsáhlou kolekci uměleckých děl.
Jakého předmětu si ve vašich sbírkách ceníte nejvíc
či který předmět máte nejraději, a který je naopak
nejcennější pro vašeho muže?
Obecně mám ráda umění a velmi si vážím našich sbírek.
Oblíbené předměty jsou různé, ale i to se může někdy měnit.

Společná otázka: Jak často se podaří, aby se sešla celá
rodina?
V užším kruhu se rodina schází často, ať už je to zde ve
Vaduzu nebo na našem lesním hospodářství ve Štýrsku, kde
je zámek se spoustou pokojů pro hosty. Vždy jednou za
několik let se koná velké rodinné setkání, kterého se účastní
na 100 členů rodiny.
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Životopisy rodiny Lichtenštejnů
Kníže František I.
z Lichtenštejna,
velmož,
velikán diplomacie

Kníže František I. bývá
někdy přehlédnut v domácím lichtenštejnském
Vranov u Brna, místo posledního odpo- prostředí, ale v bývalé
činku Františka I. z Lichtenštejna, kolo- rakousko-uherské monarrovaná kresba Franz Richter 1774–1860,
chii a v mezinárodních
MG Brno.
vztazích, zejména své
doby, byl označován jako „grandseigneur v diplomacii“ –
velikán v diplomacii.

Narodil se 28. srpna 1853 jako poslední z jedenácti dětí
panujícího knížete Aloise II. a jeho manželky kněžny
Františky, rozené hraběnky Kinské. V pěti letech mu zemřel
otec a opatrovníky se jemu a o tři roky starší sestře Terezii
stal osmnáctiletý bratr, nastupující kníže a panovník
Jan II. a matka kněžna Františka.

Dobu dětství prince Františka I. stručně přibližují jen
dopisy mezi jeho matkou a vychovateli knížecích dětí.
Základní školu absolvoval jako privátní žák ve Vídni
a osmileté gymnázium u skotských benediktinů také ve Vídni.
Z dopisů vyplývá, že například o letních prázdninách roku
1869 absolvoval intenzivní výuku matematiky a na přání
matky začal se studiem francouzštiny. V roce 1871 úspěšně
složil na gymnáziu maturitní zkoušky a od téhož roku se stal
posluchačem práv na univerzitách ve Vídni a později v Praze.
Ještě před ukončením právnických studií se začal zajímat
o diplomatickou službu. V srpnu roku 1878 obdržel princ
František I. od ministra zahraničí císařské vlády hraběte
Andrassyho příslib, že po úspěšném složení třetí státní zkoušky nastoupí jako dočasný atašé na vyslanectví v Bruselu.
Po absolutoriu práv v Praze přesídlil na podzim roku 1878
do Belgie.

Zde se ukázala dobrá a kamarádská stránka jeho osobnosti;
v letech 1877 až 1881 půjčil svým známým zadluženým šlechticům peníze ve výši 150 tisíc zlatých. Mezi přáteli byl považován za „zachránce v nouzi“ („als der Retter in der Not“).

Život v Bruselu, stálá pomoc sobě stavovsky rovným, vedly
k nárůstu dluhů. To dalo Františkovi podnět, aby bez konzultace s rodinou, zejména s bratrem, panujícím knížetem
Janem II., dal vlastní velkostatek do zástavy. Nákladný společenský život prince Františka v Nizze, Praze a Vídni vedl
k postupnému ochlazení vztahů mezi oběma bratry. V roce
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1888 se dobrovolně přihlásil k vojenské službě a roku 1893
dosáhl hodnosti nadporučíka.

Bratrská souhra se příliš nezlepšila, ani když byl v roce 1894
poslán císařskou vládou do Petrohradu jako velvyslanec.
Vztahy mezi Rakousko-Uherskem a Ruskem nebyly příznivé
a od roku 1888 se zhoršovaly (Rakousko-Uhersko bylo
v Trojspolku, Rusko sympatizovalo s Francií, konkurentem
Rakousko-Uherska a Německa). Císařská vláda ve Vídni
v něm viděla nejvhodnější osobu na post velvyslance
a stejně tak hodnotila prince Františka i carská vláda; uměl
francouzsky a rusky slovem i písmem, samozřejmě vedle
němčiny a češtiny.

Jeho dům v Petrohradě se stal jedním z center společenského
života; vytvořil si zde i osobní kontakty do prostředí carské
rodiny. Zvláště přátelské vztahy měl s velkoknížetem Vladimírem a jeho ženou velkokněžnou Marií Pavlovnou (Vladimír byl
mladším bratrem cara Alexandra III., zemřel 1894 a strýcem
pozdějšího cara Mikuláše II., Marie Pavlovna byla rozená
meklenburská vévodkyně).

Během svého působení v Petrohradě vytvářel politické podmínky pro státní návštěvu ruského cara Mikuláše II. ve Vídni
(srpen 1896) a císaře Františka Josefa I. v dubnu 1897
v Petrohradě. Oba představitelé v podstatě neměli zájem
o řešení problémů vojenskými prostředky, byli pro vzájemná
jednání, což ale nebylo v souladu s politikou císařského
Německa a císaře Viléma II. Základem sblížení Ruska
a Rakousko-Uherska bylo odsouhlasení statu quo na Balkáně
a v Orientě a uzavření politické dohody o spolupráci na deset
let. Princ František se za tyto smlouvy velmi přimlouval,
s císařem si v tomto rozuměl, ale na domácí půdě měl
soupeře v ministru zahraničních věcí hraběti Goluchowském.
Celkově položil základy ke zlepšení politického klimatu mezi
Rakousko-Uherskem a Ruskem.

Z kontaktů, které si v Petrohradě a Moskvě vytvořil jak mezi
šlechtou, tak mezi částí intelektuálů, došel k závěru, že anarchistické hnutí, případně evropský válečný konflikt, může
učinit konec ruské monarchii i monarchiím v jiných zemích.

Dne 9. prosince 1899 ukončil svoje působení v Petrohradě
a usadil se v Dolním Rakousku na zámku Wartenstein, ale přes
zimu pobýval ve Florencii. V souladu s přáním svého bratra
knížete Jana II. se na vídeňské univerzitě věnoval organizační
a finanční podpoře bádání o východní Evropě. V roce 1907 zde
založil Ústav pro východoevropská studia a daroval mu téměř
10 tisíc publikací knihovny ruského vědce Bilbasova, finančně
podpořil Archiv pro novodobé dějiny Rakouska, byl členem
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Rakouské akademie věd a dědičným členem panské sněmovny. Z pověření svého bratra předsedal stavební komisi pro
úpravu hradu Vaduz jako sídla hlavy státu.

V závěru 1. světové války odmítl návrh německého politika
Erenbergera, aby kníže Jan II. souhlasil s přeměnou
Lichtenštejnska v církevní stát. Bratra Jana II. podpořil v odmítnutí stejně i bratranec princ Alois, otec pozdějšího knížete
Františka Josefa II., Janova sestra princezna Henrietta,
babička Františka Josefa a další členové rodiny. Následník
habsburského trůnu František Ferdinand d´Este počítal s princem Františkem, vzhledem k jeho vzdělání, zkušenostem
a názorům, že po svém nástupu na císařský trůn jej pověří
funkcí říšského kancléře Rakousko-Uherska.
Za 1. světové války se princ František přihlásil jako ošetřovatel
u maltézského řádu v jeho lazaretu. Po jejím ukončení, když
byla roku 1919 v rodě Lichtenštejnů řešena otázka nástupnictví, neboť kníže Jan II. dosáhl toho roku 79 let, byl svobodný a bezdětný, nesouhlasil s návrhem svého bratrance
prince Eduarda (1872–1951), který byl synem prince Eduarda
Franze, tedy otcova bratra, jenž sloužil jako lichtenštejnský
velvyslanec ve Vídni, aby se nástupnictví zřekli všichni
bezdětní a svobodní čekatelé, princové František st. (bratr
Jana II.), princ František ml. (syn prince Alfréda a princezny
Henrietty), ale i princ Alois, mladší bratr Františka ml. a také
syn Alfrédův a Henrietty), a to ve prospěch Aloisova nejstaršího syna, tedy Alfrédova vnuka, prince Františka Josefa, pozdějšího knížete tohoto jména druhého. S tím ale dědičný princ

František st. nesouhlasil a po smrti svého bratra Jana II. dne
11. února 1929 nastoupil na panovnický lichtenštejnský trůn.

Dne 22. června 1929 se kníže František I. ve věku 76 let oženil s Elsou, baronkou Gutmannovou, která byla jeho dlouholetou a o 22 let mladší přítelkyní; přestože byla stavu prince
Františka nerovnorodá, mohli mít sňatek, až o tom rozhodl
jako hlava rodu sám kníže František I. Kněžna Elsa byla
u obyvatel knížectví velmi oblíbená. Oba podporovali ve
Vaduzu nemocnici, školy – děti dostávaly svačiny, vánoční
dárky ap. Založili Nadaci Františka a Elsy se sociálním posláním; jejich vklad byl 100 tisíc tehdejších franků.
Vzhledem ke svému věku určil dne 30. března 1938 jako
prince-regenta svého prasynovce Františka Josefa. V jarních měsících se zdravotní stav knížete značně zhoršil
a dne 25. července 1938 ve Valticích zemřel. Rakev byla
vystavena v Lednici v zámeckém kostele a o čtyři dny později
byl pohřben v rodinné hrobce u paulánů ve Vranově
u Brna. Kněžna zemřela roku 1947 ve Švýcarsku a je
pohřbena v městečku Schaan u Vaduzu.
(PhDr. Miroslav Geršic)

PhDr. Mgr. 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.

Města, obce, místa
K revitalizaci a restaurování
Lichtenštejnského městského paláce
ve Vídni

kých předmětů, který byl v souvislosti s rekonstrukcí zmenšen. Kromě toho jsou zde také místnosti, které má knížecí
rodina volně k dispozici, pokud se některý z jejích členů
zdržuje ve Vídni.

K revitalizaci a znovuotevření

Po téměř čtyřletém procesu obnovy se konalo 9. dubna 2013
slavnostní znovuotevření sídelního paláce knížat z Lichtenštejna.

Nádherné prostory Lichtenštejnského městského paláce
budou v budoucnosti opět zpřístupněny také pro veřejnost.
Na jedné straně jsou zde výjimečné prostory určené pouze
pro zvláštní příležitosti, na druhé straně bude možné navštívit
palác v rámci rezervovaných prohlídek, případně po předchozí
domluvě pravidelně dvakrát do měsíce, a to v pátek.

Vedle překrásných palácových prostor zahrnuje nové užívání
budovy místnosti LGT-Banky a třípatrový depozitář umělec-
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K historii stavby

Všeobecný veřejný zájem a přítomnost mnohých světových
médií při otevření jsou jistě pochopitelné vždy, když se jedná
o objekt tak velkého významu pro celé město, jeho historii
i jeho současnost.

Z historického hlediska je nutno hned na počátku poznamenat, že tento objekt je považován za první stavbu vrcholného
baroka ve Vídni. Osm let po druhém obléhání tureckých
armád, které velmi výrazně poškodily velké procento historických budov ve městě, začal Dominik Andreas Graf Kaunitz,
ministerský předseda a mecenáš umění, se stavbou paláce
podle plánů Enrica Zucalli. Roku 1694, ještě během stavby,
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K restaurátorským pracím

Zmíněné zrestaurování je mimořádného významu nejen z kulturně-politického pohledu, nýbrž má také z pohledu památkové péče zvláštní hodnotu pro město Vídeň: je největší,
úspěšně zakončenou restaurátorskou obnovou ve městě
podle zásad „vědecko-památkové péče“ a už dnes bezpochyby slouží jako měřítko pro rekonstrukci podobných staveb
na evropské úrovni.

Fotografie zachycující vážná poškození budovy (foto archiv M. Wehdorn)

získal budovu kníže Jan Adam Ondřej I. z Lichtenštejna a nechal ji dokončit již s myšlenkou sídelního paláce rodiny podle
plánů římského architekta Domenica Martinelliho. Na výzdobě
paláce se podíleli významní umělci své doby, jako štukatér
Santin Bussi, sochař Giovanni Giuliani a malíř Andrea Lanzani
a Antonio Bellucci. V průčelí směrem k Bankgasse vytvořil
Martinelli první vídeňský barokní portál, portál na straně směrem k Minoritenplatz byl doplněn později Johannem Lucasem
von Hildebrandt.
Na konci 18. století ztratil palác na Bankgasse pro rodinu Lichtenštejnů svůj význam. Mezi léty 1807 a 1810 došlo dokonce
k přestěhování obrazárny do Gartenpalais v Rossau, v rámci
čehož byly také přeneseny Belucciho nástropní fresky.

Další výrazná přestavba městského paláce, dnes v některých
aspektech stále patrná, následovala v letech 1836 až 1847
pod vedením knížete Aloise II. z Lichtenštejna podle plánů
Petra Huberta Desvignes. Nový vzhled stavby poprvé definoval styl „druhého rokoka“ ve Vídni a je také jeho nejvýznamnější ukázkou. V důsledku této přestavby vznikl
kulturně-historický pojem „Vídeňského salónu“. Za vnitřní
vybavení odpovídali Carl Leistler a Michael Thonet coby výkonní řemeslníci, kteří nakonec vytvořili především nádherné
intarzované parketové podlahy.

Další osud Městského paláce byl velmi rychlý: v roce 1945,
v posledních dnech války, způsobily zásahy bomb a na střechu
budovy zřícené letadlo závažné škody. Schodiště ve druhém
podlaží bylo zcela zničeno, vedle něj situované místnosti silně
poškozeny. V prvních letech po válce byly prováděny zabezpečovací práce a nejhorší poškození opravena; z důvodu velké
majetkové ztráty rodiny v souvislosti s válečnými událostmi
a během období po nich mohla první rekonstrukce, v důsledku hospodářských ohledů, započnout nejdříve v letech
1974/76; tyto opravné práce si kladly za cíl především vytvoření kancelářských prostor pro pronájem paláce.
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Profesor Manfred Wehdorn (vpravo) společně s knížetem Hansem
Adamem II. a jeho synem princem Konstantinem
(foto archiv M. Wehdorn)

Na počátku stály sanační práce v základech stavby, nakonec
ale nedošlo ke stržení početných stropů a příček, které vznikly
v souvislosti s přestavbou paláce v sedmdesátých letech
20. století. Při demoličních pracích byla obnovena historická
prostorová dispozice budovy, při čemž byly dokonce odkryty
mnohé klenby a štukové stropy, to znamená, že mohly být
skutečně znovu obnoveny.

K době trvání celé stavby musí být také poznamenáno, že se
Městský palác před řešením sanace v žádném případě nenacházel v dobrém statickém stavu. Základy pro to byly na
jedné straně v historických dispozicích, na druhou stranu způsobeny škodami, které vznikly zejména v důsledku zřícení
letadla na schody na konci druhé světové války. Škody podmíněné válkou byly opraveny jen povrchně a musely být tedy
nejdříve v souvislosti s početnými pracemi napraveny. Statické
zajištění se uskutečnilo na jedné straně prostřednictvím ocelového skeletu, který trakty sevřel jako opasek, na druhou
stranu ale také skrz třípatrovou skladištní budovu pod úrovní
nádvoří. Tyto podzemní základy stavby, které zabírají celý prostor dvora a jsou přibližně tak vysoké jako palác do výše
hlavní římsy, způsobují konstrukční zabezpečení coby „tuhé“
betonové šachty, které rovněž podstatně přispívají k zajištění
početných trvalých statických konstrukcí. Podle dnešního posouzení by již nemělo za žádných okolností dojít k poklesu
nebo deformaci stavby.
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Nejdříve po této technicko-konstrukční sanaci mohly začít restaurátorské práce, které – jako vyjádření základních principů
památkové péče – použily původních autentických materiálů
a originálních stavebních technik. Tak byly – na třech místech
– použity vápenné fasádní barvy, podobně také fresky byly
vytvořeny nanesením barev na vlhkou omítku a světoznámé
Thonetovy podlahy – tam, kde byly poškozeny – v puntičkářsky detailních pracích obnoveny ručním vykládáním kvalitním
dřevem. Restaurování bylo ale také sledováno vídeňskou památkovou péčí, která zvláště podtrhuje staré hodnoty. Nové
pozlacení následovalo v tomto smyslu jen tam, kde muselo
být provedeno nové doplnění, jinak postačilo vyčištění
mnohdy okolo 170 let starého zlacení. Plánovaná doba stavby
byla ostatně dodržena, protože ve výstavních prostorách bylo
instalováno jen lešení pod stropy, to znamená, že mohlo být
současně pracováno na stropních štukách i na podlahách.

Laik si může jen těžko přestavit náklady pro podobné komplexní restaurování v praxi. Všechna originální kování téměř
padesáti nádherných dveří, stejně jako sto metrů vytesaných
tapetových lišt, muselo být jednotlivě přenášeno z důvodu jejich zrestaurování, při čemž byly dále nalézány nové a nové
štuky v depozitáři, ale také v prostorách sklepa a v podkroví
starého paláce. Podobný průběh postupného objevování původních prvků se týkal také malých zbytků koberce, který byl
součástí monumentálního schodiště. I takovéto nálezy byly
přenášeny do dílen k obnově. Velkou pomoc pro opětovnou
obnovu interiéru znamenaly také historické fotografie, které
sahaly zpět až do poloviny 19. století.

Městský palác Lichtenštejnů byl neustále „moderní“ budovou:
od svého vzniku zde byl promyšlený systém ohřívání vzduchu,
v období biedermeieru byly postaveny automaticky otevírané
dveře a skryté lóže pro orchestr. Dveře velkého tanečního sálu
mohly být vytaženy vzhůru, ale také mohly být vertikálně otáčeny, při čemž byla jedna strana dveří v bílo – zlatém a druhá
v zrcadlovém provedení. Prostor se tak během krátké chvíle
mohl proměnit ze zlacené dekorace v „zrcadlový sál“. Všude,

kde to bylo možné, bylo
na tyto techniky v rámci
restaurátorských prací
dále navázáno. Tradice
„moderní techniky“ byla
i nadále uplatněna: celý
objekt je plně klimatizován, LED-světla nahrazují historické světlo svíček a bezpečnostní podmínky odpovídají nejvyšším standardům. Také
bezbariérové zpřístupnění všech prostor bylo
základním předpokladem
při přestavbě paláce.

Velké nároky na restaurátorské práce a jejich
soulad s dobovými technologiemi znamenají ta- Taneční sál, detail restaurované
ké vysoké požadavky na výzdoby (foto archiv M. Wehdorn)
pracovní síly během rekonstrukce: v průměru bylo na stavbě současně 200 až 250
osob, při nejnáročnějších pracích až 500! Organizace a koordinace takového množství lidí může objasnit změněnu
charakteru práce architekta, který dnes nemůže být pouze
umělcem a stavebním technikem, nýbrž musí být také schopným manažerem. Je tedy pochopitelné, že oslovený tým
architektů tvořilo po téměř celou dobu rekonstrukce paláce
přes 18 spolupracovnic a spolupracovníků.

Lichtenštejnský městský palác je z umělecko-historického pohledu hodnocen coby jedna z počátečních barokních staveb
ve Vídni, fascinace jejím interiérem je ale vděčna spíše stylu
biedermeier. Vysoké osobní a materiálně-technické náklady,
založené na vědeckých výzkumech, a téměř čtyři roky trvající
rekonstrukce navrátily Lichtenštejnskému městskému paláci
zpět eleganci baroka a rozmanitost barev biedermeieru.
(Prof. Manfred Wehdorn)

Prof. Manfred Wehdorn (1942) je vídeňský architekt. Od roku
1998 působí jako expert u Evropské komise v Bruselu pro

otázky památkové péče, což je oblast, kterou se ve svém pro-

fesním životě dlouhodobě zabývá. Od poloviny 80. let byl
předsedou pracovní skupiny Evropské rady, která se věnovala
industriální architektuře, v 90. letech stál v čele odboru územního plánování města Vídně. Od roku 1973 projektuje. U nás
je nejznámější jeho rekonstrukce a úprava jednoho ze čtyř

obřích plynojemů tzv. Gasometer C v Simmeringu, která proReprezentativní prostory městského paláce po celkové rekonstrukci
(foto archiv M. Wehdorn)
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bíhala v letech 1995–2001.
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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 mikulovského gymnázia, ve své odborné středoškolské
činnosti z oblasti historie, která nesla název Ztracený zámeček, Minulost a přítomnost, zvítězil v celostátním hodnocení.
Ztracenou stavbu znovuobjevil a představil veřejnosti. Také
jeho další badatelská činnost, kterou prezentuje prostřednictvím vlastních webových stránek, se zaměřuje na zaniklé
stavby Lednicko-valtického areálu.
(redakce)

1843–1844, kdy se měnily bílé okapové žlaby a myslivna byla
nově pokryta šindelem. Přibližné náklady na práci a materiál
činily 319 zlatých.
Další renovace probíhaly v letech 1853–1863. Opět šlo z velké
části o opravy střechy přilehlé myslivny. Například v roce 1855
celkové vyúčtování činilo 264 zlatých 56 krejcarů a v roce
1858 se suma za materiál a platy pro řemeslníky i nádeníky
pohybovaly kolem 233 zlatých 12 krejcarů.

Největší pozornost celé stavbě byla věnována v 1905–1907
za Jana II. z Lichtenštejna. Byla provedena oprava zámečku,
restaurovány původní reliéfy a současně zde byly umístěny
dva nové reliéfy s antickými loveckými výjevy – Lov na jelena
a Lov na divokého kance. Kromě restaurování reliéfů se
věnovala pozornost přiléhající myslivně.

(Daniel Lyčka)

Lednicko-valtický areál

Genius loci kulturní krajiny byl v knižním vydání uveden
v závěru roku 2012.

Kolektiv autorů Pavel Zatloukal, Přemysl Krejčiřík a Ondřej
Zatloukal.
Vydal FOIBOS BOOKS s.r.o., Praha 2012
Edice Světové památky UNESCO

Katzelsdorfský zámeček na fotografii z roku 1956, poslední snímek
objektu (Archiv Národního památkového ústavu v Brně)

Katzelsdorfský zámeček byl jeden z loveckých zámečků Lednicko-valtického areálu, vystavěný v klasicistním stylu za vlády
knížete Jana I. Josefa z Lichtenštejna (vládl 1805–1836). Celý
objekt se skládal ze dvou částí: hlavní část objektu tvořil lovecký zámeček, ke kterému přiléhala dvě křídla myslivny.

Plány zpracoval knížecí architekt Josef Kornhäusel, který byl
v letech 1812–1818 stavebním ředitelem lichtenštejnského
panství. Podle Kornhäuselových plánů se začalo stavět od 27.
října 1817 do 19. prosince 1818. Stavbu řídil architekt
a lichtenštejnský stavitel Josef Poppelack, vedením práce
na Katzelsdorfském saletu byl pověřen zednický mistr Franz
Gratzel. Na stavbě se dále podílel tesařský mistr Josef Kern,
J. Egner a Innozenz Hofmann. Stavba byla dokončena až za
dalšího stavebního ředitele – architekta Josefa Franze Engela
v roce 1819.

Předběžně vypracovaný rozpočet počítal s výdaji ve výši
17 183 zlatých 43 krejcarů a 3 denárů, ale nakonec se celkové
náklady vyšplhaly na 23 007 zlatých 56 krejcarů 3 denáry.
Za dobu své existence byl Katzelsdorfský zámeček několikrát
opravován. První výrazná oprava proběhla již v letech
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Lednicko-valtický areál, nová publikace

Publikace vznikla za podpory a pomoci Jeho Jasnosti HanseAdama II., knížete z Lichtenštejna. Vydání bylo finančně
podpořeno Ministerstvem kultury České republiky a Jihomoravským krajem.
Kniha je věnována těm, kteří s nemalým úsilím a náklady
uchovali toto architektonické dědictví a tím i podstatnou část
genia loci pro současnou i budoucí generaci. Řečeno slovy
jednoho z autorů publikace a velkého propagátora památky
UNESCO Přemysla Krejčiříka: „Kniha vznikla jako pocta dlouholetému úsilí rodiny Lichtenštejnů, jejich architektům, stavitelům a dalším umělcům, kteří se zapsali do díla, které se
dnes nazývá Lednicko-valtický areál. Čtenář je na stránkách
postupně seznamován nejprve s vývojem území jako celku
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a za ním následuje katalog nejzajímavějších staveb popsaných v kontextu evropského vývoje.“

Kniha by nevznikla, kdyby neexistovaly desítky předchozích
prací, jež se Lednicko-valtickému areálu – ať již v celku nebo
v detailech – věnovaly. V knize na 190 stránkách čtenář nalezne vše podstatné o krajině, stavbách, architektech i členech knížecího domu. Vše náležitě doplněno fotografiemi
současného stavu a bohatostí archivních materiálů (dobové
fotografie, dokumenty a plány). Obsah publikace je rozdělen
do deseti kapitol. Úvodem se dozvídáme vše o unikátní přírodě. V podkapitole Lichtenštejnové autoři přibližují vznik
dominia a zajištění jasných dědických práv. Následují části
s názvy: Dietrichsteinské intermezzo, Barokní grandezza,
Světlo a čísla, Diana, Apollón, Krajina, Kontinuita, Bohorodička
a Běsi. Obsažnou částí knihy je tzv. Katalog respektive padesát medailonů, kde se představují Valtice (Kostel Nanebevzetí
P. Marie, Mariánský sloup, Klášter milosrdných bratří s kostelem sv. Augustína, Františkánský klášter, Křížový sklep,
Radnice) i Valtice lichtenštejnské (Zámek, Zámecký park,
Zámeček Belveder, Dianin chrám, Kolonáda, Kaple sv. Huberta). V kapitole Katalog pak nacházíme části s názvem
Lednice, Lednický zámek, Lednický zámecký park, Okolí
rybníků, Břeclav, Břeclav lichtenštejnská, Krajinotvorné prvky
(Aleje, Obory a lovecká zařízení, Rybníky), Bibliografické
medailony, Bibliografie, Jmenný rejstřík. Malou vadou na
kráse se mi jeví současná mapa Lednicko-valtického areálu
(str.180/181), která by si zasloužila výraznější grafické pojetí
a doplnění označení chybějícího, dnes již neexistujícího, saletu

Ing. Přemysl Krejčiřík, jeden z autorů publikace a propagátor parku mezi
studenty (foto Z. Musil).

zvaného Katzelsdorfská hájovna (v knize nenajdete ani její
vyobrazení). Myslím, že slova Pavla Zatloukala – jakožto editora publikace – napsaná v Úvodu, lze citovat závěrem jako
výzvu k přečtení pozoruhodného knižního titulu (zcela jistě
neposledního k uvedenému fenoménu kulturní krajiny):
„Lichtenštejnové tento kraj za sedm století své správy poznamenali tak výrazně, jako málokdo jiný cokoliv jiného kdekoliv
jinde.“ Tak ať se publikaci daří!
(Mgr. Zdeněk Musil)

Rozhovory
Být kastelánkou
nejnavštěvovanějšího
zámku v České
republice

Ivana Holásková se o zámek v Lednici stará již pětatřicet let. Od roku
1978 v Lednici i bydlí.

Kastelánka zámku Ivana
Holásková (foto Z. Musil)

Stála u zrodu obnovy zámeckého
areálu i u jeho zápisu do seznamu
památek UNESCO.

Závěrem loňského roku její tým obdržel i titul celorepublikového Absolutního vítěze ankety portálu Kudy z nudy 2012,
kterou pořádal CzechTourismus.
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Pamatujete si na Vaše první setkání se členy
knížecí rodiny Lichtenštejnů?
Kdy a při jaké příležitosti k setkání došlo?
S knížetem Hansem Adamem II., tehdy ještě korunním princem, jsem se potkala poprvé v dubnu 1988. Tehdy byly samozřejmě vztahy mezi knížectvím a námi velmi komplikované,
takže Hans Adam s manželkou a dětmi přijeli jako soukromé
osoby a o jejich návštěvě se nemělo veřejně vědět. Setkání
bylo velmi přátelské, prošli jsme zámkem, parkem na minaret
a poseděli v kanceláři u kávy. Hovořili jsme o tom, že
Lichtenštejnové mají stále ke svým bývalým sídlům hluboký
vztah a tento předávají i svým potomkům. Při poslední
návštěvě knížete v roce 2011 jsem vytáhla fotografie z této
první návštěvy a vzpomínali jsme na naše první setkání, na
to co všechno se za 20 let změnilo.
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V létě 1989 přijela matka Hanse Adama, kněžna Gina, která
mě zvala do Vaduzu. Vysvětlovala jsem jí, že my nemůžeme
cestovat na „západ“, ovšem ona mě ujistila, že doba se změní
rychleji, než si umíme představit. Měla pravdu, ve Vaduzu
jsem byla již v prosinci 1989, ale to už kněžna Gina i její manžel kníže Franz Josef nebyli naživu. Znovu jsme se potkali
s Hansem Adamem, teď vládnoucím knížetem, od té doby se
setkáváme při různých kulturních akcích.

Na co jste za svého mnohaletého působení v lednickém zámeckém areálu nejvíce hrdá?

Jsem hrdá na spoustu práce, kterou jsme odvedli, na tým lidí,
se kterými jsem mohla ta dlouhá léta spolupracovat a kteří
bojovali za to, abychom si zasloužili být uvedeni na seznamu
památek UNESCO, kteří pomáhali, abychom se každý rok
posunuli dál. To, že je opravený zámek zvenku i zevnitř,
zrekonstruovaný skleník, udržovaný park a mnoho dalšího, je
zásluha zámeckého personálu, kolegů z památkového ústavu
i ministerstva kultury a já jsem hrdá na to, že jsem mohla
být jedním z koleček tohoto soukolí.

Čím podle Vás lednický zámek návštěvníky tolik láká?

Na popsání lednického zámku a parku se nabízí spousta slov,
která mohou znít jako klišé – ojedinělý, unikátní, pohádkový.

Libor Kabát, starosta
města Lednice

Jaký bude program pro letošní návštěvnickou sezónu?
Co Vás nyní nejvíce zaměstnává?

Každý rok tvrdím, že už nemáme co nabídnout navíc, protože
provázíme už téměř ve všech místnostech. Přesto jsme pro
letošní sezónu připravili další tři pokoje, které doposud nebyly
k vidění. V rámci prohlídky III. trasy, pokojů malých princů
a princezen jsou otevřeny pokoje knížecích vychovatelek.
Chystáme spoustu kulturních událostí: operu Traviata, pravidelná představení komorního Dvorního divadla, koncert
Hudby hradní stráže Pražského hradu, Světový den ledového
vína, noční hrané prohlídky. Zájemci najdou podrobné informace na našem webu a já srdečně zvu!
Děkuji Vám za rozhovor. Ať se sezóna zámku vydaří!

(Mgr. Zdeněk Musil)

Libor Kabát, starosta
města Lednice, hovoří
o dalším využívání
zámecké jízdárny

vyzdvihnul tradiční vítání jara, již 15. ročník a stále více populární výstavu vín.

Pane starosto, jakým způsobem se obec Lednice připojuje
k rozvíjení a prezentaci odkazu Lichtenštejnů?

Zájem obce Lednice o využívání prostor zámeckých jízdáren
je dlouhodobý. Obec po dlouhá léta nedisponuje reprezentativními prostory a ani prostory pro pořádání akcí pro větší
počet účastníků. Do jízdáren budou moci umístit své aktivity
také spolky a organizace obce. Dále plánujeme do jízdáren
umístit činnosti spojené s aktivitami mikroregionu Lednicko –
valtického areálu a prezentace obce Lednice, jako důležité
části LVA, zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO.
V nových prostorách, určených pro krátkodobé výstavy,
zamýšlíme představovat díla umělců tvořících v LVA nebo díla
představující LVA. Součástí nabídky budou vzdělávací a informativní akce, které lépe obyvateli a návštěvníkovi LVA přiblíží
jedinečné hodnoty areálu.

Jsme si moc dobře vědomi všech hodnot, které nám zde naštěstí zůstaly zachovány a jsou tak pro naši další práci velkou
výzvou. Určitě je pro nás rozvíjení tohoto odkazu naprostou
prioritou a snad i v rámci našich omezených možností pro
to děláme maximum. Zajisté to také není o jednotlivostech,
ale o snaze zapojovat se aktivně do všech forem propagace
a rozvoje tohoto místa.

Na jaké akce se v letošním roce mohou turisté
v Lednici těšit?

Snažíme se udržet nastavenou laťku a přes snížení výdajů na
kulturu v rozpočtu roku 2013 zůstane většina pravidelných
kulturních akcí zachována. Řadu projektů řešíme ve spolupráci s lázněmi a správou zámku. Kulturní kalendář pro rok
2013 je již k dispozici na webu. Z nejbližších akcí bych rád
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Jiná nemohu najít, protože tato jej nejlépe vystihují. Lichtenštejnové si místo pro své reprezentační sídlo zvolili zcela promyšleně, pro opravdu mimořádný genius loci, který funguje
neustále. Můžeme tvrdit, že návštěvníky sem přitahují cenné
řezby, nejrozsáhlejší park v Evropě, ale pravdou je, že i když
nádherných zámků a parků je spousta, Lednice má něco
navíc, energii, kterou vnímají všichni, kdo sem přijedou a kvůli
ní se znovu a znovu vrací.

Jakým způsobem se budete podílet na naplňování
udržitelnosti projektu Zámecká jízdárna v Lednici –
multifunkční centrum?

Co Vy, jako patriot, považujete v Lednicko-valtickém
areálu za unikátní a neopakovatelné?
Areál je především unikátní jako celek. Není vůbec jednoduché vyzvednout některou z jeho částí. Pro mne osobně je to
asi minaret tím, že je alespoň v rámci České republiky nezaměnitelným symbolem tohoto území.
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Volby v Lichtenštejnsku

Knížectví Lichtenštejnsko
Nejdůležitější události

Ve dnech 1. a 3. února 2013 se ve Vaduzu uskutečnily parlamentní volby. Oprávnění voliči, kterých je v tomto čtvrtém
nejmenším státě Evropy kolem deseti tisíc, dovedli k vítězství
Pokrokovou občanskou stranu (FBP). Druhé místo voleb patří
se 33 % hlasů Vlasteneckému svaz (VU) v jehož čele stojí dosavadní premiér Klaus Tschütscher. Překvapením letošních
voleb je třetí místo pro zcela nové politické uskupení Nezávislých (DU). Lídrem aliance je Harry Quaderer, který před
dvěma lety opustil právě Vlastenecký svaz. Podle informací
agentury AP probíhají v současné době zásadní jednání o podobě nové koalice, kterou před volbami tvořila Pokroková občanská strana společně s Vlasteneckým svazem, který však
letos u voličů výrazně ztratil na popularitě. Post předsedy
vlády by podle odhadů médií mohl připadnout šéfovi lichtenštejnské policie Adrianu Haslerovi z FBP.

Současný vývoj zahraniční politiky
knížectví

(redakce)

Konec roku 2012, ale také počátek roku 2013, proběhl v lichtenštejnském knížectví zejména ve znamení zahraniční politiky
a upevňování pozice tohoto evropského státu coby rovnocenného partnera pro všechny ostatní země nejen v Evropě.

Jako zřejmý příklad můžeme zmínit mimo jiné vytvoření nové
přátelské dohody mezi knížectvím Liechtenstein a Indií o výměně a poskytování informací v oblasti daňové politiky. Tato
dohoda, stejně jako všech 32 předchozích, které Lichtenštejnsko od roku 2008 uzavřelo, odpovídá poměrně přísným standardům OECD a přispívá tak k jejich šíření a prosazování.

Dále je nutno upozornit na velice zajímavé návštěvníky tohoto
malého knížectví – nejen zástupci jedné z největších světových velmocí, Čínské lidové republiky, ale také ministerský
předseda nově se formující Čínské republiky (Taiwan) zavítali
do Lichtenštejnska, byť povětšinou pouze na krátkou
návštěvu (i neoficiální, nestátnickou).

V dnešní rychle se rozvíjející době je ve většině zemí kladen
důraz na bezpečnost ve všech jejích podobách. Proto se Lichtenštejnsko společně se Švýcarskem rozhodlo ještě úžeji spolupracovat zejména v oblasti bezpečnostní politiky. Mezi
možná témata, která byla prozatím pouze nastíněna a která
budou v budoucnosti dozajista důkladně projednávána
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v zájmu obou zainteresovaných států, patří zejména obrana
proti kyberkriminalitě, celkové zvýšení bezpečnosti obyvatelstva a ochrana infrastruktury.

Lichtenštejnská filatelie slaví
mezinárodní úspěchy

(Martina Pospíšilová)

Na konci minulého roku
byly ve Vídni předány
ceny za nejkrásnější poštovní známky světa.
Úspěch zde slavila jak
Česká republika tak také
Lichtenštejnské knížectví. Do mezinárodního
klání o nejkrásnější
Oceněná poštovní známka za rok 2012
známku světa spojenou
(webový zdroj)
s výstavou WIPA Vídeň
mohou poštovní správy přihlásit pouze jeden exemplář. Česká
pošta vybrala známku s názvem Poštovní muzeum od slovenského výtvarníka Dušana Kállaye, kterou rytecky rozkreslil
Miloš Ondráček a vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha. Této
známce udělila mezinárodní porota první místo. Druhé místo
v soutěži Grand Prix de l´exposition WIPA, která patří mezi
nejprestižnější klání, obsadila poštovní známka z Knížectví
Lichtenštejnsko. Třetí místo v soutěži patří Slovensku. V první
desítce se umístily známky poštovních správ Švédska,
Vatikánu, Ukrajiny, Chorvatska, Ruska, Německa a Islandu.

Na druhé oceněné známce v hodnotě dvou franků je vyobrazen detail květinového motivu ze střední části slavného
Badminton cabinetu. Tento mistrovský kus nábytku, zdobený
bronzovými figurami, intarziemi a několika druhy polodrahokamů, byl vytvořen v medicejské Florencii pro vévodu
z Beaufortu v letech 1720–1732. Vyroben byl během vévodovy zastávky v Itálii, kterou navštívil v rámci cest po Evropě.
Badminton cabinet pořídil za 500 liber a dalších 94 liber
zaplatil na cle, když si tento kus nábytku přivážel do Anglie.
V roce 2004 byl tento monumentální kus z ebenového dřeva
vydražen za 36,7 milionů dolarů ve slavné aukční síni
Christie´s. Výše částky, za kterou byl zakoupen, z něj učinila
nejdražší prodaný historický kus nábytku na světě. Majitelem
se stal lichtenštejnský kníže Hans Adam II. V současnosti je
Badminton cabinet uložen v Lichtenštejnskému muzeu ve
Vídni. Také v letošním roce plánuje poštovní správa knížectví
vydat známku či známky zobrazující poklady vídeňského
muzea, jejich téma však nebylo zatím zveřejněno.
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Badminton kabinet
(foto archiv redakce)

Úspěch v soutěži poštovních
známek neslaví Lichtenštejnsko poprvé. Také v roce 2006
získalo knížectví druhé místo
za známku v hodnotě jednoho franku ze série Vánoce
s vyobrazením Svaté rodiny.
O tři roky později získaly
lichtenštejnské známky významné ocenění na mezinárodní soutěži v Pekingu. Série
věnovaná právě slavnému
Badminton cabinetu vzbudila
u poroty tak velký zájem, že
jí v soutěži dala přednost před
čtyřiceti dalšími známkami
z celého světa.

Také na rok 2013 připravuje Lichtenštejnsko vydání několika
dalších zajímavých poštovních známek. U příležitosti devadesátého výročí vyhlášení zóny volného obchodu mezi knížectvím a Švýcarskem vznikne dvojznámka, na které je zachycen
letecký pohled na krajinu kolem řeky Rýn, vytvářející hranici
mezi oběma státy. Ve střední části dvojznámky je vidět údolí
s vodním tokem. Od něj napravo je zobrazena krajina Lichtenštejnska přecházející v horský terén, vlevo se rozkládá východní část Švýcarska s horou Gonzen. Obě dvě známky,
spojeny střední částí v jeden celek, mají hodnotu dvou franků.
Při spodním okraji každé z nich je umístěna státní vlajka.

Série tří známek, která bude vydána v březnu letošního roku,
je inspirována sbírkou matematika Georga Schierschera, který
se celý profesní život věnoval popularizaci přírodních věd. Na
známkách jsou vyobrazeny listy javoru, vinné révy a jabloně,
vetknuté do kruhového rastru.
(redakce)

Z Lichtenštejnských sbírek

Kulturní krajina mezi Lednicí a Valticemi

Krajina rozprostírající se mezi Lednicí a Valticemi září v dějinách vývoje zahradního umění jako drahokam protkaný staletými alejemi a architektonickými skvosty, které po věky
hlásají velikost knížecího rodu. Soubor unikátně kultivované
krajiny složené z živé přírody, lidských sídel, rybníků, zámeckých rezidencí, saletů, klášterů, kostelů, alejí, zahrad, luk
a lesů tvoří lichtenštejnský „obraz“ nevyčíslitelné hodnoty.

Již v polovině 13. století se v Lednici poprvé objevuje rod
Lichtenštejnů. Od konce 14. století získává také nedaleké Valtice. Právě od tohoto okamžiku se začíná psát téměř 700letá
historie obou panství pod rukama jednoho z nejvýznamnějších evropských rodů. Panství Lednice a Valtice se stávají
hlavním centrem rozsáhlého rodového majetku Lichtenštejnů.
Jakmile došlo k povýšení Karla I. z Lichtenštejna (1569–1627)
do knížecího stavu, stávají se Valtice hlavní rezidencí vládnoucího knížete a Lednice jeho letním sídlem. Postupem doby
a usilovnou pílí vládnoucích knížat dochází ke sjednocení obou
panství společně se sousední Břeclaví v jeden kompozičně
provázaný celek, dnes označovaný jako kulturní krajina
a slouží jako prostor pro relaxaci a reprezentaci knížat z Lichtenštejna až do konce druhé světové války.

Za první doložené zásahy prokazatelně působící na tvář krajiny v okolí obcí Lednice a Valtice je možné považovat snahy
knížete Karla Eusebia, které se projevovaly výsadbou alejí
spojující obce a zámky již ve druhé polovině 17. století. Současně s výsadbami alejí docházelo k zakládání obor s pravidelnými hvězdicovitými průseky. Ve stopách Karla Eusebia

14

pokračovalo mnoho jeho následovníků. Výrazně se ovšem do
dějin vzniku kulturní krajiny, tak jak ji do značné míry známe
i dnes, zapsal hlavně kníže Jan Josef I. Tento šlechtic začal
tvořit „novou“ krajinu pod nastávajícími změnami, které postupně přicházely z Anglie a začaly ovlivňovat vzhled mnoha
panství šlechtických rodů také v českých zemích. Od první
čtvrtiny 19. století se totiž začínají na lichtenštejnských panstvích prosazovat zásady kultivování zahrad a krajiny v duchu
zásad anglické krajinářské školy. Na úpravách parku v Lednici
se v této době výrazně podílel Bernard Petri. Mimo jiné založil
u zámku v Lednici velký rybník s ostrovy, samozřejmostí
byly bohaté výsadby cizokrajných i domácích dřevin. Poslední
fází těchto nákladných úprav bylo vybudování nového koryta
řeky Dyje a tedy jeho vyvedení ze zámeckého parku v Lednici.
Tím bylo dříve pravidelné riziko ničivých povodní a následných
škod eliminováno na minimum. V průběhu první poloviny
19. století dochází k postupnému obohacování celé krajiny
mezi Lednicí a Valticemi romantickými stavbami, které byly
propojovány pohledovými osami. Okolí těchto saletů se parkově upravovalo. Krajinářské úpravy postihly také rozsáhlé
plochy kolem rybníků rozprostírajících se mezi Lednicí
a Valticemi. Ze zámečků v krajině kolem zimního a letního
sídla Lichtenštejnů se do dnešní doby dochovaly Lovecký zámeček, Janohrad, Nový dvůr, Památník otci a bratřím na
Rajsně, Randevous, Rybniční zámeček, Apollónův chrám,
chrám Tří Grácií, Hraniční zámeček a poslední stavbou
v tomto duchu je kaple sv. Huberta.
Následovníkem knížete Jana Josefa I. byl jeho nejstarší syn
Alois Josef, který také pokračoval v krajinářských úpravách.
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Byl obdivovatelem anglické gotiky. Kníže Alois Josef byl také
stavebníkem proslulého zámeckého skleníku v Lednici, který
byl dokončen v roce 1845. Tato 92 metrů dlouhá, 14 metrů
široká a 10 metrů vysoká stavba z litinové konstrukce a skla
se stala pýchou jejich majitelů. Za panování knížete Aloise
Josefa se mimo jiné provedla také novogotická přestavba
lednického zámku podle projektu Jiřího Wingelmüllera v roce
1858. Na úpravy parku a krajiny navázal jeho syn Jan II.
jehož zásahy v podstatě dokončily areál v architektonické
i krajinářské podobě jakou známe dnes.

Za knížete Jana II. z Lichtenštejna došlo k výraznému počinu,
který úzce souvisí se zahradnickým oborem a obecně s celým
vysokým školstvím. V Lednici byla totiž 5. října 1895 otevřena
Střední zahradnická škola. Byla to původně škola s německým
vyučovacím jazykem a nesla název „Höhere Obst und Gartenbauschule“. V celé monarchii šlo o první školu, ze které
vycházeli po tříletém studiu absolventi s maturitou. Školu podporoval sám kníže Jan II., který ji finančně i materiálně zajistil.
Školu při vzniku podpořili také císařský dvůr, ministerstvo orby
a řada dalších vědecko-odborných institucí. Na tradici zahradnického školství v Lednici navázalo založení zahradnického
směru na Vysoké škole zemědělské v Brně a následné přesunutí tehdejší Zahradnické katedry z Brna do Lednice v roce
1952. Současná Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity
v Brně sídlí v Lednici dodnes. Zahradnická fakulta prostřednictvím svých odborníků a studentů ve spolupráci s Národním
památkovým ústavem již po desetiletí realizují obnovné projekty unikátního lednického parku.

Krajina Lednicko-valtického areálu (foto Z. Musil)

V době kdy tehdejší Československo přistupovalo v roce 1990
k Úmluvě UNESCO o ochraně světového dědictví z roku 1972
se začalo uvažovat o památkách, které jsou u nás hodny zápisu na tento seznam. Území zahrnující především krajinu
mezi Lednicí a Valticemi mělo být z pochopitelných důvodů
mezi nimi. Nikdo o hodnotách zdejší krajiny nepochyboval.
Bylo ovšem nutné překonat všechna schvalovací řízení na různých stupních a dosáhnout zejména toho, aby kulturní krajina
s těžištěm v okolí obcí Lednice a Valtice požívala nejvyššího
ochranného statutu v republice. Proto došlo nejdříve
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k prohlášení Lednicko-valtického areálu za tzv. krajinou památkovou zónu vyhláškou ministerstva kultury č. 484/1992
Sb. Následoval dlouhý schvalovací proces trvající několik let,
který vyvrcholil v prosinci 1996 zápisem na seznam UNESCO.
Hlavní dík za to, že byl Lednicko-valtický areál zapsán na
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
patří panu Ing. Zdeňku Novákovi tehdejšímu náměstku
ministra kultury. Zdeněk Novák navrhl také hranice zóny,
přičemž původně mělo jít o mnohem větší areál zahrnující
také město Břeclav, Podivín a Sedlec.

Posledním výrazným počinem, který přímo souvisí s Lednickovaltickým areálem bylo zahájení projektu revitalizace zámeckého parku v Lednici, kterému předcházelo uspořádání mezinárodní konference k 200. výročí založení zámeckého parku
v Lednici, ke 40. výročí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a k 30. výročí Mezinárodní charty
o historických zahradách v roce 2012. Konference uspořádaná
ve spolupráci Národního památkového ústavu v Brně, Mendelovy univerzity v Brně a Národního zemědělského muzea
sklidila velký ohlas. 200. výročí založení parku bylo totiž příležitostí přiblížit odborné veřejnosti jeho hodnoty, bilancovat
stav péče o tuto národní kulturní památku a upozornit na
rizika, která park ohrožují (např. nedostatečně řešený vztah
mezi zájmy ochrany přírody a zájmy památkové péče).
Zájem o kulturní krajinu Lednice a Valtic neutichá. Na začátku
roku 2013 se začal realizovat projekt Národní kulturní identity
s názvem Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období
od 17. do začátku 20. století. Významnou součást projektu
tvoří právě studium bývalého knížecího panství. Výsledky projektu budou mimo jiné prezentovány v odborných workshopech, seminářích a na konferencích. Vyvrcholením snažení
týmu odborníků v oblasti historické zeleně a kulturních památek bude vydání knihy Zahrada Evropy, která bude prezentovat
areál panství Lednice a Valtice, které v životě jedné z nejvýznamnějších rodin monarchie sehrály klíčovou roli. Na jejich
území byly zaváděny inovační způsoby trávení volného času
(např. parforsní hon), které se odtud šířily po střední Evropě.
Reprezentační role letního knížecího sídla v Lednici předurčila
vybudování špičkové krajinné infrastruktury zahrnující obory,
bažantnice, zámečky, parkově upravené plochy na vysoké
umělecké úrovni a vrcholící v areálu zámků Lednice (divadlo,
míčovny, lázně, zahrady, oranžérie) a Valtice (divadlo, park).

Bývalé knížecí území na jižní Moravě kultivované po staletí
rodem Lichtenštejnů je právem považováno za zahradu
Evropy.
(Ing. Roman Zámečník)

Autor příspěvku vystudoval zahradní a krajinářskou architekturu v Lednici na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity
v Brně. Pracuje v Národním památkovém ústavu v Brně jako
specialista na krajinné památkové zóny a historickou zeleň.
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„Po stopách Lichtenštejnů o.p.s.”
v nejbližší době připravuje tyto akce:
duben

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

Sekundogenitura rodu Lichtenštejnů v Moravském Krumlově, konference
Místo konání: Moravský Krumlov
Termín: 18. 4. 2013

Královna mezi princeznami – umělecká výzdoba poutního kostela na Vranově u Brna
přednáší Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D. (Seminář dějin umění, Filozofická fakulta MU)
Místo konání: aula administrativního a školícího centra Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno
Termín: 25. 4. 2013, v 17 h

květen

Liechtenstein Tour 2013
druhý ročník cyklistického závodu
Místo konání: Vranov u Brna
Termín: 8. 5. 2013 v 10 h

Zámek Valtice v proměnách staletí
přednáší Mgr. Petr Czajkowski (Národní památkový ústav v Brně)
Místo konání: aula administrativního a školícího centra Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno
Termín: 23. 5. 2013 v 17 h
Předání panství Jindřichovi I. z Lichtenštejna 1249, zahájení stálé výstavy
Místo konání: zámek Mikulov
Termín: 25. 5. 2013

červen

Lednický Eden knížat z Lichtenštejna
přednáší Ing. Zdeněk Novák (Národní zemědělské muzeum Praha)
Místo konání: aula administrativního a školícího centra Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno
Termín: 20. 6. 2013 v 17 h

září

Lichtenštejnské umělecké sbírky
přednáší Dr. Johann Kräftner (ředitel Liechtensteinských knížecích sbírek Vaduz-Vídeň)
Místo konání: aula administrativního a školícího centra Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno
Termín: 19. 9. 2013 v 17 h

Aktualizovaný přehled připravovaných kulturních 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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