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Prezentace Souhrnné zprávy a činnosti Česko-lichtenštejnské komise
historiků na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
dne 22. září 2014

Česko-lichtenštejnská komise historiků prezentovala svou činnost

Dne 22. září 2014 ve 14 hodin prezentovala na půdě Filozofické fakulty MU svou dosavadní
činnost Česko-lichtenštejnská komise historiků. Představila zde své publikace včetně
souhrnné zprávy, vydané nakladatelstvím Matice moravská pod názvem Českolichtenštejnské vztahy v dějinách a v současnosti.
„Připomeňme si, že Masarykova univerzita a její Filozofická fakulta se stala sídlem české
části nově založené Česko-lichtenštejnské komise historiků roku 2010. Založení komise bylo
důležitým průvodním opatřením procesu navázání diplomatických vztahů mezi oběma
zeměmi,“ uvádí spolupředseda komise, historik působící na FF MU, Tomáš Knoz. Komise
měla osvětlit dějinné otázky, jejichž řešení bylo zablokováno stavem panujícím po roce 1945.
Šlo zejména o zkoumání vývoje vzájemných vztahů obou zemí v kontextu dějin až po
současnost.
Svoji souhrnnou zprávu předložila Česko-lichtenštejnská komise historiků po třech letech
práce vládě České republiky a vládě Knížectví Lichtenštejnsko, jakož i veřejnosti v obou
zemích. Předkládaná zpráva, jejímž prostřednictvím komise uzavírá své působení, je založena
na kvalifikovaných základech. Komise zorganizovala čtyři dvoudenní vědecké workshopy,
jichž se zúčastnilo vždy dvanáct až osmnáct referentů a z nichž vždy vzešla odborná
publikace. Komise kromě toho zadala několik vědeckých projektů, které publikovala buď v
rámci konferenčních svazků (projekty zadané českou stranou komise), anebo jako samostatné
publikace (lichtenštejnská strana komise). Členové komise prováděli také vlastní výzkumnou
práci, při níž mohli navíc využít spolupráce s nejrůznějšími odborníky a institucemi.
Komise na základě svého výzkumu formulovala určité závěry, stanovila otevřené otázky,
pokusila se o naznačení možných dalších kroků. Vyvození praktických závěrů z předložených
skutečností je samozřejmě na vládách obou států.
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Hosty prezentace nejprve přivítal děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, prof.
PhDr. Milan Pol, CSc. Za vedení Masarykovy univerzity vystoupil prorektor Prof. PhDr.
Ladislav Rabušic, CSc.
Za ministerstvo zahraničí obou zúčastněných států jakožto zřizovatele Česko-lichtenštejnské
komise historiků promluvili vedoucí Odboru států střední Evropy MZV ČR PhDr. Tomáš
Kafka a velvyslankyně Knížectví Lichtenštejnsko v České republice J. J. Maria-Pia
Kothbauer-Liechtenstein. Jménem Lichtenštejnského knížecího domu dále promluvil J. J.
princ Wolfgang z Lichtenštejna. S činností komise a výsledky její práce seznámil zúčastněné
její spolupředseda, prof. Tomáš Knoz. Prezentaci moderoval Dr. Ondřej Horák.
Prezentace výsledků činnosti komise na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity se
zúčastnili i další pozvaní hosté. Ministerstvo zahraničí reprezentovali také bývalý vedoucí
Odboru států střední Evropy Ing. Jiří Čistecký a zástupce vedoucího OSE Mgr. Ivo Losman.
Jihomoravský kraj reprezentoval předseda komise pro regionální rozvoj Mgr. David Macek.
Filozofickou fakultu MU dále zastupoval proděkan pro vědu Prof. Petr Kyloušek. Za
Historický ústav FF MU a Matici moravskou se prezentace zúčastnili prof. Jiří Malíř a Dr.
Bronislav Chocholáč. Z organizací zabývajících se působením Lichtenštejnů v českých
zemích byl přítomen předseda společnosti Po stopách Lichtenštejnů, o.p.s. Ing. Marek Juha a
předseda Historického spolku Liechtenstein, o.s. Ing. Pavel Juřík.
V průběhu prezentace vystoupil soubor Plaisirs de Musique ve složení: Andrea Široká
(soprán), Esther Neumann (barokní housle), Marta Kratochvílová (barokní flétna), Petr
Wagner (viola da gamba), Jan Čižmář (loutna, theorba). V podání souboru zazněly
instrumentální části anonymního skladatele z archivu kroměřížských sbírek biskupa Karla II.
z Liechtensteina-Castelcorna a árie z barokní opery Didone Abbandonata neapolského
skladatele Domenica Sarriho.
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Dne 22. září 2014 prezentovala na půdě Filozofické fakulty MU svou činnost Českolichtenštejnská komise historiků
Na fotografii zleva: děkan FF MU prof. Milan Pol, prorektor MU Prof. Ladislav Rabušic,
spolupředseda Česko-lichtenštejnské komise historiků Prof. Tomáš Knoz, moderátor
prezentace a člen Česko-lichtenštejnské komise historiků Dr. Ondřej Horák, velvyslankyně
Knížectví Lichtenštejnsko v České republice J. J. Maria-Pia Kothbauer-Liechtenstein,
tlumočník akce Mgr. Jiří Knap, čestný host J. J. princ Wolfgang z Lichtenštejna.
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Vystoupení velvyslankyně Knížectví Lichtenštejnsko v České republice, J. J. Marie-Pii
Kothbauer-Liechtenstein

Na fotografii zleva: Mgr. Ivo Losman (Odbor států střední Evropy MZV ČR), Mgr. David
Macek (JMK), Dr. Čeněk Absolon, Prof. Milan Pol (děkan FF MU), Dr. Tomáš Kafka (ředitel
OSE MZV ČR), Prof. Ladislav Rabušic (prorektor FF MU), Prof. Tomáš Knoz
(spolupředseda komise), Dr. Ondřej Horák (člen komise), J. J. Maria-Pia KothbauerLiechtenstein (velvyslankyně Knížectví Lichtenštejnsko v České republice). Mgr. Jiří Knap
(tlumočník akce), J. J. princ Wolfgang z Lichtenštejna, Ing. Pavel Juřík (předseda Spolku
Liechtenstein), Dr. Eliška Fučíková (členka komise), Ing. Jiří Čistecký (MZV ČR), Ing.
Marek Juha (předseda společnosti Po stopách Lichtenštejnů).

5

Prezentaci moderoval Dr. Ondřej Horák

Na fotografii zleva: Dr. Ondřej Horák (člen komise), J. J. Maria-Pia Kothbauer-Liechtenstein
(velvyslankyně Knížectví Lichtenštejnsko v České republice). Mgr. Jiří Knap (tlumočník
akce), J. J. princ Wolfgang z Lichtenštejna, Ing. Pavel Juřík (předseda Historického spolku
Liechtenstein), Ing. Marek Juha (předseda společnosti Po stopách Lichtenštejnů).

6

Část pléna při prezentaci souhrnné zprávy Česko-lichtenštejnské komise historiků

Nejblíže zleva: Prof. Jiří Malíř (vedoucí Historického ústavu FF MU a předseda Matice moravské),
Dr. Bronislav Chocholáč (tajemník Matice moravské), Prof. Petr Kyloušek (proděkan FF MU pro
vědu a doktorské studium).
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Čestní hosté prezentace: velvyslankyně J. J. Maria-Pia Kothbauer-Liechtenstein a J. J. Wolfgang
princ z Lichtenštejna
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Soubor Plaisirs de Musique pod vedením Mgr. Jana Čižmáře.

Fotografie: Romana Sommerová (FF MU)
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Vztahy Česka a Lichtenštejnska vyřeší odvážné kroky
MUNI.CZ

19. listopadu 2014

Ema Wiesnerová

Foto: Ludmila Korešová
Profesor Tomáš Knoz byl spolupředsedou komise za českou stranu

Komplikovanost vztahu obou zemí nemá v Evropě obdoby
Dějiny českých zemí a rodu Lichtenštejnů jsou propojené už od středověku, přesto především
v průběhu minulého století došlo ve vzájemných vztazích k celé řadě problémů a
nedorozumění. Za největší kámen úrazu lze považovat komplikované vlastnické otázky
související s pozemkovou reformou po první světové válce a konfiskací majetku rodu
Lichtenštejnů na základě tzv. Benešových dekretů po roce 1945.
Rozdílný výklad událostí způsobil, že obě země obnovily své diplomatické vztahy až v roce
2009. Sporné otázky dějin však zůstaly nevyřešené a kvůli jejich hlubšímu poznání a zasazení
do kontextu obecných historických událostí vznikla Česko-lichtenštejnské komise historiků.
„Chtěli jsme mimo jiné ukázat, že události, k nimž došlo ve 20. století, mají kořeny v dávné
minulosti, a že jde o dědictví poměrně složitého vývoje a osudů rodu Lichtenštejnů ve střední
Evropě,“ popsal jeden z cílů komise její spolupředseda za českou stranu Tomáš Knoz z
Historického ústavu Filozofické fakulty MU.
Není podle něj například náhoda, že při zdůvodňování majetkoprávních změn po obou
válkách se v dobových publikacích objevují odkazy na události související s bitvou na Bílé
hoře, kdy Karel z Lichtenštejna předsedal soudu s vůdci českého stavovského povstání. Tedy
na událost, která se odehrála před více než třemi sty lety. Lichtenštejnové naopak vytvářeli
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vlastní obraz sebe sama jako výjimečného rodu, který svým okolím zůstával nepochopen a
který se k majetkům dostal usilovným hospodařením a sňatkovou politikou, nikoliv však
prostřednictvím zisků z pobělohorských konfiskací.
Místa paměti
Historikové si rozdělili otázky vzájemných vztahů obou zemí do několika okruhů. Jedním z
nich byl vznik mýtů a stereotypů, jejich tematizace a uplatnění a tím vlastně vytváření svého
druhu virtuálních dějin.
„Pracovali jsme s místy lichtenštejnské paměti, která mohou být buď fyzická, nebo dána v
našich myslích a utvářená třeba žurnalistikou či propagandou. Například ve druhé polovině
20. století byl oficiální obraz Lichtenštejnů jednoznačně odmítavý. Zároveň se však vytvářel
alternativní obraz, především na jižní Moravě, kde se projevovala znalost místních poměrů
včetně pozitivních pocitů vůči knížecímu rodu,“ uvedl historik s tím, že důležitou roli v tom
hrály stopy Lichtenštejnů v oblasti umění a kultury.
Jedním z témat navazování diplomatických vztahů je spolupráce v kultuře či turistickém
ruchu.
Umění bylo další oblastí zájmu komise. „Jedním ze stěžejních témat navazování
diplomatických vztahů je spolupráce v kultuře či turistickém ruchu. Například zámky
lichtenštejnské na jižní Moravě mají velký turistický potenciál,“ podotkl Knoz. Upozornil na
to, že Lichtenštejnové v moderních dějinách často využívali umění, aby o sobě dali vědět či
prosadili své zájmy.
Příkladem je spor o obraz Scéna kolem římské vápenky, který byl Lichtenštejnům
zkonfiskován po válce a v roce 1991 zadržován v Německu po žalobě knížecího rodu.
„Německé soudy rozhodovaly o tom, jak s ním má být naloženo, a tak potažmo i o
právoplatnosti konfiskace lichtenštejnského majetku,“ dodal.
Komplikovanost vztahu obou zemí nemá podle Knoze v Evropě obdoby. „Pokusili jsme se
problémy tematizovat tak, aby si z našich odborných závěrů mohli politici a diplomaté převzít
informace potřebné pro další rozvoj vztahů jak mezi oběma zeměmi, tak mezi Českem a
rodem Lichtenštejnů. K překonání dřívějších stereotypů a k využití všech pozitivních stránek
ve vzájemných vztazích je však oboustranně třeba specifických a odvážných kroků,“ zdůraznil
historik.
O jejich podobě nechce vůbec spekulovat. Podle závěrů komise by ale obě země měly
zohlednit historický vývoj i při řešení problematických vlastnických otázek. „Vlastnické
poměry se vždy v určitém okamžiku mění v souladu s dějinným vývojem. Konfiskované
majetky jsou dnes ve zcela jiném stavu než tenkrát. Jsou buď v majetku českého státu, anebo
v soukromém vlastnictví. Často jsou využívány zcela jinak než tehdy a mají i jinou hodnotu.
Všechny tyto skutečnosti je potřeba brát v úvahu také při současných rozhovorech na toto
téma,“ uvádějí ve svých závěrech členové komise.

