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Historický spolek Liechtenstein, o. s.  

VÍTEJTE DOMA! LICHTENŠTEJNSKÝ VLÁDNOUCÍ KNÍŽE HANS-ADAM II. NAVŠTÍVIL OPAVU  

 
 
Kníže Hans-Adam II. navštívil město Opavu v doprovodu Marie-Pii Kothbauer princezny Liechtenstein, velvyslankyně 
Lichtenštejnského knížectví v České republice. Návštěvě po oba dny přálo slunečné počasí. 
 
Opava 19. května 2015: Ve dnech 18. – 19. května 2015 
navštívil vládnoucí lichtenštejnský kníže Hans-Adam II. 
statutární město Opavu, dřívější sídelní město Opavského 
vévodství (Karel I. z Liechtensteinu ho získal roku 1614). Do 
Opavy knížete doprovázela jeho sestřenice, velvyslankyně 
Lichtenštejnského knížectví v České republice, Rakousku a u 
úřadoven OSN a OBSE ve Vídni, Maria-Pia Kothbauer, 
princezna Liechtenstein.  

Při slavnostním obědě s vybranými osobnostmi Opavska 
přiznal, že Opavu velmi dobře zná každý Lichtenštejnec již 
od malička. „Erb Opavy a Slezska máme v našem erbu, o 
Opavě se tak každý lichtenštejnský školák učí. Jsem rád, že 
jsem se zde konečně mohl podívat. Přestože jsem v České 
republice byl několikrát, v Opavě jsme poprvé,“ prozradil 
kníže, který je dodnes také vévodou opavským a 
krnovským. 
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Sympatický panovník, který zaujal svou výbornou náladou, 
po pondělním obědě absolvoval procházku městem. 
„Opava je nádherně spravené město,“ vysekl poklonu 
hostitelskému městu. Kníže je znám zájmem o kulturu, 
historii či architekturu. Město proto připravilo program tak, 
aby pokryl jeho zájmy. Postupně navštívil katedrálu 
Nanebevzetí Panny Marie, kde je umístěn mimořádně 
cenný epitaf kámen knížete Karla I. Lichtenštejnského, dále 
se pak prošel přes Horní náměstí, Hrnčířskou a 
Masarykovou ulicí na Dolní náměstí, kde obdivoval kostel 
sv. Vojtěcha, na kterém je dodnes umístěn lichtenštejnský 
erb. Velmi podrobně se zajímal o historii opavských 
památek, o to, jak byly za války poškozeny a jak byly 
následně restaurovány. 
 

 
 
Po procházce městem přijal knížete na radnici primátor 
Martin Víteček. Ten knížeti daroval přesně 400 let starou 
stříbrnou minci vyraženou roku 1615 v opavské vévodské 
mincovně. Tento unikát věnoval městu jako dar pro knížete 
významný opavský numismatik, který si přál zůstat v 
anonymitě. Na stříbrném tříkrejcaru o váze 1,61 gramu je 
podoba knížete Karla I. z Lichtenštejnu. Dále kníže dostal 
obraz bývalého lichtenštejnského zámku v Opavě či české 
sklo. Primátor od knížete obdržel repliku mědirytiny 
znázorňující historický pohled na Opavu. Kníže, který 
přestože je mu 70 let je ve výborné kondici, dále vystoupal 
až na věž Hlásky a prohlédl si město z ptačí perspektivy. 
 
 Následoval zlatý hřeb dne, křest knihy Pavla Juříka 
„Liechtensteinové – historie a sídla knížecího rodu“. Tuto 
knihu pokřtil kromě autora a primátora právě Hans Adam II. 
Knížete přijaly na dvě stovky občanů spontánně povstáním 
a potleskem. Vzácnou návštěvu dojalo vystoupení dětského 
pěveckého sboru Domino, který zazpíval státní hymnu 
Lichtenštejnského knížectví. 
 

 

Ve svém projevu kníže hovořil o historických vazbách jeho 
rodu s Opavou a městu a jeho obyvatelům popřál vše 
nejlepší. Autorovi knihy Pavlu Juříkovi poděkoval za 
dlouholetou podporu rozvoje česko-lichtenštejnských 
vztahů. Po křtu oba hosté podepisovali knihu 
„Liechtensteinové“, kníže podepisoval i svou knihu „Stát ve 
třetím tisíciletí“ (Grada 2011), případně i další, které si 
návštěvníci přinesli (např. Ondřej Horák „Liechtensteinové 
mezi konfiskací a vyvlastněním“ nebo Václav  Horčička 
„Lichtenštejnové v Československu“). 
 

 
 
Večer patřil banketu v Gastrocentru Slezské univerzity. Ten 
byl koncipován jako exkurze do historické české, moravské 
a slezské kuchyně. Hosty obsluhovali studenti univerzity, 
kníže jim pak osobně poděkoval a vyfotografoval se s nimi. 
 V úterý kníže a princezna absolvovali prohlídku Slezského 
zemského muzea. „Kdysi jsem chtěl být archeologem, o 
historii se velmi zajímám a jsem rád, že si toto krásné 
muzeum mohu prohlédnout,“ řekl kníže.  
 
Shodou okolností v muzeu právě probíhá výstava Země a 
její pán věnovaná mimo jiné i významným mecenášům 
muzea Lichtenštejnům. Kníže Jan II. (1840-1929) se zasloužil 
o stavbu nové budovy muzea, kterému daroval velké 
množství sbírkových předmětů.   
 
Kníže na závěr této návštěvy prohlásil, že byl z přijetí v 
Opavě nadšený, město i lidé jej nadchlo, poděkoval za 
krásný zážitek a přislíbil, že Opavu opět navštíví. 
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JEJÍ JASNOST KNĚŽNA MARIE Z LIECHTENSTEINU OSLAVILA ŽIVOTNÍ JUBILEUM 

Manželka hlavy Lichtenštejnského knížectví oslavila životní 
jubileum – své 75. narozeniny. Pražská rodačka prožila část 
dětství v jižních Čechách. Umění, školství a sociální péče 
jsou hlavními oblastmi jejích zájmů. 
 

 
 
Kněžna Marie z Liechtensteinu se narodila v Praze 
 
V novodobé historii se nestává příliš často, aby se na území 
České republiky narodil člen panovnické rodiny. Jednou z 
takových osobností je Marie-Agläe rozená hraběnka Kinská, 
která se narodila 14. dubna 1940 v Praze, manželka 
současné hlavy Lichtenštejnského knížectví knížete Hanse-
Adama II. (*14. 2. 1945). 
 
Kněžna Marie se narodila jako čtvrté dítě hraběte 
Ferdinanda Kinského (1907-1969) a Henrietty hraběnky z 
Ledebur-Wicheln (1910-2002). Měla ještě tři sestry a tři 
bratry. Její otec pocházel z knížecí větve českého rodu 
Kinských z Vchynic a Tetova. Malá Marie své dětství prožila 
do roku 1945 na zámku v Horažďovicích, poté v Bavorsku.  
Její otec převzal řízení velkostatku v Horažďovicích v roce 
1928 a o pět let později se sem přestěhoval s manželkou. 
Byl předsedou Junáka v Horažďovicích, čestným předsedou 
Sportovního klubu Horažďovice a členem dalších organizací.  
 

 

Její maminka se naučila velmi dobře česky. V době 2. 
světové války si nezadali s okupační mocí, naopak 
intervenovali u okupačních úřadu ve prospěch českých 
spoluobčanů. Proto jim, jako slušným českým Němcům, 
nebylo možné po osvobození nic vytknout. Hraběcí pár byl 
po vyslechnutí, podle tehdejších zákonů, odsunut do 
Německa.  
 
Marie Kinská navštěvovala v letech 1946-1950 základní 
školu sester benediktýnek ve Wald Cloister v Baden-
Würtenbergsku a vystudovala reálné gymnázium. V roce 
1957 odjela do Velké Británie, aby se naučila dobře 
anglicky. Poté zde vystudovala Akademii užitého umění. 
Umění zůstalo dodnes její velkou zálibou. Francouzský jazyk 
si osvojila během pobytu v Paříži. V roce 1965 začala 
pracovat jako grafik pro jednu tiskárnu v Německu.  
 
Ačkoliv do domu Kinských docházel i mladý princ Karel 
Schwarzenberg, srdce mladé hraběnky získal jiný nápadník. 
V neděli 30. července 1967 se ve vaduzském chrámu sv. 
Florina provdala za korunního prince Hanse-Adama. Byla to 
její osobní volba a kněžna jí nikdy nelitovala. Již v létě 
následujícího roku se knížecímu páru narodil první syn, 
korunní princ Alois (*11. 7. 1968). Rodina se rozrostla ještě 
o prince Maximiliana (*16. 5. 1969) a Constantina (*15. 3. 
1972) a dceru Tatjanu (10. 4. 1973). Ti jejich rodinu 
rozmnožili o 15 vnoučat. 
 
Jako manželka hlavy státu se kněžna Marie účastní 
politických akcí v knížectví, i v zahraničí. V Lichtenštejnsku 
se angažuje v oblasti kultury, školství a sociální péče. Je 
prezidentkou Lichtenštejnského červeného kříže a Society 
for Therapeutic-Pedagogical Aid. Jako znalec umění je 
cennou rádkyní knížete Hanse-Adama II. při nákupech 
uměleckých děl do proslulých knížecích sbírek, které její 
manžel rozmnožil o více než třetinu.  
 
Kněžna udržuje kontakty se svými příbuznými v České 
republice (rod Kinských) a s dalšími přáteli. Poprvé Českou 
republiku veřejně navštívila společně se svým manželem v 
březnu 2012, při příležitosti otevření výstavy o životě a díle 
knížete Jana Adama I., která byla uspořádána na zámku v 
Mikulově.  
 
Kontakty s rodem Kinských udržuje také město 
Horažďovice. Často ho navštěvuje zejména kněžnin starší 
bratr profesor Ferdinand Kinský (*1934), který je čestným 
občanem města. Jeho druhorozený syn Johannes (1964-
2008) byl známým bankéřem a členem představenstva 
Erste Bank a České spořitelny. 
 
Přejeme Její Jasnosti k jejímu životnímu jubileu pevné zdraví 
a vše nejlepší! 
 

Knížecí pár vládnoucí kníže Hans-Adam II. s manželkou kněžnou  
Marií na oslavě státního svátku Liechtenštejnska 
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NOVÁ KNIHA O RODU LIECHTENSTEINŮ BYLA POKŘTĚNA V OPAVĚ 

 
 

Opava 18. května 2015: Vyvrcholením prvního dne návštěvy 
knížete v metropoli Slezska Opavě byl křest knihy 
„Liechtensteinové, Historie a sídla knížecího rodu“, jejímž 
autorem je ing. Pavel Juřík. Kniha vyšla pod záštitou a 
s úvodním slovem Mgr. Daniela Hermana, ministra kultury 
České republiky. 
 
Křest knihy se konal 18. 5. od 17.30 v kostele sv. Václava 
v Opavě, kde se dnes nachází galerie a kulturní centrum, za 
účasti asi dvou set hostů a obyvatel z Opavska. Ti si 
nenechalu ujít příležitost pozdravit „svého opavského 
vévodu“ a nechat si od něj a autora podepsat novou knihu o 
jednom z nejvýznamnějších šlechtických a panovnických 
rodů ve střední Evropě. 
 
Knihu vydalo nakladatelství Libri, kniha má 360 stran 
velkého formátu B4 a na čtyřista barevných fotografií. 
Dokumentuje historii rodu od 12. století, až do roku 2014. 
 
Druhý křest knihy se bude konat 1. června 2015 od 17.30 
v Nostickém paláci v Praze (Ministerstvo kultury České 
republiky), za účasti náměstkyně ministra kultury PhDr 
Kateřiny Kalistové a Marie-Pii Kothbauer princezny 
Liechtenstein velvyslankyně Liechtenštejnského knížectví 
v České republice  
 

                                   
 
Autor knihy a předseda Historického spolku Liechtenstein ing. Pavel Juřík (vlevo, s miniaturou Komanderského kříže Řádu za 
zásluhy Lichtenštejnského knížectví) a kníže Hans-Adam II. při autogramiádě v kostele sv. Václava v Opavě. 
Prameny, fotografie a redakce: Pavel Juřík e-mail:  info@hs-liechtenstein.cz
 


