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Společná tisková zpráva 

 
Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) a 

 Spolku pro obnovu Českého království 
 

Předání umělecké kopie svatováclavské koruny arcivévodovi Karlu Habsburskému u příležitosti 
jeho šedesátých narozenin. 

 
Vnuk posledního českého krále Jeho císařská a královská Výsost Karel Habsburský, arcivévoda 
Rakouský, oslavil dne 11. ledna 2021 šedesáté narozeniny. V této souvislosti zorganizoval Spolek pro 
obnovu Českého království s veřejnou podporou Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a 
Slezska) sbírku mezi obyvateli našich zemí, určenou pro zhotovení daru-kopie svatováclavské koruny u 
renomovaného českého šperkaře Jiřího Urbana. Díky příspěvku téměř dvou set dárců i finanční 
asistenci monarchistické strany se projekt podařilo uskutečnit. 
 
Původně zamýšlené předání v České republice znemožnila protipandemická opatření. S pomocí 
představitelů Řádu sv. Jiří – evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského se podařilo předání 
uskutečnit ve Vídni v odloženém termínu 28. května 2021.  
 
Českou delegaci reprezentovali Jindřich Holub, starosta Spolku pro obnovu Českého království, JUDr. 
Petr Krátký, místopředseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) a autor 
umělecké kopie svatováclavské koruny, šperkař, klenotník a restaurátor Jiří Urban. Mezi účastníky 
setkání, jejichž celkový počet musel být z důvodu protipandemických opatření minimalizován, dále byli 
arcivévodkyně Camilla von Habsburg-Lothringen, komtur české komendy Řádu sv. Jiří – evropského 
řádu Domu Habsbursko-Lotrinského PhDr. Milan Novák, O.S.G.M. i zástupce rytířského řádu Křižovníků 
s červenou hvězdou ve Vídni P. Václav Sládek, O.Cr. 
 
Během slavnostního aktu informoval prokurátor řádu Vinzenz baron Stimpfl-Abele o rozhodnutí 
velmistra řádu JCKV Karla Habsburského dar s díky přijmout a jako symbolický dar obyvatel zemí 
Koruny české trvale vystavit v sídle řádu ve Vídni. Účastníci setkání mj. přijali také informaci o založení 
Královského institutu politických nauk v Praze a o jeho připravovaných aktivitách, vč. konference, 
věnované odkazu blahoslaveného císaře Karla I. a jeho významu pro současnost. 
 
V Praze dne 2. června 2021 
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