
100 let zahraničních diplomatických misí Lichtenštejnska 

 

Lichtenštejnské knížectví si 4. března 2019 připomíná 100. výročí otevření svých prvních vyslanectví, 

které zřídilo v Bernu a ve Vídni. K tomuto výročí vydává lichtenštejnská pošta zvláštní známku „Vienna 

a Bern“ v hodnotě 2,20 CHF.   

 

 

 

Na známce jsou tváře dvou prvních lichtenštejnských vyslanců. Právník Emil Beck (1888-1973) vedl 

v letech 1919 – 1933 vyslanectví ve švýcarském Bernu. Vyslanectví bylo uzavřeno v roce 1933 

z finančních důvodu na straně lichtenštejnského státního rozpočtu. Tato mise byla znovu otevřena 

v roce 1943, protože knížectví potřebovalo komunikovat se zahraničím intenzivněji (bylo to jeho jediné 

vyslanectví v období 2. světové války).  

Druhým vyslancem v Bernu byl až do roku 1989 princ Heinrich von Liechtenstein (1920 Velké Losiny – 

1993 Grabs, Švýcarsko). Připomeňme, že v České republice (zejména na jižní Moravě) velmi dobře 

známý princ Wolfgang von Liechtenstein (* 1934) byl velvyslancem v Bernu v letech 1989 – 1996. 

V roce 1919 bylo otevřeno lichtenštejnské vyslanectví ve Vídni, hlavním městě bývalého Rakousko-

uherského císařství, jehož mise reprezentovaly knížectví v zahraničí od 2. poloviny 19. století. Prvním 

vyslancem byl jmenován princ Eduard von Liechtenstein (1872-1951), který knížectví reprezentoval do 

roku 1921. Od roku 1996 je velvyslankyní Lichtenštejnska v Rakousku, OBSE a u úřadoven OSN ve Vídni 

J. J. Maria-Pia Kothbauer princezna Liechtenstein. Ta je od roku 2011 současně i nerezidentní 

velvyslankyní knížectví v České republice.  

V dalších zemích bylo Lichtenštejnské knížectví zastupováno vyslanectvími Švýcarska. To od srpna 1938 

do 15. března 1939 Lichtenštejnsko zastupovalo i v případě Československa. Protože Švýcarsko uznalo 

vznik protektorátu Čechy a Morava (Lichtenštejnsko nikoliv) a změnilo status svého vyslanectví v Praze 

na generální konzulát, byly diplomatické styky knížectví přerušeny de facto a ne de iure. Proto Vaduz 

začátkem roku 1945 předpokládal, že diplomatické styky mezi oběma státy budou obnoveny. Z důvodu 

připravované konfiskace majetku lichtenštejnských občanů v Československu k tomu již ale nedošlo.   



 

 

Diplomatické styky Lichtenštejnska dnes 

V současnosti má Lichtenštejnské knížectví navázány diplomatické styky s 90 zeměmi, je členem OSN 

a řady dalších mezinárodních organizací. Zahraniční velvyslanectví nesídlí v Lichtenštejnsku, ale 

v zahraničí jako nerezidentní mise, nejčastěji v Bernu, Ženevě nebo Vídni. V knížectví je 40 honorárních 

a generálních konzulátů, včetně honorárního konzulátu České republiky (od roku 2017). 

V zahraničí má Lichtenštejnsko devět velvyslanectví a stálých misí (v Berlíně, Bernu, Bruselu, New 

Yorku, Štrasburku, Washingtonu, Vídni a Ženevě a je také zastoupeno u Svatého stolce). Dále má šest 

honorárních konzulátů, a to v Německu (Frankfurt nad Mohanem. Mnichov), USA (Houston, Los 

Angeles), Singapuru a Číně (Hong Kong). Kromě svých misí se občané Lichtenštejnska mohou obracet 

také na velvyslanectví a konzuláty Švýcarska, se kterým Lichtenštejnsko uzavřelo dohodu o poskytování 

konzulárních služeb.   

 

Lichtenštejnské velvyslanectví pro Rakousko, Českou republiku, OBSE a úřadovny OSN ve Vídni sídlí 

na Löwestrasse - prestižní adrese mezi Majorátním lichtenštejnským palácem, sídlem rakouských 

prezidentů a Hofburgem 

 

Ing. Pavel Juřík 


