D I E L I E C H T E N S T E I N I S C H ‐T S C H E C H I S C H E N
BEZIEHUNGEN IM WANDEL DER ZEIT
________________

ERGEBNISSE DER ARBEIT
DER TSCHECHISCH‐LIECHTENSTEINISCHEN
HISTORIKERKOMMISSION 2010‐2013

Mittwoch, 22. Oktober 2014, 18.00 Uhr
Diplomatische Akademie Wien
Favoritenstrasse 15a, 1040 Wien

U‐Bahn U1, Taubstummengasse

Hintergrund
Im Jahr 2009 haben das Fürstentum Liechtenstein und die Tschechische Republik
diplomatische Beziehungen aufgenommen. Beendet wurde damit eine jahrzehntelange
Blockade, die in der 1945 erfolgten Konfiskation der tschechoslowakischen Besitzungen des
Fürsten von Liechtenstein und weiterer Staatsbürger des Fürstentums wurzelte. Die beiden
Regierungen haben 2010 eine paritätisch besetzte Liechtensteinisch‐Tschechische
Historikerkommission berufen, mit dem Auftrag, die Geschichte der gegenseitigen
Beziehungen von den Anfängen bis zur Gegenwart, einschliesslich umstrittener Themen, zu
untersuchen.

Programm
18.00 Uhr

Begrüßung
Dr. Hans Winkler
Botschafter, Direktor der Diplomatischen Akademie Wien
Ing. Jan Kohout / Ing. Jan Sechter
Ehemaliger tschechischer Außenminister / Botschafter der Tschechischen Republik in Österreich
I.D. Maria‐Pia Kothbauer
Botschafterin des Fürstentums Liechtenstein in Österreich und in der Tschechischen Republik

Podiumsdiskussion
Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph. D.
Co‐Vorsitzender der Liechtensteinisch‐Tschechischen Historikerkommission, Masaryk‐Universität Brünn
PD Dr. Peter Geiger
Co‐Vorsitzender der Liechtensteinisch‐Tschechischen Historikerkommission,
ehem. Forschungs- beauftragter am Liechtenstein‐Institut Bendern
Prof. DDr. Oliver Rathkolb
Institut für Zeitgeschichte, Universität Wien

Moderation:
Mag. Dr. phil. Herbert Krauss
BMeiA,
ehem. österreichischer Botschafter im Fürstentum Liechtenstein und der Polnischen Republik

20.00 Uhr
Cocktail mit Verkostung südmährischer und liechtensteinischer
Weine

Na fotografiích zleva: Hans Winkler, Tomáš Knoz, Oliver Rathkolb, Peter Geiger, Herbert
Krauss

Vstupní vystoupení velvyslance České republiky v Rakousku Jana Sechtera

Vstupní vystoupení velvyslankyně Lichtenštejnska v Rakousku a v České republice J. J.
Marie-Pie Kothbauer

Vstupní vystoupení velvyslankyně Lichtenštejnska v Rakousku a v České republice J. J.
Marie-Pie Kothbauer

Prezentace výsledků Česko-lichtenštejnské komise historiků ve Vídni
K 5. výročí navázání diplomatických vztahů z iniciativy nerezidentního velvyslanectví Lichtenštejnska a
ZÚ Vídeň se uskutečnila 22. října v konferenčních prostorách rakouské Diplomatické akademie akce
s názvem „Česko-lichtenštejnské vztahy v proměnách času“, jejímž cílem bylo odborné veřejnosti
představit výsledky tři roky trvající činnosti Česko – lichtenštejnské komise historiků a publikace,
které komise vytvořila. Při této příležitosti komise představila německé a české vydání jejich zprávy.
Prezentaci zahájil ředitel Diplomatické akademie, bývalý státní tajemník a ředitel sekce
mezinárodního práva rakouského MZV Hans Winkler. Uvedl, že jej k tématu pojí osobní vazba,
protože rodina pochází z Moravy a ve své práci na MZV se ve světle mezinárodního práva věnoval
válečným a poválečným událostem v Evropě. Velvyslankyně Lichtenštejnska Maria – Pia Kothbauer
připomněla, že rozhovory, které vedly k navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi, začaly
prostřednictvím tehdejšího velvyslance ČR před deseti lety ve Vídni. Současný výsledek vztahů
označila za povzbuzující, protože zahrnuje kromě politických vztahů i obohacující kulturní výměnu na
regionální úrovni (Jihomoravský kraj a Dolní Rakousko) a pobyty studentů. Velvyslanec ČR zmínil
dobrou zkušenost české diplomacie s instrumentem komisí historiků, které umožnily nezatěžovat
operativní vztahy po roce 1989. Předseda české části komise prof. Tomáš Knoz vysvětlil postup práce
komise a hlavní témata, kterým se věnovala. Zdůraznil, že principem bylo nic nezakrývat. Předseda
lichtenštejnské části komise Peter Geiger se soustředil na konfiskace po 2. světové válce: podle něj
Československá republika v letech 1945 – 1948 vykazovala polototalitní charakter a dekrety
prezidenta republiky v sobě nesly trestněprávní prvky vůči státně nespolehlivému obyvatelstvu.
Vyjmenoval osm argumentů, v nichž se zásadně liší česká a lichtenštejnská pozice (neexistence, resp.
diskontinuita diplomatických vztahů před válkou, útěk knížete z Československa koncem války,
německá národnost lichtenštejnských státních příslušníků, aktivní podpora nacismu, revize
pobělohorských konfiskací, formálně právní náležitosti doručování konfiskačních výměrů, charakter
vlastnictví v Československu po r. 1918, trestněprávní prvky v konfiskacích). V panelové diskusi
reagoval na oba příspěvky prof. Oliver Rathkolb, specialista na dějiny nacismu a jeho dnešní percepce
a dějiny střední Evropy 20. století. Uvedl, že komise historiků se staly i v rakouských dějinách
osvědčeným prvkem řešení vnitrostátních politických konfliktů, což vysvětlil na příkladu komise, která
vyšetřovala minulost bývalého rakouského prezidenta K. Waldheima a komise zkoumající holocaust
na rakouském území. Podle něj existují ve střední Evropě tři narativy: německý, německo – (územně)
český a český, které se vzájemně ovlivňují, ale izolovaně účinkují konstitutivně.
P. Geiger navrhl, aby se do budoucna komise věnovala porovnání právních posudků, kterými se obě
strany vybavily v proměnách času a v případové studii zkoumat, co se stalo s jednotlivými
majetkovými tituly v průběhu času a komu patří dnes.
V diskusi, kterou moderoval bývalý nerezidentní velvyslanec Rakouska v Lichtenštejnsku kritizoval
předseda sudetoněmeckého krajanského sdružení v Rakousku G. Zeihsel skutečnost, s jakou se
účastníci vyjadřují o Mnichovské dohodě jako o diktátu. Mnichovská dohoda podle něj byla
mezinárodní smlouvou, která vznikla tak, že Hitler svolal účastnické státy konference ze St. Germain,
kteří napravili „mírový diktát“ výsledků 1. světové války. Historik O. Rathkolb vysvětlil Mnichovskou
smlouvu jako pokus o legalizaci „Anšlusu“ Němci obydlených území Československa a těžkou chybu
Hitlera, s čímž předák sdružení sudetských Němců zásadně nesouhlasil.
Jan Sechter

