Návrh na udělení Velké zlaté medaile Masarykovy univerzity
J. J. knížeti Hansi Adamu II. z Liechtensteina
při příležitosti jeho pracovní návštěvy Jihomoravského kraje
a prezentace knihy Stát ve třetím tisíciletí na půdě Masarykovy univerzity

Navrhovatel:
Historický ústav Filozofické fakulty MU

V textu společného memoranda o navázání diplomatických vztahů mezi Českou republikou a
Knížectvím Lichtenštejnsko ze dne 8. září 2009 je deklarováno, že Česká republika a
Knížectví Lichtenštejnsko si jsou vědomy své odpovědnosti a svého závazku rozvíjet
vzájemné vztahy díky dobrému partnerství. Zmiňuje se zde potřeba vnímání společné
historické tradice a společného kulturního dědictví, které tvoří základ dobrých vztahů mezi
státy a lidmi a které jsou předpokladem kulturní výměny a lepšího vzájemného porozumění.
V tomto kontextu je samozřejmě nezanedbatelnou skutečností, že uváděné historické a
kulturní tradice česko-lichtenštejnských vztahů se váží především k regionu Jižní Moravy,
tedy k oblasti, kde působí Masarykova univerzita.
Jeden z nejdůležitějších počinů, jimiž má být tento záměr naplněn, je obrácen do oblasti vědy
a vzdělávání, a sice vytvoření společné Česko-lichtenštejnské komise historiků, která se od
svého prvního pracovního zasedání v prosinci 2010 zabývá společnou historií Čech, Moravy a
Slezska a Lichtenštejnského domu, ale také vzájemným vztahem obou země ve 20. století.
Komise si tak klade za cíl nalézt vědecky podložené odpovědi na otázky, které ještě
v nedávné době zatěžovaly vztahy obou zemí. Důležitou skutečností také je, že působení
Česko-lichtenštejnské komise historiků se nemá vztahovat výhradně ke zkoumání minulosti,
ale že má přispět také k uchopení šancí a výzev, které ze společných dějin vyplývají. Pro
Masarykovu univerzitu je přitom důležité, že spolupředsedou Česko-lichtenštejnské komise
historiků za českou stranu byl ministrem zahraničí ČR jmenován profesor Historického ústavu
Filozofické fakulty MU a že Filozofická fakulta MU se stala sídlem české části zmiňované
komise. Masarykova univerzita je tak hostitelem některých pracovních jednání komise, jejíž
závěry by měly přinést nejen obohacení dosavadních odborných znalostí o sledované
problematice, ale měly by přispět k celkovému narovnání vztahů mezi oběma zeměmi.
Význam Masarykovy univerzity pro rozvoj česko-lichtenštejnských vztahů se nicméně
projevil ještě před ustavením společné komise historiků, když na podzim roku 2009 půdě
Masarykovy univerzity proběhlo trojstranné jednání delegace Knížectví Lichtenštejnsko
(vedené lichtenštejnskou velvyslankyní ve Vídní Marií Piou Kothbauer), delegací
Jihomoravského kraje (zastupovanou radním pro školství, představiteli odboru vnějších
vztahů a odboru kultury a památkové péče) a delegací Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity, resp. Historického ústavu FF MU. Výsledkem uvedeného jednání bylo vytýčení

možnosti spolupráce především v oblasti historie a dalších humanitních a společenských věd
mezi Filozofickou fakultou MU a jejími partnerskými institucemi na lichtenštejnské straně.
Uvedených pozitivních kroků v rozvoji česko-lichtenštejnských vztahů ani ke vzniku Českolichtenštejnské komise historiků, na jejíž činnosti se výraznou měrou podílí i Masarykova
univerzita, by nemohlo dojít bez osobního nasazení vládnoucího knížete Hanse Adama II.
z Liechtensteina, jenž by měl být na základě předkládaného návrhu oceněn Velkou zlatou
medailí Masarykovy univerzity.
Hans Adam II. z Liechtensteina (nar. 14. února 1945 v Curychu) je od roku 1989 vládnoucím
knížetem v Lichtenštejnsku. Jeho odborné zájmy vyrůstají především ze studia ekonomie,
které absolvoval v letech 1965-1969 v St. Gallen. Jak vypovídá i téma jeho knihy Stát ve
třetím tisíciletí, jež má být představena na půdě Masarykovy univerzity, přerůstá jeho
národohospodářské zaměření také do oblasti ústavního práva, politologie a historie.
Navrhované udělení Velké zlaté medaile Masarykovy univerzity Hansi Adamovi II.
z Liechtensteina by tak bylo nejen symbolickým oceněním pozitivních kroků v rozvoji českolichtenštejnských vztahů, ale i konkrétním oceněním jeho osobního angažmá při navazování
spolupráce mezi Masarykovou univerzitou a jejími partnerskými institucemi
v Lichtenštejnsku (resp. v Rakousku), a to především v oblasti historie, dějin umění,
památkové péče, ale i v dalších humanitních, sociálních a právních vědách.

V Brně dne 10. ledna 2011
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Prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc..
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