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Tisková zpráva 
Diamantovou svatbu oslavili manželé 

z Německa ve svém původním domově   
 

Nezvyklý svatební obřad se odehrál ve čtvrtek 24. července na historické radnici v Liberci. Své ano 

si zde po šedesáti letech společného života znovu zopakovali Johana a Walter Künzelovi, manželé, 

kteří od roku 1946 žijí v Německu. Oba ale vyrůstali v Čechách, Walter prožil část dětství v Liberci. 

Proto bylo jejich velkým přáním oslavit diamantovou svatbu ve svém původním domově, který nosí 

v srdcích po celý život.  

Vedení města umožnilo konání této diamantové svatby i přesto, že manželský pár nemá trvalé 

bydliště v Liberci. Svatebčany oddával náměstek primátorky Jiří Šolc. Aby jeho slovům rozuměli i 

příbuzní diamantového páru z Německa, promlouval k manželům česky i německy.  

„Od vaší svatby uběhlo 60 let. Svět kolem vás je dnes úplně jiný, než byl, když jste se poprvé brali. 

Mnoho věcí ale zůstalo stejných - vaše vzájemná úcta, láska, obětavost a porozumění. Přeji vám, 

abyste si tyto hodnoty v sobě uchovali i do dalších let,“ zdůraznil Jiří Šolc.    

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Walter Künzel patří mezi špičkové německé stomatology a od mládí tento 

obor učil také na vysokých školách. Vydal více než 450 vědeckých publikací a knih. Má za sebou 

úctyhodných 600 přednášek na německých i mezinárodních konferencích.  

Narodil se v roce 1928 v Hradci Králové do rodiny úředníka. Když mu bylo deset let, odstěhovala se 

rodina do Liberce. Pod Ještědem žila až do roku 1946, kdy musela tehdejší Československo opustit. 

„Co pro mne a mou manželku znamená nařízený dobrovolný odjezd z Československa? Radost a štěstí, 

jinak bychom se nikdy nepotkali. První hezké děvče, jehož jsem si při příjezdu do Německa všiml, byla 

totiž blondýna, kterou jsem si za osm let vzal,“ vzpomínal Walter Künzel na nucený odsun po druhé 

světové válce. 

Mladý pár zakotvil ve východním Berlíně. Walter Künzel se vydal na dráhu stomatologa a 

vysokoškolského učitele, jeho budoucí žena Johana pracovala jako redaktorka. Shodou náhod se 

stalo, že bratr Waltera Künzela se usadil v západním Berlíně. Oba bratry tak na desítky let oddělila 

Berlínská zeď, symbol studené války, postavený v roce 1961. 

Poprvé si Johana Riederová a Walter Künzel řekli „ano“ až po osmileté známosti 24. července roku 

1954 v Berlíně. Po několika letech mladý pár opustil Berlín a usadil se v Lipsku, kde se stal Walter 

profesorem na lipské univerzitě. Později se rodina přestěhovala do Erfurtu. Tam vedl Walter 

stomatologickou kliniku. Jeho manželka začala psát knížky pro děti, které vycházejí dodnes. V Erfurtu 

žijí manželé Künzelovi dosud. 



„Skoro všechno nám v životě vyšlo. Měli jsme oba tolik práce, že nám ani nezbyl čas na hádky. Naše 

láska, pokud dobře počítám, vydržela 68 let,“ podotkl Walter Künzel. „Po celý život jsme ale v srdcích 

nosili náš milovaný domov, původní vlast. Máme velikou radost, že můžeme slavit diamantovou 

svatbu v překrásné historické obřadní síni radnice, a že nám vedení města Liberce tuto výjimku 

umožnilo. Děkujeme srdečně,“ dodal muž, který hovoří plynně česky dodnes.  
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