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Padesát let sborníku.
na letošní rok připadá padesáté výročí vzniku 

ostravským vysokoškolským pracovištěm vydávaného 
historického sborníku. ten na své složité cestě sdílel 
všechny institucionální změny, jimiž postupně prochá-
zelo. Založení sborníku souvisí se zřízením Pedago-
gického institutu v Ostravě, který v roce 19�9 navázal 
na dřívější Vyšší pedagogickou školu v Opavě. V roce 
19�0 byl vydán první svazek Sborníku prací Pedagogic-
kého institutu v Ostravě s označením Společenské vědy. 
Sborník ve své odborné části zahrnoval dvě historické 
studie, mj. Myškovu analýzu Původu a postavení 
dělníků frýdlantských železáren v předvečer revoluce 
1848. S postupnou specializací pracovišť institutu 
souvisela proměna zaměření sborníku, ve druhém 
svazku (19�1) se soustředil na „Dějiny – jazyk – lite-
raturu“, se zřízením katedry dějepisu a zeměpisu se 
od třetího svazku orientoval na tyto obory (tři čísla). 
V letech 19�0–19�� bylo pod redakcí Milana Myšky 
připraveno pět svazků s celkovým rozsahem 8�� stran, 
z nichž na čtrnáct studií s historickou tematikou při-
padá 321 stran textu. Mezi osmi autory, kteří publiko-
vali jeden až tři příspěvky, nacházíme např. Ladislava 
Hosáka, Ctibora nečase, Vladimíra Gregora aj. Pokud 
jde o zaměření, největší podíl zaujímaly práce z hospo-
dářských a sociálních dějin (�3 %), významné místo 
připadlo též problematice dělnického hnutí (29 %), 
zhruba pětinový je podíl statí věnovaných politickým 
dějinám (21 %). Polovina příspěvků se přitom orien-
tuje na nejnovější dějiny, tedy 20. století, zhruba tře-
tina (3� %) na časově předcházející etapu 19. století, 
pouze 1� % je zaměřeno na období středověku.

V roce 19�� byl Pedagogický institut v Ostravě po 
krátké, pouze pětileté existenci nahrazen samostat-
nou Pedagogickou fakultou v Ostravě, která po roční 
pauze (19��) začala vydávat Sborník prací Pedago-
gické fakulty v Ostravě (SPPFO). Přestože s jejím 
vznikem došlo k rozdělení dřívější společné katedry 
dějepisu a zeměpisu na dvě specializovaná pracoviště, 
řada C sborníku zůstala oběma oborům společná. 
V letech 19��–1991 vyšlo 2� svazků sborníku v celko-
vém rozsahu 2 87� stran, přispělo do nich �1 autorů, 
z nichž bylo 3� z českých zemí, jeden ze Slovenska 
a 1� zahraničních, většinou z Polska. nacházíme 
mezi nimi např. jména Jindřicha Vybírala, Ludmily 
Fialové, ruské historičky Zinajdy G. Karpenkové i pol-
ských profesorů Czesława Głombika, Jerzyho Jarose 
a Stanisława Michalkiewicze. Orientace pracoviště na 
studium problematiky geneze a vývoje průmyslových 
oblastí, zejména ostravské průmyslové oblasti jako tzv. 
modelové oblasti nového typu, se projevila ve vzniku 
tematicky zaměřené řady Studie k vývoji průmyslových 
oblastí (celkem 11 svazků), bez speciálního zaměření 
vycházela čísla s názvem Historica – Geographica 
(12 svazků). Z tohoto rámce vybočily pouze sborníky 

C-� a C-� v letech 1970 a 1971 s názvem Historica a te-
matický soubor C-2 v roce 19�7 věnovaný fyzické geo-
grafii. Sborník do roku 1971 redigoval Milan Myška, 
v letech 1972–1973 Miloň Dohnal, od roku 197� až 
do roku 1991 Lumír Dokoupil. Bibliografický přehled 
za první desetiletí existence sborníku podává práce 
Miluše Bajgerové: Rejstřík Sborníku prací Pedagogické 
fakulty v Ostravě za léta 1960–1969, Ostrava 1970.

Řada byla zahájena v roce 19��, kdy Ostrava při-
pravovala oslavy 700. výročí založení, souborem stu-
dií k vývoji ostravské průmyslové oblasti, za něž byl 
autorský kolektiv odměněn Cenou města Ostravy. Po 
úspěšném nástupu, kdy byly publikovány podnětné 
práce především k vývoji ostravské průmyslové oblasti 
a zásluhou redaktora se prosadila i snaha pravidelně 
zařazovat studie přeložené do některého ze světových 
jazyků, bylo pracoviště s nástupem tzv. normalizace na 
počátku sedmdesátých let postiženo politickými čist-
kami, které zasáhly velmi negativně i do této oblasti. 
V korekturách připravený sborník C-7/1972 byl nako-
nec z původních pěti redukován pouze na dvě studie 
a např. v té době průkopnická studie Milana Myšky 
k problematice vývoje sociální struktury ostravské 
průmyslové oblasti mohla být uveřejněna až s dvaceti-
letým odstupem v závěrečném svazku SPPFO C-2� 
v roce 1991.

tematika publikovaných studií obráží hlavní směry 
výzkumného zaměření ostravského pracoviště. Pokud 
se omezíme pouze na studie a články z oboru historie, 
největší část – téměř dvě pětiny (38 %) – spadá do 
oblasti historické demografie, ať už šlo o analýzy popu-
lačního vývoje průmyslových oblastí a jejich center, či 
o studium populační problematiky v tzv. protostatis-
tickém období. třetinový podíl připadl na práce z hos-
podářských a sociálních dějin, zaměřené hlavně na 
vývoj ostravsko-karvinského revíru, železářské výroby 
a působení industrializace na zemědělské zázemí. Jen 
pětina studií a článků je věnována politickým ději-
nám, např. vývoji v pohraničních oblastech, zejména 
na Hlučínsku. na okraji zájmu zůstala problematika 
kulturních dějin (3 %). Zaměření pracoviště na pří-
pravu učitelů dějepisu pro základní školy se projevilo 
začleněním příspěvků z didaktiky dějepisu (�,�  %). 
Z výzkumných priorit, vymezených především úkoly 
tehdejšího Státního plánu základního výzkumu, vyply-
nulo, že zcela dominují studie z období nejnovějších 
dějin – 19. a 20. století – s více než devadesátiprocent-
ním podílem. na okraji zájmu zůstala epocha středo-
věku (� %) i novověký úsek 1�.–18. století (3 %).

Problematika průmyslových oblastí byla hlavním 
tématem též většiny geografických studií, na něž však 
v této řadě připadl menší podíl; analyzovaly např. 
otázky ekonomické rajonizace, sídelní poměry v re-
gionu, rekreační zázemí průmyslové oblasti i aktuální 
problémy životního prostředí.
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Se vznikem Ostravské univerzity v Ostravě, jejíž 
součástí se od počátku stala i Filozofická fakulta Ou, 
byl dosavadní SPPFO nahrazen Sborníkem prací 
Filozofické fakulty Ostravské univerzity (SPFFOu). 
V roce 1992 vyšel pod redakcí Lumíra Dokoupila 
počáteční svazek v tradiční grafické úpravě s názvem 
Historica – Geographica s pěti převážně historicky 
zaměřenými studiemi. Od následujícího roku vycházel 
sborník již s názvem Historie /  Historica v nové gra-
fické podobě. S tímto označením bylo do roku 2009 
vydáno 1� svazků v celkovém rozsahu 3  �83 stran. 
Vědeckým redaktorem řady byl Milan Myška (s výjim-
kou č. 10/2003, jehož vědeckým redaktorem byl 
Lumír Dokoupil). Výkonnými redaktory byli u svazků 
1–3 ivo Barteček, �–10 nina Pavelčíková, 11–1� Jana 
Grollová, u svazků 1�–1� spolu s alešem Zářickým, 
u posledního čísla s Jiřím Brňovjákem.

Postupně došlo také k podstatné změně struktury 
sborníku; od 3. čísla k oddílu Studie přistupují také 
části Diskuse, Materiály, Kronika, v č. 1�. též Obzory. 
Pouze u sborníků věnovaných životním jubileím členů 
katedry (č. 10, 12, 1�, 1�) je struktura i grafická po-
doba odlišná, obsahují pouze studie a články, u čísla 
10 a 12 uspořádané podle tematických okruhů.

na obsahu SPFFOu se podílelo celkem 122 autorů, 
kteří reprezentují všechna přední univerzitní praco-
viště České republiky i akademii věd Čr. Přibližně 
dvě pětiny příspěvků připadají na zahraniční autory 
s výraznou převahou z Polska. tři pětiny autorů 
publikovaly ve sborníku pouze jednou, dvě pětiny 
pak uveřejnily od dvou do deseti prací. Mezi autory 
z České republiky nacházíme např. Jaroslava Mezníka, 
Jiřího Spěváčka, Libuši Hrabovou, eduarda Maura, 
Zdeňka Jindru, Zdeňka Kárníka, Vladimíra Wolfa, 
Dušana uhlíře aj., ze zahraničních autorů uveďme 
Júlia albertyho, antoniho Barciaka, idziho Panice ad. 
Do sborníku přispěl i v anglii působící Mikuláš teich 
a Jaroslav Krejčí, původně pracovník PF v Ostravě, 
perzekvovaný v sedmdesátých letech, který se z exilu 
vrátil po roce 1989.

Podstatné rozšíření spektra autorů, kteří ve sbor-
níku publikovali, významná účast zahraničních his-
toriků i změna struktury ostravského univerzitního 
pracoviště a jeho výzkumné orientace našly odraz 
v tematickém zaměření uveřejněných statí i v jejich 
chronologickém rozvržení. Pokud jde o publikované 
studie, významné místo – opět třetinový podíl – pří-
sluší tématům z hospodářských a sociálních dějin, 
které zůstaly i v této etapě profilující oblastí výzkumu 
ostravské katedry historie. nadále jde o problémy pro-
toindustrializace a industrializace, značná pozornost 
je nově věnována hlavně romské problematice, zastou-
peny jsou studie reprezentující nové výzkumné úkoly, 
zejména studium nobilitací a specifických problémů 
formování občanské společnosti. Podstatný ústup ve 
srovnání se SPPFO zaznamenala tematika historické 
demografie (pouze 12 %), zaměřená nadále zčásti na 
populační vývoj v tzv. protostatistickém období, pře-
devším však na specifika minorit, hlavně židovské 
populace. Pětinový podíl si zachovaly politické dějiny 

se značnou účastí polských historiků, kteří věnovali 
nejvíce pozornosti meziválečnému období. S výzkum-
nými aktivitami domácího pracoviště v oblasti kultur-
ních dějin a s akreditací takto orientovaného studij-
ního oboru souvisí nárůst příspěvků s touto tematikou 
(11 %) a stejnou tendenci sledujeme i u prosopografic-
kých studií, jimž pracoviště věnovalo velkou pozornost 
v souvislosti s přípravou encyklopedií a biografického 
slovníku. Podnětná stať Jiřího Spěváčka o studiu men-
talit a každodennosti středověkých lidí v čísle 2/199� 
otevřela i tuto oblast výzkumu (3 %).

Změny můžeme sledovat i v zastoupení témat 
podle dějinných period. Dominantní, zhruba sedmde-
sátiprocentní podíl si sice uchovaly studie k tematice 
19. a 20. století, ale významnější místo zaujaly též 
práce z novověkého období (17 %). Každá desátá stať 
reprezentuje středověkou tematiku a malý díl připadl 
i dějinám starověku (2 %).

Přehled padesátiletí vývoje sborníku ukázal dlou-
hodobou výzkumnou i publikační kontinuitu, naznačil 
však zároveň i mnohé nesnáze, s nimiž se bylo třeba 
vyrovnat. Současné výzkumné aktivity ostravské ka-
tedry historie, existence Centra pro hospodářské a so-
ciální dějiny, domácí i mezinárodní spolupráce těchto 
institucí i všestranná podpora vedení Filozofické fa-
kulty Ou vytvářejí při současné přeměně sborníku do 
podoby periodicky vydávané historické revue příznivé 
východisko pro další úspěšnou cestu.

Lumír Dokoupil

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Ukon
čení dlouhodobého projektu (1993–2009) katedry 
historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Vydáním 2�. (12. nŘ) sešitu Biografického slovníku 
Slezska a severní Moravy na přelomu let 2009/2010 
byl ukončen dlouhodobý badatelský a ediční projekt 
katedry historie Ostravské univerzity a spolupracují-
cích institucí (v letech 2000–2007 Ústav pro regionální 
studia Ou, 2008 a 2009 Centrum pro hospodářské 
a sociální dějiny Ou). Od roku 1993, kdy byl prostřed-
nictvím vydavatelství a tiskárny Optys Opava vytištěn 
první sešit, vyšlo celkem 2� sešitů, z toho 12 základní 
(modré) a 12 + 1 supplementum (k seš. 8)1 tzv. nové 
(modré) řady. na úhrnem 3 770 stranách bylo publi-
kováno 3 118 slovníkových hesel, která obsáhla bio-
gramy celkem � 87� osobností. Sešit č. 12 základní 
řady obsahoval mj. kumulativní rejstříky, doplňky 
a errata prvních 12 svazků, obdobně sešit č. 12 nŘ 
pro všech dvanáct svazků řady modré. Počet spolupra-
covníků se postupně rozrostl na 199. rekrutovali se 
nejen z řad učitelů, doktorandů a studentů Ostravské 
univerzity, ale také z jiných univerzit domácích i za-
hraničních, akademických ústavů, archivů, muzeí ad. 
autorem projektu, editorem a vědeckým redaktorem 

1 ŠÚStKOVÁ, H.: Biografický slovník poslanců 
Slezského zemského sněmu v Opavě (18�1–1918). 
BSSSM NŘ 8 (20), supplementum. Ostrava 200�. 
autorce se podařilo získat pro většinu ve slovníku za-
stoupených poslanců i jejich portréty.
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díla byl po celou dobu prof. Milan Myška, výkonným 
redaktorem prof. Lumír Dokoupil ve spolupráci s prof. 
ivo Bartečkem (jen 1993), mgr. radoslavem Daňkem 
a doc. alešem Zářickým (v letech 2008–2009).

Myšlenka vydávat regionální biografický slovník 
pro Slezsko a přilehlou (severní a severovýchodní) 
část Moravy, sdílející s ním namnoze společné osudy 
na poli hospodářském, politickém a kulturním, se 
zrodila někdy v polovině šedesátých let minulého sto-
letí na půdě tehdejší samostatné Pedagogické fakulty 
v Ostravě. Spolu s jejím děkanem, bohemistou prof. 
PhDr. aloisem Sivkem, jsme si uvědomovali na jedné 
straně aktuální potřebnost takového díla v kulturně 
strádajícím průmyslovém regionu, jehož populaci 
chyběly tolik potřebné symboly identifikace (jimiž 
se mohly mimo jiné stát právě významné regionální 
osobnosti), na druhé straně jsme si byli vědomi faktu, 
že fakulta s mnohooborovým humanitním zaměře-
ním vytváří pro realizaci takového úkolu příznivé 
podmínky. Politické uvolnění „zlatých let šedesátých“ 
dávalo navíc příslib, že výběr osobností do slovníku 
by nemusel být nepříznivě ovlivňován ideologickými 
předsudky a cenzurními zásahy stranických diktátorů. 
Děkan Sivek přislíbil nejen všestrannou institucionální 
podporu takovému projektu, ale i osobní účast na jeho 
realizaci. náš záměr uskutečnit tento projekt byl zma-
řen nástupem politické normalizace po „pražském 
jaru 19�8“, předčasným úmrtím prof. Sivka a mým 
vynuceným odchodem z vysoké školy.2

Projekt vydávání biografického slovníku jsem ob-
novil po svém návratu na fakultu v roce 1990. Poda-
řilo se mi pro jeho realizaci získat poměrně široký 
okruh spolupracovníků jak z řad učitelů fakulty, tak 
z řad dalších vysokoškolských a vědeckých pracovišť, 
v řadě případů i zahraničních. Od samého počátku 
jsme slovník pro vymezené teritorium chápali jako 
univerzální, t.j. zahrnující významné osobnosti dění 
hospodářského, společenského, politického, technic-
kého, kulturního, náboženského, uměleckého, spor-
tovního apod., které se v minulosti zasloužily o jeho 
všestranný rozvoj. Za zásadní jsme považovali stano-
vení kritérií pro výběr osobností. Byli jsme si vědomi, 
že zde neobstojíme s aplikací v národních biografic-

2 nezávisle na naší ideji vydal v letech 1972–1983 
pět sešitů Biografického slovníku širšího Ostravska 
literární historik Viktor Ficek. Slovník obsahuje ně-
kolik set stručných biogramů osobností z politické 
a kulturní sféry, opomíjeje jiné oblasti (hospodářství, 
technika, věda, sport, vojenství ad.). Výběr osobností 
je silně poznamenán ideologickými tlaky normalizační 
éry. Část mnou pro námi chystaný biografický slovník 
vytvořených biogramů, zejm. ze sféry techniky, pod-
nikání apod., jsem se pokusil, nemoha z politických 
důvodů publikovat pod svým jménem (za „pokrývače“ 
sloužilo dívčí jméno mé manželky), publikovat ve Stu-
diích o Těšínsku, sv. 7/1979, s. ��7–�1� a sv. 8/1980, 
s. 30�–3�0 (Biografický slovník techniků, manažerů 
a hospodářských pracovníků, kteří se zasloužili o rozvoj 
ostravsko-karvinského revíru před rokem 1918). 

kých slovnících uplatňovaných měřítek, že regionální 
životopisná encyklopedie bude vyžadovat stanovení 
kritérií specifikovanějších. na prvním místě to bylo 
vymezení zájmového teritoria. Zahrnuli jsme do něho 
region dnešního Českého Slezska, z přilehlých částí 
Moravy pak ty oblasti, které s ním hospodářsky, poli-
ticky, kulturně a komunikačně souvisely. Byli jsme si 
vědomi toho, že bez ohledu na zemskou příslušnost 
tyto regiony projevily zejména od 19. století tendenci 
k integraci, jejíž působení bylo uspíšeno především 
vývojem hospodářství v epoše moderní industrializace. 
Zahrnuli jsme do naší zájmové oblasti moravskou 
část jádra ostravské průmyslové oblasti, Pobeskydí, 
Kravařsko, severní Moravu a část Valašska. Zatímco 
slezskou část jsme definovali její historickou hranicí 
(stav k roku 1928), moravskou část definujeme dnešní 
moravskou částí Ostravy, moravským dílem okresů 
Frýdek-Místek a Šumperk a dále okresem nový Jičín. 
Samozřejmě jsme se nemohli vyhnout i přesahům 
vymezeného teritoria, pokud k tomu byly meritorní 
důvody. takto vymezený region a v něm žijící spo-
lečnost byly v minulosti sférou prolínání a střetávání 
vlivů českých, slovenských, německých, polských, 
s výrazným podílem prvku židovského. Slovník byl 
proto otevřen pro biogramy osobností bez ohledu na 
jejich etnickou příslušnost.

Do slovníku jsme se rozhodli zařadit osobnosti, 
které se (a) ve vymezené oblasti narodily a zde po 
celý život nebo jeho část působily, (b) které se sice 
na vymezeném teritoriu narodily, ale jejich další život 
a dílo jsou spjaty s jinými oblastmi českých zemí nebo 
se zahraničím, a konečně (c) osobnosti, které se sice 
narodily mimo definovanou oblast, ale během života 
se v ní výrazně uplatnily. Předpokladem bylo, že půjde 
o osobnosti již nežijící. 

Základním kritériem výběru osobností zařazených 
do slovníku byl význam, který ta či ona osobnost, ať 
už v pozitivním, či negativním smyslu, zaujímala. 
Specifika regionálního slovníku nás nutila přihlížet 
k důsledné konfrontaci regionálního a celonárodního 
aspektu, dále k hledisku vývojovému a k uplatňování 
kritérií umožňujících srovnávání osobností z nejrůz-
nějších sfér aktivity. Praktickým důsledkem toho byla 
potřeba získávat spolupracovníky z nejrůznějších sfér 
lidské činnosti, což nebylo jednoduché (lékaři, spor-
tovci, vojáci apod.). u osobností národního a nadná-
rodního významu jsme se pokusili zvýraznit a zpra-
vidla i po faktografické stránce doplnit informace 
související s jejich vztahem k regionu, protože ne vždy 
bývaly v obecněji pojatých biografických encyklopedi-
ích zahrnuty (např. S. Freund, F. Palacký, G. Mendel, 
L. Slezak ad.). u řady osobností regionálního významu 
bez výraznějších přesahů do národních dějin jsme usi-
lovali o co nejúplnější soubor informací s vědomím, že 
je malá naděje, že by tyto osobnosti ještě někdy vstou-
pily na stránky jiných životopisných informačních 
zdrojů. Povrchnímu pozorovateli to může připadat 
jako neproporcionální – ale byl to jeden z našich prio-
ritních záměrů. Důsledně jsme uplatňovali zásadu 
ad fontes, tedy exploatace primárních informačních 
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zdrojů, což se osvědčilo např. v tom, že jsme mohli 
uvést na pravou míru řadu tradovaných a v literatuře 
přebíraných a opakovaných omylů. 

Vzhledem k tomu, že jsme na rozdíl od obdobných 
projektů neměli k dispozici profesionální provozní 
aparát, rozhodli jsme se realizovat slovník tzv. holand-
skou metodou. Její princip spočívá v tom, že jednotlivé 
sešity mají vlastní abecední řazení hesel (tj. od a do Ž) 
a vzájemná propojenost obsahu jednotlivých sešitů 
je zabezpečena tak, že každý sešit obsahuje kumula-
tivní rejstřík předcházejících sešitů dané řady. tím 
jsme se vyhnuli nebezpečí, že vydávání slovníku bude 
váznout třeba jen kvůli jednomu opožděně zpracova-
nému heslu. tento postup se ukázal jako oprávněný 
a funkční, i když si uvědomujeme jeho limity.

Původní heslář slovníku se v průběhu práce na 
projektu měnil a doplňoval.3 nakonec se ukázalo, že 
záměr vydat 12 sešitů BSSSM je nepostačující. Slov-
ník měl pozitivní ohlasy ve vědeckém světě (desítky 
recenzí v domácích i zahraničních vědeckých časopi-
sech, uznání na vědeckých konferencích a sympozi-
ích, stovky citací v domácí i zahraniční literatuře), byl 
značně populární i v laických kruzích. Pro mimořádný 
zájem čtenářů jsme u několika sešitů BSSSM museli 
nechat vyrobit dotisky. Po zveřejnění záměru BSSSM 
12. sešitem ukončit přišly z různých stran výzvy, aby-
chom v díle pokračovali. Vědomi si toho, že kolektiv 
spolupracovníků je odhodlán nadále na díle pracovat, 
rozhodli jsme se zahájit v roce 2000 novou řadu BSSM 
(nŘ – modrá). 

Zprvu byl projekt financován z institucionálních 
prostředků Ostravské univerzity, vedení Filozofické 
fakulty k němu zaujalo vstřícný postoj. Posléze se nám 
podařilo získat podporu Grantové agentury České 
republiky (granty �0�/9�/00200 na léta 199�–199�; 
�09/97/0071 na léta 1997–1999 a �0�/0�/0322 
na léta 200�–2007). V mezidobích jsme se ucházeli 
o granty z prostředků lokálních (Magistrát města 
Ostravy) a regionálních orgánů (Krajský úřad 
Ostrava), ty však náš projekt nepodpořily. Jejich prio-
rity na poli kulturním byly nasměrovány jinam. V nej-
vyšší nouzi vypomohl Ústav regionálních studií Ou 
(ředitel prof. dr. Jiří Svoboda) a v závěrečném stadiu 
projektu přispělo Centrum pro hospodářské a sociální 
dějiny Ou. 

Padla zde již zmínka, že se na tvorbě BSSSM podí-
lely dvě stovky spolupracovníků. Bez jejich spolupráce 
by pochopitelně dílo takového rozsahu bylo nemysli-
telné. Jejich podíl byl značně rozdílný: od autorů jed-
noho nebo dvou slovníkových hesel až po autory, kteří 
přispěli i několika stovkami hesel a jsou zastoupeni ve 

3 Mýlí se a. Zářický (1� let Biografického slovníku  
Slezska a severní Moravy – východiska, výsledky 
a perspektivy. in: MaKariuSOVÁ, M. – VOŠaHLí-
KOVÁ, P. [eds.]: Metodické problémy moderní biogra-
fistiky. Praha 2010, s. 8�), když uvádí do souvislosti 
BSSSM s interním tiskem arnošta Mazura: Bibliogra-
fický rejstřík osobností ze Slezska a Ostravska. Opava 
19�9. 

všech 2� sešitech díla. Bohužel, jak už tomu u velkých 
a dlouhodobých projektů bývá, více než dvě desítky 
spolupracovníků se již dokončení slovníku nedožily – 
byli mezi nimi i ti, kteří patřili ke klíčovým osobnos-
tem jeho realizace. Zmíním se alespoň o historicích 
doc. PhDr. Zdeňku Filipovi a doc. PhDr. Františku 
Spurném, kteří mají zásluhu na výběru a zpracování 
biogramů osobností západoslezské a severomoravské 
části regionu, o literárním historikovi doc. PhDr. Jaro-
slavu Pleskotovi, historicích prof. dr. Miloni Dohna-
lovi, doc. Jiřím Paclíkovi nebo doc. PhDr. tomáši Pav-
licovi. Vynikajícím a nezastupitelným podílem přispěl 
k realizaci projektu kolega prof. dr. Lumír Dokoupil 
ve funkci výkonného redaktora. Jen ten, kdo už někdy 
podobnou činnost vykonával, je s to uvědomit si ob-
rovský objem práce a trpělivosti, kterou bylo nutno 
vynaložit na realizaci 2� sešitů BSSSM. K dobré for-
mální úrovni celého díla přispěl zejména Dokoupilův 
smysl pro přesnost, jazykovou správnost a formální 
dokonalost.

Vydáním 2�. sešitu BSSSM ovšem nepovažujeme 
svůj projekt za definitivně ukončený. Jsme rozhodnuti 
čas od času, ve dvou až tříletých intervalech, připra-
vit supplementa, která budou obsahovat biogramy 
osobností, jež naplnily kritérium zařazení do slovníku, 
resp. takových osobností, které byly z různých důvodů 
v základních řadách opomenuty buď proto, že unikly 
pozornosti sestavovatelů hesláře, nebo jsme pro jejich 
zpracování nezískali autory. nechybějí ani úvahy pře-
vést celé dílo do elektronické podoby (tentokrát pocho-
pitelně v obvyklém abecedním uspořádání), včetně 
zapracovaných korektur, errat a doplňků. Vyžadovalo 
by to však výkonný aparát a nemálo finančních pro-
středků, kterými naše univerzita neoplývá. Snad se 
najde sponzor, který by tento prospěšný projekt pod-
pořil.

encyklopedie spolu s životopisnými slovníky pat-
řily přinejmenším od dob osvícenství k signifikant-
ním atributům vyspělosti národních kultur v evropě.� 
V tomto směru zůstala bohužel česká kultura a věda 
mnoho dlužna. Dnes má velká část evropských regi-
onů vlastní biografické slovníky, koncipované někdy 
velmi velkoryse a na vysoké vědecké úrovni. My, Češi, 
doháníme tento skluz teprve od roku 200�, kdy His-
torický ústav akademie věd České republiky přistou-
pil k vydávání Biografického slovníku českých zemí 
(k dnešnímu datu 12 sešitů).

Slezsku a severní Moravě se díky Biografickému 
slovníku Slezska a severní Moravy jako prvnímu 

� O současném stavu historické biografistiky přiná-
šejí cenné informace některé stati uveřejněné ve 
sborníku MaKariuSOVÁ, M. – VOŠaHLíKOVÁ, P. 
[eds.]: Metodické problémy moderní biografistiky. 
Praha 2010. impozantní rozvoj historické biografis-
tiky v germanofonních zemích v osmdesátých a deva-
desátých letech 20. století reflektoval eBnetH, B.: 
neue biographische Sammelwerke. in: Blätter für 
deutsche Landesgeschichte. Bd. 128/1992, s. 379–38� 
a Bd. 133/1997, s. ��9–72�. 
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historickému regionu českých zemí dostalo srovna-
telného díla. Snad to také můžeme kvalifikovat jako 
jedno z vykročení českých zemí do evropy.

Milan Myška 

11. polský sjezd studentů archivnictví, Katovice 
22.–24. dubna 2009.

Ve dnech 22.–2�. dubna 2009 se po roční přestávce 
uskutečnil xi. celopolský sjezd studentů archivnictví, 
jehož organizace se podruhé v průběhu dvanácti let 
ujal Studentský vědecký kroužek historiků Slezské 
univerzity v Katovicích (Studenckie Koło naukowe 
Historyków uniwersytetu śląskiego, SKnH uś).� 
Pozvání katovických studentů přijali zástupci deseti 
polských akademických pracovišť (akademia im. 
Jana Długosza w Częstochowie /aJD/, akademia Pod-
laska w Siedlcach (aP), uniwersytet Humanistyczno- 
-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 
(uHPJK), uniwersytet im. adama Mickiewicza w 
Poznaniu (uaM), uniwersytet im. Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lubline (uMCS), uniwersytet im. Miko-
łaja Kopernika w toruniu (uMK), uniwersytet Łódzki 
(uŁ), uniwersytet Szczeciński (uSz), uniwersytetu 
Wrocławski (uWr), Kolegium Licencjackie uniwer-
sytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Białej Podlas-
kiej (KL uMCS) a jedné instituce české – Ostravské 
univerzity (Ou).

Slavnostní zahájení se konalo 22. dubna dopo-
ledne v prostorách Sněmovního sálu paláce Vojvod-
ského úřadu v Katovicích. Účastníky sjezdu přivítal 
děkan Fakulty společenských věd (Wydział nauk Spo-
łecznych) prof. dr. hab. Wiesław Kaczanowicz a ředi-
tel Historického institutu (instytut Historii) prof. 
dr. hab. ryszard Kaczmarek. Jménem vědecké obce 
účastníky pozdravil prof. dr. hab. edward Długajczyk 
a vědecký garant sjezdu, dr. Barbara Kalinowska-Wój-
cik. Slavnostní zahájení uzavřel předseda SKnH uś 
Jan Mehlich. V úvodu vlastního vědeckého jednání 
vystoupil dr. hab. tomasz Pawelec, který zejména 
účastníkům z řad studentů přednesl referát na téma 
prameny a „psychohistorie”. Program v budově Voj-
vodského úřadu uzavřel uvítací banket v Mramorovém 
sále.

V odpoledních hodinách se jednání přenesla do 
auly Kazimierze Lepszeho v budově rektorátu, kde se 
role moderátorů ujali Jan Mehlich a Bartłomiej Broda 
(oba uś). Jednání sjezdu bylo rozčleněno do následu-
jících tematických sekcí: Archivy a archiváři; Vzdělá-
vání archivářů a popularizace archivnictví a Současné 
problémy archivnictví.

Jednání první sekce zahájila dr. agnieszka Bartnik 
(uś) referátem Druidi v antických pramenech – typy 
a stav dochování badatelského materiálu. V následu-
jícím vystoupení Věc Krakovského korunního archivu 
v řeči Mikołaja Sienickieho na sněmu ve Varšavě 
v roce 1563 přiblížil Dominik Koch (uHPJK) první 

� i. polský sjezd studentů archivnictví se konal v roce 
1997 v toruni. Slezská univerzita v Katovicích byla or-
ganizátorem jeho iV. ročníku v roce 2000. 

známé vystoupení polské šlechty v záležitosti cent-
rálního archivu a jeho význam pro další osudy této 
instituce. Blok uzavřel Dawid Duch (uś) referátem 
Epitaf Joachima Bludowskieho jako pramen genea-
logicko-heraldického výzkumu polské šlechty. Po pře-
stávce přednesli edyta Pluta a Marcin Mizera (oba 
aJD) své referáty o archivu a knihovně na nejvýznam-
nějším polském poutním místě Jasné Hoře (Jasna 
Góra), Wojciech Luboch (uMCS) o činnosti krakov-
ského archivu na základě diáře adama Kamińskieho 
a Monika Ogiewa (uSz) příspěvek o organizaci a čin-
nosti okresního soudu (sąd grodzki) ve Wolbromi v le-
tech 19�0–19��. 

Po diskusi a přestávce se téma jednání zaměřilo 
na osobnost archiváře v různých aspektech jeho 
profesního i soukromého života. Martyna Stępniak 
(uaM) přiblížila zúčastněným archiváře a historika 
Janusze Staszewskieho, adam Dąbkowski (uMCS) 
život archivářů během druhé světové války a Grzegorz 
rolewicz (uSz) povolání archiváře „včera a dnes“. ná-
sledovala bouřlivá diskuse věnovaná především osu-
dům archivářů za okupace. 

Poslední část jednání prvního dne sjezdu si všímala 
především archivů a archivních fondů masmédií. S re-
feráty vystoupili Jakub Kajnath (uaM): Archiv Radia 
Merkury S. A. v Poznani; Łukasz Babula (uMCS): 
Organizace a archivní fondy v archivu Televize Lub-
lin a Grzegorz Sztoler (uś): Činnost a archivní fondy 
v archivu periodika Dziennik Zachodni v Katovicích.

Druhý den sjezdu probíhala jednání současně na 
dvou místech – v Sále rady Fakulty společenských věd 
Slezské univerzity a stejně jako předchozí den v aule 
Kazimierze Lepszeho. 

Další kolo jednání sekce archivy a archiváři mode-
rovali Maciej Wiencek (uś) a poté anna Wiecheć 
(uś), jejíž vystoupení Archiv obce Nowe Miasto Kor-
czyn otevřelo první blok referátů. Další příspěvky 
přednesli Bartłomiej Broda (uś): Kryptografické do-
kumenty v archivních fondech Státního archivu v Kra-
kově / Archiwum Państwowe w Krakowie a David Man-
dát (Ou): Prameny ke studiu duchovenstva mužských 
klášterů v olomoucké arcidiecézi v letech 1848–1918 
(referát tlumočil dr. Wacław Gojniczek).

Po krátké přestávce následovali Szymon Wiącek 
(uś): Městské knihy jako pramen k dějinám města 
a regionu; Maciej Bartman (uSz): Štětínský archiv 
po druhé světové válce a jeho role v humanizaci města; 
Mateusz Penkaty (uś): Význam soukromých archivů 
pro obec a region na příkladu města Tarnowskie Góry; 
Maria Wąsicka a anna Kludzińska (uaM): Známé 
i neznámé archivní materiály v Archivu Polské akade-
mie věd, pracoviště Poznaň / Archiwum Polskiej Akade-
mii Nauk, Odział w Poznaniu; agnieszka rutkowska 
(aJD): Revindikace archivního materiálu z archivů 
Německé demokratické republiky a Sovětského svazu; 
Joanna Popanda (uś): „Šestiletý plán naplníme před 
termínem“ neboli o propagandistických socialistických 
plakátech ve sbírkách Státního archivu v Katovicích, 
pobočka Osvětim / Archiwum Państwowe w Katowicach, 
Oddział w Oświęcimiu.
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Po polední přestávce a částečné regeneraci sil vy-
stoupily Kamila Kaczmarek (aJD): Historie časopisu 
Archeion; Karolina Sikała a Barbara nowak (uŁ): Roz-
bor sbírky dokumentů Studentského vědeckého kroužku 
historiků Lodžské univerzity  /  Studenckie Koło Naukowe 
Historyków Uniwersytetu Łódzkiego a Dorota niezbo-
rała (uaM): Franciszek Paprocki. Zakladatel archiv-
nictví na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani. Výše  
uvedené referáty také uzavřely sekci věnovanou archi- 
 vům a archivářům. Z tohoto posledního bloku je pa-
třičné vyzdvihnout zejména příspěvek studentek lodž-
ské univerzity, který vyvolal diskusi a přiměl zúčast-
něné k sebereflexi nad stavem dochování a uspořádání 
materiálů vzniklých činností jejich vědeckých kroužků. 

následně zahájila pod předsednictvím Joanny Po-
pandy (uś) jednání sekce Vzdělávání archivářů a po-
pularizace archivnictví. První tři referenti se věnovali 
především veřejné prezentaci archivů. Marcin Jakubik 
(aP) se podělil o své zážitky a postřehy z výstavy Co 
ukrývají archivy? Dvě tváře archivů. Zajímavosti ve fon-
dech státních archivů, která vznikla z iniciativy Gene-
rálního ředitelství státních archivů (naczelna Dyrek-
cja archiwów Państwowych). Barbara Wychowałek 
(uHPJK) představila archivní prezentaci Minister-
stva zahraničních věcí na Všeobecné archivní výstavě 
(Powszechna Wystawa archiwalna) v roce 1929 a Ka-
rolina Kandut (uWr) interpretovala na příkladu Vra-
tislavi možnosti popularizace archivů prostřednictvím 
výstav. 

Další čtyři referenti upřeli svou pozornost k pro-
blematice archivního vzdělávání. Své alma mater 
představili ilona Przychodzeń (aP), Paweł Jarmosze-
wicz (uSz), Sylwia Szyc zastupující Katarzynu Siljań-
czuk a Katarzyna niedźwiedź (všechny KL uMCS). 
Poslední vystupující v tomto bloku, aleksandra Jab-
łońska (uMK), otevřela citlivou problematiku spolu-
práce středních i vysokých škol a archivních institucí, 
což v plénu vyvolalo živou diskusi. 

V aule Kazimierze Lepszeho probíhalo paralelně 
pod předsednictvím mgr. Katarzyny Głowania a elż-
biety Plaza rokování sekce Současné problémy archiv-
nictví. V dopoledním programu zaznělo následujících 
dvanáct referátů: Piotr Bewicz (uMK): Antropologi-
zace archivnictví – etický obrat; Dobromir Gierańczyk 
(uWr): Zpřístupňování dokumentů z fondů Institutu 
paměti národa/Instytut Pamięci Narodowej; Mirosław 
Ziółkowski (uMK): Několik úvah na téma výzkumu 
vzniku aktového materiálu v soukromém sektoru, anna 
Sobczak (uSz): Německé archivní portály; Magdalena 
niedźwiedzka (uMK): Zpracování fotografií – mož-
nosti a nejmodernější technologie; Jan Mehlich (uś): 

„Jednou a správně“, neboli jak předpisově digitalizo-
vat akta; Magdalena Gularek a Kinga Barczewska 
(uaM): Ochrana citlivých informací; edyta Gwiazda 
(uHPJK): Zpracování archivních pozůstalostí; Paulina 
Sapeta (uaM): Vademecum pro zpracování rodinného 
archivu; artur Jędrzejczak (uHPJK): Problematika 
slučování archivů ve výzkumech Józefa Siemińskieho; 
Marzena Frank (uHPJK): Pohled na práce Józefa 
Siemińskieho a Kazimierze Kaczmarczyka o polských 

archivech o osmdesát let později; natalia Olszewska 
(aP): Získávání vědeckých a archivních informací 
z fondů Kongresové knihovny. Zájem sklidily zejména 
příspěvky Magdaleny niedźwiedzké a Jana Mehlicha 
týkající se efektivního využívání nejnovějších výdo-
bytků techniky a referát Pauliny Sapety (uaM). 

Odpolední program tvořilo devět vystoupení: Łu-
kasz Wróblewski (uMCS): Seznam akt na Okresním 
velitelství policie v Lubartowě z roku 1937; Paulina 
ruszniak (uSz): Prostorové možnosti a personál spiso-
ven samosprávných orgánů Západopomořanského voj-
vodství; andrzej Pielat (uŁ): Archivní kategorie osob-
ních akt studentů; Michał Jędrych (uMCS): Archivní 
instrukce v mládežnické organizaci Służba Polsce 
a jejich hodnota jako pramene; Marcin Meller (uMK): 
Instrukce pro přípravu kartografické dokumentace z let 
1952–2002 a možnosti jejich využití při pořádání kar-
tografické dokumentace; natalia Dębosz (uWr): Prů-
vodci archivními fondy v lidovém Polsku; Damian Win-
kiel (uHPJK): Zásady vedení farní kanceláře ve světle 
„Nauki pasterzowania“ kněze Zygmunta Pilcha; Jakub 
Grudniewski (uś): Německé farní archivy: organizace 
a fondy a agnieszka Laskowska (uMCS): Teoreticko- 

-metodické problémy na stránkách kanadského časo-
pisu Archivaria. 

Oficiální program xi. celopolského sjezdu studentů 
archivnictví uzavřel závěrečným zhodnocením mluvčí 
studentů pořádající organizace Jan Mehlich, který 
současně delegátům sdělil, že organizátorem příštího 
sjezdu byla zvolena univerzita ve Vratislavi. 

Bartłomiej Broda

Mezinárodní vědecká konference Transporty do 
Niska nad Sanem (1939–1940). První deportace 
evropských Židů. Ostrava 14. října 2009.

Pod tímto názvem se v aule Ostravské univerzity 
konala 1�. října 2009 mezinárodní vědecká konference, 
pořádaná Slezskou univerzitou v Opavě a Ostravskou 
univerzitou v Ostravě ve spolupráci se Židovskou obcí 
v Ostravě a pod záštitou ministra zahraničních věcí 
České republiky Jana Kohouta, hejtmana Moravsko-
slezského kraje Jaroslava Palase a primátora města 
Ostravy Petra Kajnara. Konference měla připomenout 
70. výročí transportů Židů z Protektorátu Čechy a Mo-
rava, Horního Slezska a rakouska do koncentračního 
tábora u niska nad Sanem, které jako první v evropě 
vyjely už v říjnu 1939. Cílem konference bylo zhodno-
tit výsledky dosavadního výzkumu prvních deportací 
a porovnat transporty z Moravské Ostravy s jejich 
u nás méně známými obdobami, jež směřovaly do 
niska z Katovic a z Vídně. na konferenci se sešli pře-
devším historici, ale též muzejníci, archiváři, novináři, 
učitelé, kulturní pracovníci, zástupci židovských obcí, 
odbojových sdružení a další zájemci z řad studentů 
a veřejnosti. Jednání zahájila a řídila nina Pavelčíková 
z Ostravské univerzity, účastníky konference přivítal 
rektor Slezské univerzity rudolf Žáček.

Úvodní referát Mečislava Boráka ze Slezské uni-
verzity se zaměřil na celkovou charakteristiku prv-
ních židovských transportů a na stav zpracování této 
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problematiky v dosavadní historické literatuře. Podal  
stručný přehled všech zásadních prací v české i svě-
tové historiografii, které si fenoménu niska nad Sa-
nem povšimly, a zdůraznil posun v hodnocení někte-
rých faktů, k němuž během patnácti let od poslední 
vědecké konference na toto téma došlo. Zároveň 
upozornil na četné omyly, které se i v dílech renomo-
vaných autorů dosud objevují, zvláště kvůli nedosta-
tečné znalosti konkrétních reálií a souvislostí. Pro-
kázal, že význam „akce nisko“ pro poznání historie 
a především prehistorie holocaustu byl již všeobecně 
uznán. Konstatoval rovněž, že výzkum jednotlivých 
transportů byl dosud nerovnoměrný, což platí přede-
vším o málo prozkoumaných transportech z Horního 
Slezska. Ve druhé části svého příspěvku porovnával 
argumenty a odpovědi, jež historiografie poskytla na 
zásadní otázky spojené s transporty do niska: jaké 
byly skutečné příčiny zrodu této akce i důvody jejího 
příliš rychlého zastavení, včetně rozpuštění tábora. 
Sledoval místo niska v genocidních plánech nacistů, 
míru improvizace při vytváření modelového příkladu 
pro chystané masové deportace, vlivy protikladných 
sil tehdejší domácí i mezinárodní politiky atd. Oce-
nil, že výzkumy nenechávají stranou ani osudy oněch 
pěti tisíc deportovaných vězňů, jejichž životní příběhy 
jedinečným způsobem dotvářejí nejen obraz utrpení 
židovského národa, ale též obraz hrdého odporu Židů 
proti násilí totalitních režimů. 

Příspěvek Jana Dvořáka ze Slezské univerzity ma-
poval transporty z Vídně. Vycházel z rozboru pramenů, 
jež se dochovaly v rakouských archivech, i z poměrně 
početné odborné literatury a vzpomínek někdejších 
vězňů. Stručně nastínil situaci vídeňských Židů v době 
bezprostředně před začátkem deportací a blíže popsal 
odjezdy dvou transportů. Vylíčil i přípravu třetího 
transportu, kterým již měly do niska odjet i židovské 
ženy a děti. Kvůli zastavení deportací však byli Židé 
určení k deportaci soustředěni v internačním táboře 
přímo ve Vídni. V táboře u niska nakonec zůstalo jen 
asi 200 vídeňských Židů, zatímco téměř 1 �00 jich 
bylo strážemi SS zahnáno k sovětským hranicím. Po 
přechodu hranic se však v naprosté většině dostali 
do sovětských gulagů, z nichž se jich po válce vrátila 
domů jen necelá stovka. Za všechny tragické osudy 
autor blíže připomněl příběh ernsta Schwimmera, 
který přežil jen díky tomu, že se pod falešným jmé-
nem prohlásil za československého občana a mohl tak 
vstoupit do zahraničního vojska.

Jacek Proszyk z Židovské náboženské obce v Biel-
sku-Białé přichystal příspěvek o záhubě těšínských 
a bielských Židů. Protože se však pro nemoc nemohl 
konference zúčastnit, byl jeho příspěvek tlumočen jen 
ve zkrácené podobě. Všímal si v něm stále svízelněj-
šího postavení Židů v okupovaném Horním Slezsku 
a zvláště podrobně popsal poměry v Bielsku, kde od 
poloviny října 1939 internovali místní Židy násilím 
vyhnané z domovů, aby z nich pak vybrali muže pro 
transporty do niska. Popsal odjezd dvou transportů 
této třetí, hornoslezské větve deportací. Svérázným do-
plňkem k tomuto referátu bylo poselství k účastníkům 

konference od jednoho z vězňů, který právě transpor-
tem z Bielska a Katovic do niska nad Sanem odjel. 
tímto vězněm byl Otto Windholz-Winecki, který 
žije v austrálii a je dnes patrně už posledním žijícím 
účastníkem niských transportů. Šetření provedené 
těsně před konferencí v České republice, Polsku, Vídni 
a izraeli už alespoň žádného z dalších přímých svědků 
transportů nenalezlo. také proto vyslechli účastníci 
konference emotivní poselství pana Wineckého, před-
nesené známým ostravským hercem Luďkem eliášem, 
s mimořádným zaujetím.�

Dva příspěvky pojednávaly o osudu třetího trans-
portu z Moravské Ostravy, který místo v nisku nad 
Sanem skončil v hornoslezském Sosnowci, protože 
rozvodněná řeka San strhla mosty na cestě k táboru. 
Osudy tohoto transportu nejsou dosud běžně známy, 
takže přítomnost dvou nejlepších specialistů na toto 
téma byla pro konferenci přínosem. Prvním byl Lukáš 
Přibyl, známý tvůrce dokumentárních filmů o holo-
caustu, jehož příspěvek zachytil přípravy transportu 
a podrobně rozebral strukturu vězňů. Vycházel při-
tom z mnoha svědeckých výpovědí, jež se mu poda-
řilo nashromáždit. Popsal i pobyt vězňů v Sosnowci, 
kde pro ně byl zřízen provizorní koncentrační tábor, 
a nastínil jejich další osudy. těmi se velmi podrobně 
zabýval příspěvek eduarda nižňanského z univerzity 
Komenského v Bratislavě, neboť Židé z tábora v Sos-
nowci si vykoupili odchod na Slovensko, kde pro ně byl 
zřízen tábor v městečku Vyhne. S využitím místních 
archivních zdrojů autor zdokumentoval podmínky 
jejich pobytu na Slovensku. Zmínil úspěšný odchod 
mnoha z nich do exilu i tragický úděl těch, kteří na Slo-
vensku zůstali a stali se oběťmi perzekuce.

O poměrech na Lublinsku a v obci Zarzecze u niska 
nad Sanem, kde byl postaven koncentrační tábor pro 
asi pět stovek z oněch téměř pěti tisíc deportovaných 
Židů, pojednával příspěvek roberta Kuwałka ze Stát-
ního muzea Majdanek. Vycházel z dobré znalosti si-
tuace v lublinském ghettu, jehož židovská rada úzce 
spolupracovala s představiteli židovské samosprávy 
tábora při péči o deportované Židy, kteří se ukryli 
v okolí Lublina a jen stěží přežívali ve svízelných život-
ních podmínkách. Později tito vyhnanci v naprosté 
většině zahynuli v nově zřízených táborech smrti, jak 
o tom svědčí nedávný nález tabatěrky jednoho z vídeň-
ských Židů v táboře Bełżec. Jsou doloženy úzké kon-
takty mezi českými Židy z tábora u niska a vedením 
Židů v Lublinu, jež podle některých zmínek mohly 
zprostředkovat i konečné rozpuštění tábora. 

Blažena Przybylová z archivu města Ostravy při-
pomenula zajímavý životní příběh ostravského pod-
nikatele eduarda Grafa, který se po vyhnání z niska 
do Sovětského svazu prostřednictvím svých někdej-
ších obchodních kontaktů pokoušel získat vízum do 
Švédska. nebylo mu však uděleno a pozdější věznění 
v gulagu zřejmě způsobilo, že krátce po propuštění 
do československého vojska zemřel. tomáš novotný 
z Ostravské univerzity doplnil konferenci životopisem 

� text pozdravu viz příloha na závěr příspěvku.
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imricha Lichtenfelda, bratislavského rodáka, který 
v roce 19�0 odjel ze Slovenska poslední lodí po Dunaji 
a dál do Palestiny, kde se stal tvůrcem pověstného 
izraelského bojového umění Krav Maga a instrukto-
rem izraelských elitních jednotek Hagana a Palmach. 
Přednášku oživila praktická ukázka sebeobrany a boje 
zblízka v provedení sportovců České policie a také 
ukázka tradiční židovské hudby a písní. 

V rámci bohaté a živé diskuse k jednotlivým refe-
rátům vystoupili i dva pamětníci, synové někdejších 
vězňů deportovaných do niska nad Sanem. Josef Sa-
lomonowic z Vídně vzpomínal na svého otce ericha, 
který po návratu z niska nakonec zahynul v koncen-
tračním táboře Stutthof, a velmi plasticky líčil své 
dětství v centru předválečné Ostravy. Petr Bachrach 
z Haify vyprávěl, jak v Polsku hledal hrob svého otce 
Leona, rodáka z Hranic, který odjel do niska transpor-
tem z Bielska a Katovic. Otec se do tábora vůbec nedo-
stal a během cesty k sovětské hranici byl zastřelen. Petr 
nakonec po šedesáti letech hrob svého otce našel. 

na konferenci volně navázalo večerní promítání 
dvou dokumentárních filmů. Prvním byl Transport do 
neznáma, vytvořený ostravskou redakcí České televize 
v roce 199� a pojednávající o osudech ostravských 
účastníků transportů do niska na základě výpovědí 
tehdy ještě žijících svědků, druhým byl autorský film 
Lukáše Přibyla Neznámé transporty do Polska, poz-
ději oceněný jako nejlepší český dokumentární film 
roku 2009. Účastníci konference dostali na nosiči 
DVD k dispozici text české monografie o transpor-
tech do niska doplněný vědeckým aparátem a výbě-
rem německých archivních dokumentů vztahujících 
se k tématu. Konference měla široký ohlas v rozhlase, 
televizi i v denním tisku a jistě nalezne patřičnou ode-
zvu i u odborné veřejnosti.

Mečislav Borák

Příloha: Vzpomínky účastníka 
transportu z Ostravy do niska 

Nedávno jsem se od pana profesora Mečislava Bo-
ráka dověděl, že se letos v říjnu bude na Ostravské uni-
verzitě konat vědecké sympozium věnované 70. výročí 
prvního hromadného transportu Židů do Niska. Tento 
úmysl „aktivizace“ místního židovského obyvatelstva se 
zrodil v hlavě Adolfa Eichmanna, který se také osobně 
chopil organizování takového transportu. Ke svému 
údivu a značnému překvapení jsem se též dověděl, že 
jsem patrně zůstal už posledním žijícím účastníkem 
onoho transportu, který vyjel z Ostravy 26. října 1939. 

Úvodem bych chtěl připomenout, že poměrně po-
drobný popis mých zážitků z té doby, opírající se o zá-
pisky z deníku, který jsem si tenkrát vedl, byl publikován 
v knížce o Nisku, vydané Filozofickou fakultou Ostrav-
ské univerzity v roce 1995. Pokud by mi však někdo 
z vás chtěl položit ještě nějakou další otázku týkající se 
oněch událostí, vynasnažím se na ni odpovědět, přiro-
zeně v míře svých možností, tedy v závislosti na kapacitě 
své paměti. Jak známo, Eichmannův plán zahrnoval 
prozatím jen židovské muže ve věku od 16 do 60 let 
a já jako šestnáctiletý kluk jsem patřil do skupiny těch 
nejmladších, což do jisté míry vysvětluje skutečnost, že 

tady pořád ještě setrvávám, když všichni ti starší už 
odešli na věčný odpočinek. Vědomí, že jsem v souvislosti 
s onou historickou událostí zůstal jakýmsi „posled-
ním Mohykánem“, ve mně vzbuzuje dvojaké pocity. Je 
mi smutno, že všichni ostatní odešli, a zároveň děkuji 
Všemohoucímu za svůj dlouhý a teď tak šťastný život. 
A opravdu moc mě těší, že se tolik vědců, jako jste vy, zde 
shromáždění, zabývá zkoumáním a uchováváním oněch 
tragických událostí dějin lidstva. Je to úkol prvořadého 
významu – kdyby ty události upadly v zapomenutí, jen 
by to posloužilo těm, kteří by znovu chtěli postrčit svět 
na okraj propasti. Jak víme, takové síly pořád existují.

Dovoluji si využít této příležitosti k tomu, abych se 
s vámi krátce podělil o své myšlenky a závěry, jež jsem 
učinil po prožití oné deportace, celé války a osmdesáti 
šesti let svého života. Byl jsem tehdy celkem třikrát zba-
ven střechy nad hlavou, vytržen z normálního života, 
a pokaždé se tak stalo vinou státních úřadů v podmín-
kách totalitního režimu. Po deportaci do Niska, útěku 
z tábora a ilegálním přechodu německo-sovětské 
demarkační linie jsem se jako uprchlík ocitl ve Lvově. 
A tam, když uplynulo sotva půl roku, mě jednou v noci 
vytáhli příslušníci NKVD z domu a poslali s transpor-
tem na Sibiř, do pracovního tábora. V roce 1945 jsem 
se vrátil s polskou armádou domů, ukončil jsem stu-
dia, pracoval a založil rodinu. V roce 1967, v důsledku 
známé antisemitské akce, jsem byl označen za „sio-
nistu“, nepřítele lidu, člena páté kolony (tak se ona akce 
oficiálně nazývala, protože ji nebylo možné popravdě 
označit tím, čím ve skutečnosti byla – antisemitismem), 
byl jsem zbaven možnosti existence a přinucen v roce 
1968 opustit svou rodnou zem. Ve všech třech uvedených 
případech chyběly jakékoliv právní důvody nebo soudní 
rozhodnutí, které by opodstatnily omezení mé svobody. 
A ve všech těch případech byly, jak už jsem uvedl, u moci 
tytéž bratrské politické systémy – totalitní režimy. 
A proto tvrdím, že cokoliv je činěno pro demaskování 
následků existence či vzniku takových režimů, přispívá 
k zachování míru a právního pořádku na světě. 

A teď pár slov na téma hodnocení lidského konání. 
Bohužel, stále ještě se v této oblasti setkáváme s chyb-
nou a škodlivou klasifikací. Dosti povšechně se označují 
jako dobré či špatné celé národy namísto toho, aby se 
hodnotili lidé. Je pravda, že nacistické Německo roz-
poutalo tu strašlivou válku, jíž padly za oběť desítky 
milionů lidí včetně asi šesti milionů Židů. Avšak po 
pádu Berlína v roce 1945 vyšlo z ruin toho města asi 
čtyři nebo pět tisíc Židů! Kdo jim pomohl přežít ta 
hrozná léta? Samozřejmě, bez pomoci jejich německých 
spoluobčanů by to nebylo možné. Německou okupaci 
přežilo asi padesát až šedesát tisíc Židů ukrývaných 
Poláky, kteří to, jak známo, dělali s ohrožením vlastních 
životů a životů svých rodin. V Jeruzalémě, v háji Yad 
Vashem, nese jedna třetina pamětních stromků polská 
jména, jména oněch spravedlivých Poláků. A zároveň 
je známo, že existovali polští policisté a udavači, kteří 
Židy doslova lovili, aby je vydali do rukou gestapa, 
tedy na smrt. Známý polský vědec, velký humanista 
a bývalý vězeň likvidačního tábora Auschwitz, profesor 
Władysław Bartoszewski, správně připomenul: „Kdo 
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zachrání jeden život, zachrání celý svět.“ Uvedené 
příklady (a existuje jich hodně a mezi mnoha národy 
Evropy) jen výmluvně potvrzují moudrost onoho výroku. 

Z dalekého australského světadílu vám posílám, vá-
žené dámy a pánové, přání plodného jednání a všeho 
nejlepšího ve vaší tak užitečné a záslužné činnosti. Se 
srdečnými pozdravy a projevy hluboké úcty.

Otto Winecki-Windholz
Melbourne, srpen 2009

Vzpomínkové akce k 70. výročí prvního trans
portu ostravských Židů do pracovního tábora 
(14. – 16. října 2009).

V roce 2009 se katedra historie FF Ou aktivně 
zúčastnila práce přípravného výboru vzpomínkových 
akcí k 70. výročí první organizované deportace Židů, 
kterou nacisté zahájili dne 17. října 1939 v Ostravě. 
Ve dnech 1�.–1�. října 2009 se pod záštitou ministra 
zahraničí Čr a dalších oficiálních osobností v Ostravě 
uskutečnila celá série vzpomínkových akcí, na nichž 
se kromě Ostravské a Slezské univerzity podílelo sta-
tutární město Ostrava, Židovská obec v Ostravě, Fede-
race židovských obcí Praha a Český svaz bojovníků za 
svobodu. K oficiálním akcím patřilo např. odhalení 
nového památníku obětem transportu v prostoru před 
ostravským hlavním nádražím a pietní akt u památ-
níku v Sadu Milady Horákové, jichž se mimo jiné 
zúčastnil představitel Federace židovských obcí Jiří 
Daníček a vrchní zemský rabín Karol Sidon; dále kon-
cert klezmerové hudby, zájezd do památníku Osvětim 
aj. Katedra historie zaštiťovala především vědecké a od-
borné akce, které se konaly v aule a  dalších místnos-
tech budovy Ou na Českobratrské ulici. Dne 1�. října 
byla v galerii Student za přítomnosti Čs. televize slav-
nostně otevřena putovní výstava, kterou k výročí trans-
portu pod názvem Mnichov – okupace – osvobození 
připravili studenti střední průmyslové školy v Ostravě-
-Vítkovicích a SPŠ chemická akademika Heyrovského 
v Ostravě. Poté byla zahájena vědecká konference, 
o níž podrobně referujeme v samostatné zprávě. Dne 
1�. října v aule následoval workschop pro studenty 
Ou a pozvané zástupce ostravských středních škol. 
Přítomní vyslechli referát L. nesládkové o tradicích 
židovské kultury v Ostravě, zbytek programu byl pak 
již věnován problematice transportů do niska. Poslu-
chači v diskusi živě reagovali jak na úvodní přednášku 
M. Boráka, v níž podrobně vylíčil osudy deportova-
ných nejen z Ostravy, ale i z dalších středoevropských 
měst, tak na vystoupení pamětníků holocaustu. Zpes-
třením programu bylo vystoupení skupiny, která před-
vedla bojové umění Krav Maga používané izraelskými 
elitními jednotkami Hagana a Palmach. 

nina Pavelčíková

Československé město včera a dnes: každodennost – 
reprezentace – výzkum. Vědecká konference, Brno 
13.–14. listopadu 2009.

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
v Brně hostila ve dnech 13. a 1�. listopadu 2009 vědec-
kou konferenci nazvanou Československé město včera 

a dnes: každodennost – reprezentace – výzkum. Volně 
navazovala na svou předchůdkyni Město: proměnlivá 
ne/samozřejmost uspořádanou na podzim roku 2007. 
Pořadatelé tentokrát záběr setkání omezili na město 
české, slovenské a československé ve snaze vytvořit 
diskusní platformu pro reflexi poznatků o změnách, 
které se měst v Čr či Sr dotkly nebo se v tomto pro-
středí v průběhu posledního století projevily. Proměny 
města byly zohledňovány také ve vztahu k recepci mno-
hých konceptů a teoretických přístupů, včetně jejich 
potenciální aplikovatelnosti ve výzkumu českého/slo-
venského městského prostoru. Záměr organizátorů 
byl tedy soustředěn na metamorfózy českých a slo-
venských měst ve 20. století, jejich podoby a projevy 
v životech jejich obyvatel, změny v oblasti politické, 
společenské, ekonomické či kulturní a výzkumné stra-
tegie minulého i současného města. interdisciplinární 
charakter tématu byl vyjádřen bohatou účastí badatelů 
i badatelek z mnoha oborů – sociologie, antropolo-
gie, etnografie, historie, sociální/humánní geografie, 
architektury aj. 

Bohatý program byl organizačně rozčleněn do 
dvou dnů a účastníci byli seskupeni do šesti jednacích 
bloků, v nichž odeznělo dohromady třicet šest zají-
mavých příspěvků, které často podnítily inspirativní 
diskusi nejen s autory referátů, ale také – což je nutné 
obzvláště vyzvednout – v rámci pozorného publika. 
V rámci každého bloku probíhalo jednání konference 
paralelně ve dvou posluchárnách. 

informativní charakter této zprávy však neumož-
ňuje zabývat se detailněji každým sdělením, proto je 
při prezentování programu zvoleno výběrové hledisko. 
nelze je ovšem považovat za čistě kvalitativní indiká-
tor, vždyť často rozproudí dynamičtější polemiku dis-
kutabilnost předneseného než bezkonfliktní příspěvek, 
k němuž nemá nikdo žádnou výhradu. 

V průběhu prvního dne setkání zaznělo dvacet 
referátů. Luděk Sýkora (Katedra sociální geografie 
a regionálního rozvoje PřF uK Praha) otevřel jednání 
konference po úvodních slovech hostitelů vystoupe-
ním s názvem Nové sociálně-prostorové formace: segre-
gace v postkomunistickém městě, v němž se soustředil 
na genezi a definiční vymezení sociálně-prostorových 
formací, jejich základní typy a specifika. Šířeji se za-
býval problémem segregace, faktorem současné rezi-
denční diferenciace vzhledem k přístupu k bydlení. 
Věnoval se též socialistickému sídlišti coby jistému 
typu dané formace a nově formované krajině postsocia-
listických měst. Jana Pospíšilová (etnologický ústav 
aV Čr Brno) představila dílčí část výsledků terénního 
výzkumu vnitřního města Brna, který se uskutečnil 
v rámci mezinárodního projektu conDenSe (Sociální 
a prostorové konsekvence demografických změn ve vý-
chodoevropských velkoměstech) v rámci příspěvku „Já 
su zvyklá tady…“ Lidé a dům na adrese Cejl 75–77. 
autorčinou výzkumnou materií byly – při použití kva-
litativních metod – pavlačové domy se společným dvo-
rem, ty byly vytipovány jako protiklad k domu s byty 
v soukromém vlastnictví. Oblast Cejlu (ve východní 
části vnitřního města Brna) si dodnes částečně ucho-
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vala vnější charakter dělnického továrního předměstí 
formovaného výstavbou pavlačových činžovních domů 
s byty pro textilní dělníky přicházející většinou z ven-
kova. Pospíšilová demonstrovala skutečnost, že v sou-
časnosti je lokalita považována za oblast sociálního 
vyloučení s vysokou koncentrací romských obyvatel ve 
starém nevyhovujícím bytovém fondu a že valná část 
této populace tvořené většinou romy pocházejícími ze 
Slovenska žije dodnes v podmínkách obdobných pře-
lomu 19. a 20. století. Svůj referát doprovodila autorka 
také exkursem o výzkumech města Brna, připomněla 
stále cenné studie Karla Fojtíka či podněty brněnské 
sociologické školy. 

S poválečným vývojem Ostravy a Ostravska pod 
vlivem procesu tzv. socialistické industrializace, jeho 
sociálními důsledky v každodenní životní realitě 
a sycením regionu masivními přílivy pracovních mig-
rací seznámil posluchače Petr Gába (Katedra historie 
FF Ou Ostrava) ve svém vystoupení Sociální důsledky 
masivního industrializačního procesu na Ostravsku 
ve 2. polovině 20. století (Přechodně bydlící obyvatelé 
a jejich podíl na budování „ocelového srdce republiky“). 
Václav Michalička (Ústav evropské etnologie FF Mu 
Brno) se zaměřil na proměnu agrárního venkovského 
prostředí v průmyslové město v průběhu 20. století na 
příkladu Kopřivnice (Transformace vesnice v město – 
radikální proměny venkovského prostředí na příkladu 
Kopřivnice). auditorium zaujala také Jana nosková 
(etnologický ústav aV Čr Brno) s příspěvkem Mezi-
válečné Brno ve vzpomínkách jeho bývalých německých 
obyvatel. Využila zejména tištěné vzpomínky a tzv. 
Heimatblätter vydávané jednotlivými spolky odsunu-
tých/vyhnaných němců. analyzovala vzpomínkové 
příspěvky brněnských němců, kteří svůj Heimatblatt 
vydávají již přes šedesát let. Zajímala se především 
o retrospektivní konstrukce obrazu Brna a jejich for-
mování pod vlivem osoby pisatele a jeho zázemí. 

Jan Beseda (Katedra obecné antropologie FHS uK 
Praha) přenesl posluchače do Žďáru nad Sázavou, 
který ve svém vystoupení Asanace náměstí ve Žďáru 
nad Sázavou jako příklad přechodového rituálu socia-
listické urbanizace prezentoval coby vzorový příklad 
socialistické urbanizace. Pojal náměstí jako speci-
fický prostor, jehož asanací v sedmdesátých letech 
20. století vyvrcholila urbanizace města. Likvidované 
barokní domy na náměstí byly nahrazeny novou vý-
stavbou, což dovršilo přerod původně agrárního mě-
stečka v industriální město socialistického typu, mj. 
také ve vědomí obyvatel. Celý proces byl následně 
završen přejmenováním náměstí. Beseda zdůraznil 
i významnou úlohu hlavního hybatele této proměny, 
tehdejšího předsedy MnV antonína Bubáka. Z dal-
ších vystoupení se s pozitivním ohlasem setkal referát 
Martina Ouředníčka a Lucie Pospíšilové (oba jmeno-
vaní Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 
PřF uK Praha) Každodenní život. Životní styl a rytmus 
lokalit: nové pohledy na urbánní prostředí. Své teo-
reticko-metodologické vystoupení věnovali různým 
aspektům geografického výzkumu každodenního 
života v prostoru města s využitím dat o prostorové 

mobilitě a časových snímků. na příkladu vybraných 
pražských lokalit se specifickým životním stylem de-
monstrovali metody výzkumu denního rytmu v pro-
storu města. Příbuznou problematiku prezentovali 
v referátu Časoprostorové rytmy města Ondřej Mulíček, 
robert Osman a Daniel Seidenglanz (všichni jmeno-
vaní Centrum pro regionální rozvoj, Geografický ústav 
Mu Brno), kteří akcentovali rozdíly v časoprosto-
rových rytmech industriálního a postindustriálního 
města na příkladu Brna při využití dat o městské hro-
madné dopravě v letech 1988 a 2009. 

Mimo výše uvedené účastníky prezentovali svá zjiš-
tění v průběhu prvního dne také aleš Binar (Ústav 
historických věd FPF SLu Opava): Administrativní 
urbanizace aneb „vytvoření“ města. Kravaře po roce 
1960; Blanka Soukupová (FHS uK Praha): Václavské 
náměstí – proměny pražského korza v moderní době;  
L. Zigmund-Lender: Proměna identit v českém městě 
ve 20. století; Magdaléna Paríková (Katedra etnológie 
a kultúrnej antropológie FiF uK Bratislava): Spolo-
čenstvo města a návštevníci: Reflexia revitalizácie kul-
túrnych, historických tradícií alebo kultúrnej zmeny vo 
svetle turizmu; Michal růžička (Katedra sociologie  
FF ZČu Plzeň): Organizace chudoby a etnicity v socia-
listickém a post-socialistickém městě; Petra Košlíková 
(Katedra antropologických a historických věd FF ZČu  
Plzeň): Význam Vošahlíka a jeho vliv na pohyb v bez-
prostředním okolí; Pavel Skopal (Ústav filmu a audio-
vizuální kultury FF Mu Brno): Spolužáci jdou do kina:  
Význam filmu a kina v životě brněnských dětí po 2. svě-
tové válce; eva Laiferová (Katedra sociológie FiF uK 
Bratislava): Netradičné pohybové aktivity v urbánnom 
prostredí: mestské prostredie ako športovisko; Jana 
temelová a Jakub novák (oba jmenovaní Katedra so-
ciální geografie a regionálního rozvoje PřF uK Praha): 
Každodenní život a styl mobility mladých městských 
profesionálů v Praze; Karolína Pauknerová (Katedra 
obecné antropologie FHS uK Praha): O Keltech, nudis-
tech a jednom lesoparku; Petr Gibas (Katedra obecné 
antropologie FHS uK Praha): Mezi ploty: vztah k místu 
na jednom ze zelených okrajů Prahy; Jiří Siostrzonek 
(institut tvůrčí fotografie SLu Opava): Proměna pří-
rody a krajiny města z pohledu vizuální sociologie. 

Druhý jednací den konference vyplnilo šestnáct 
referujících. Petr Matoušek (Katedra sociální práce 
FSe uJeP Ústí nad Labem) v příspěvku Od rohu ulice 
ke konkrétním diskursům – problematika prostoru 
v etnografických studiích na příkladu pouliční prosti-
tuce soustředil svou pozornost na otázku prostoru 
a přístupů k němu. Připomněl tři hlavní způsoby pro 
výzkum prostoru, jak jsou zmiňovány v odborné lite-
ratuře. První způsob je založen na zúčastněném pozo-
rování prostoru, přítomnosti výzkumníka v něm a na 
využití klíčového informátora pro získávání potřeb-
ných dat. Druhý se opírá o rozhovory s aktéry, kteří se 
pohybují v daném prostoru, a třetí bývá nepříliš jasně 
nazýván postmoderním přístupem. autor se primárně 
zaměřil na propojení těchto metodologických přístupů 
s konkrétním prostorem pouliční prostituce a na  
fungování této kategorie v textu etnografické studie. 

KRONIKA
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Stanislav Holubec (Katedra sociologie FF ZČu Plzeň) 
přednesl příspěvek s názvem Pražské centrum a peri-
ferie v letech 1918–1938, v němž se věnoval dynamic-
kému růstu hlavního města ve vymezeném časovém 
období. upozornil na nerovnoměrnost růstu, sociální 
rozdíly v jednotlivých oblastech a na základě volebních 
výsledků spolu se statistikami poskytujícími údaje 
o míře sociálního rozvoje rozdělil Prahu – s využitím 
terminologie teorií moderního světového systému 
(immanuel Wallerstein aj.) – do tří zón: jádra v roz-
sahu historického města a luxusních čtvrtí (Vinohrady, 
Dejvice), semiperiferie v rozsahu již existujících děl-
nických čtvrtí, vznikajících městských čtvrtí a nově 
začleňovaných venkovských vsí a konečně periferie 
(území se zvýšenou koncentrací nouzových kolonií na 
severovýchodě a jihozápadě Velké Prahy a vesnice sice 
administrativně nezačleněné do jejího celku, ale obý-
vané lidmi zaměstnanými v Praze). 

Další přednášející Ondřej Ševeček (Filozofický 
ústav aV Čr Praha) se v rámci svého vystoupení Kaž-
dodennost továrního města: baťovský Zlín perspekti-
vou „Alltagsgeschichte“ věnoval nástinu podstatných 
aspektů proměn každodenního života ve Zlíně v le-
tech 1900–1938, které souvisely s přerodem tohoto 
původně retardovaného venkovského městečka se 
třemi tisícovkami obyvatel na tovární město dosahu-
jící hranice čtyřiceti tisíc obyvatel. Detailně přiblížil 
rozvoj Zlína realizovaný z hlediska vize jednoho sou-
kromopodnikatelského subjektu – firmy Baťa, akcen-
toval i podněty přítomné v literatuře zahraniční prove-
nience a vztahující se k problematice tzv. company 
town. tematicky k Ševečkovu referátu přispěly Lucie 
Galčanová a Barbora Vacková s příspěvkem Součas-
nost zlínského baťovského bydlení. autorky reflektovaly 
některá ze zjištění sociologického výzkumu probíhají-
cího ve zlínských čtvrtdomcích a půldomcích, který se 
zabýval otázkou míry dnešní funkčnosti baťovského 
bydlení a jeho modifikacemi prováděnými majiteli. 
annett Steinführer (Helmholtz-Zentrum für umwelt-
forschung Leipzig) přednesla referát nazvaný Domác-
nosti, bydlení a městské proměny. Aneb: proč SLDB 
nestačí. Definovala soukromé domácnosti jako důležité 
aktéry v městském prostředí, a to zejména na trhu 
s byty. upozornila zároveň na nedostatečnou informo-
vanost o dnešní situaci soukromých domácností v Čr. 
Jedinými existujícími maloprostorovými daty jsou 
ta, která jednou za deset let vyplývají ze sčítání lidu, 
domů a bytů (SLDB). Sčítání rozlišuje mezi třemi typy 
domácností (tj. bytovými, hospodařícími a cenzovými 
domácnostmi), avšak podrobné informace jsou k dis-
pozici jen pro domácnosti cenzové. Velmi málo se však 
podle autorky dovídáme o tzv. netradičních domác-
nostech, mezi které lze řadit mj. singles, svobodné 
matky a otce, „studentské“ domácnosti spolubydlí-
cích apod. V mezinárodní literatuře jsou přitom tyto 
typy domácností považovány za hlavní aktéry v proce-
sech vnitroměstské revitalizace, gentrifikace i reurba-
nizace. Poptávkou po určitých lokalitách, typech bytů 
a obytném prostředí si přivlastňují a mění městský 
prostor. K důkladnému osvětlení vzájemných vztahů 

struktur a změn soukromých domácností a městských 
proměn je podle autorčina vyjádření nutno aplikovat 
jiný metodický přístup než onen z SLDB. K zajíma-
vým příspěvkům patřilo i sdělení Michaely Závodné 
(Katedra historie FF Ou Ostrava) nazvané Městská 
doprava a „Ostrava“ – prostorové a správně-ekono-
mické interakce v meziválečném období (1918–1938). 
referentka se soustředila na charakterizování stavu 
tehdejší městské správy ve vztahu k jejímu zapojení 
do městské hromadné dopravy ve vymezeném časo-
vém období. Sledovala prostorové proměny městské 
hromadné dopravy v závislosti na politických a správ-
ních změnách spolu s aktivitou městských zastupitelů 
v jednotlivých dopravních podnicích. 

Dále vystoupili Zita Škovierová (Katedra etnoló-
gie a kultúrnej antropológie FiF uK Bratislava): Od-
raz spoločenských zmien v záujmových sdruženiach 
a ich fungovaní v mestskej spoločnosti 20. storočia (na 
príklade šachového klubu v miestnej časti Bratislavy); 
Pavel Pospěch (Katedra sociologie FSS Mu Brno): 
Normy a normalita ve veřejném prostoru a v nákupním 
centru; Petra Puldová a Martin Ouředníček (oba jme-
novaní Katedra sociální geografie a regionálního roz-
voje PřF uK Praha): Změny v demografickém složení 
obyvatel pražských suburbií a důsledky pro sociální 
infrastrukturu; Jakub Kovář (FF ZČu Plzeň): Gender 
v obrazu a textu města; Jana Vitvarová (Katedra antro-
pologických a historických věd FF ZČu): „Nebála 
jsem se, ani mě to nenapadlo:“ vnímání (ne)bezpečí ve 
městě včera a dnes; Slavomíra Ferenčuhová (Katedra 
sociologie FSS Mu Brno) a Mark Jayne (Geography 
School of environment and Development, university 
of Manchester): Fashion in a postsocialist housing 
estate; Ondřej Špaček (Sociologický ústav aV Čr 
Praha/institut sociologických studií FSV uK Praha): 
Podoby a proměny sousedství v postsocialistické Praze; 
Klára Šustrová (Katedra sociální geografie a regio-
nálního rozvoje PřF uK Praha): Vývoj vnitroměstské 
migrace v Praze; tomáš Brabec (Katedra sociální geo-
grafie a regionálního rozvoje PřF uK Praha): Gated co-
mmunities v Praze; ivan andráško a Pavel Šuška (oba 
jmenovaní Geografický ústav SaV Bratislava): Kvalita 
životných podmienok v nových bratislavských obytných 
súborech – realitný imidž verzus reálny stav. 

V průběhu konference bylo prezentováno také pět 
posterů: Jana Barvíková (institut sociologických studií 
FSV uK Praha): Jak se žije na Jižním Městě z pohledu 
„Husákových dětí“; nina Dvořáková (Katedra sociální 
geografie a regionálního rozvoje PřF uK Praha): Re-
zidenční spokojenost seniorů v transformujících se 
centrálních a vnitřních částech Prahy; tomáš Chor-
vát (Ústav vedy a výskumu universita Matěja Bela 
Banská Bystrica): Porovnanie vývoja českých a sloven-
ských miest v 20. storočí – príklad Českých Budějovíc 
a Banskej Bystrice; Petr Klusáček, Stanislav Martinát 
(oba jmenovaní Ústav geoniky aV Čr Brno) a Walter 
Matznetter (institut für Geographie und regionalfor-
schung, universität Wien): Populační trendy a rozvoj 
bydlení v městských regionech Prahy, Brna a Plzně; Petr 
Klusáček, Stanislav Martinát (oba jmenovaní Ústav 
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geoniky aV Čr Brno), Josef Kunc (Katedra regionální 
ekonomie a správy eSF Mu Brno), annett Stein-
führer (Helmholtz-Zentrum für umweltforschung 
Leipzig) a Bryn Greer-Wootten (york university): 
Problematika urbánních brownfields z pohledu obyva-
tel a návštěvníků města Brna. Posterům, které účast-
níky výrazně obohatily o nové postřehy, byla věnována 
patřičná pozornost. 

Brněnská dvoudenní vědecká konference měla 
velmi nabitý program, oplývala bohatou diskusí vyvo-
lanou řadou inspirujících námětů a impulsů. Velmi 
potěšitelné je i zjištění, že valnou část aktivně vystupu-
jících tvořili mladí vědečtí pracovníci. K úspěchu celé 
akce vydatně přispělo výtečné organizační zajištění, 
stejně jako fakt, že zúčastnění měli předem k dispozici 
abstrakty příspěvků. Výstupem z této konference bude 
sborník vybraných referátů. 

Petr Gába 

Zpráva z konference Menšiny, multikulturalita, vzdě-
lávání. Praha 19. listopadu 2009.

termín multikulturalismus se sice může zdát jako 
pouhé módní slovo, termínem, kterým se lidstvo snaží 
vyrovnat se se současnou společenskou situací, avšak 
musíme míti na paměti, že odráží realitu mnoha sou-
časných států. na politické mapě světa téměř nena-
jdeme stát, ve kterém by nežily národnostní menšiny 
a etnika, v různých oblastech světa existují skupiny 
lidí, které se vymezují vůči jiným, v sousedství žijícím 
populacím. Člověk je tak nucen žít vedle lidí s jinou 
národností, hovořících jinými jazyky, s jinými zvyky 
či kulturou. K překonávání bariér mezi jednotlivými 
etnicky a národnostně vymezenými skupinami mohou 
napomoci jak vědečtí pracovníci různých společensko-
vědních oborů, tak i osoby zapojené do vzdělávacího 
procesu dětí, mládeže a dospělých. Možnou cestou je 
pořádání konferencí, na kterých by docházelo k setká-
vání odborníků, teoretiků s praktiky, s představiteli 
jednotlivých menšin, případně s učiteli. 

Jedna z takových konferencí proběhla 19. listopadu 
2009 v Domě národnostních menšin v Praze a nesla 
název Menšiny, multikulturalita, vzdělávání. Jednalo 
se o první mezinárodní konferenci pořádanou Ústa-
vem pro soudobé dějiny akademie věd České republiky,  
Ústavem pro filozofii a sociologii Lotyšské akademie 
věd a Státní univerzitou v rize. na uspořádání konfe-
rence se taktéž podílel Klub slovenské kultury a Doku-
mentační středisko slovenské národnostní menšiny 
v Čr. Cílem této celodenní akce byla prezentace sou-
časného stavu poznání a výzkumu národnostních otá-
zek z pohledu společenských věd – z pohledu historie, 
filozofie, sociální psychologie, pedagogiky a dalších. 
Součástí konference se stala rovněž diskuse pozva-
ných odborníků z různých zemí jak na téma problema-
tiky multikulturality a vzdělávání menšin z hlediska 
vědeckého výzkumu, tak na téma konkrétní zkušenosti 
v oblasti vzdělávání národnostních menšin. Konfe-
rence proběhla za účasti více než dvou desítek pozva-
ných odborníků nejen z České republiky a Slovenska, 
ale rovněž z ruské federace a Lotyšské republiky. 

Úvodního slova při zahájení konference se ujala J. 
e. argita Daudze, velvyslankyně Lotyšské republiky 
v Čr a v Chorvatsku, která mimo jiné poukázala na to, 
že tato konference představuje významnou akci svého 
druhu, kdy mají odborníci zabývající se národnostní 
otázkou a vzděláváním menšin možnost konfrontace 
a komparace svých výzkumů, poznatků a názorů. 
na úvod rovněž jako zástupce pořádajícího Ústavu 
pro soudobé dějiny promluvila dr. Helena nosková 
a romana Hrabáková, ředitelka Domu národnostních 
menšin, v jehož společenském sálu se konference ode-
hrála. 

Po zahájení byly předneseny úvodní referáty. Pro-
fesor Vladislavs Volkovs z univerzity v Dangavpilsu 
(Lotyšsko) se ve svém referátu zabýval konceptem 
etnických menšin a jeho teoretickou reflexí lotyšskou 
sociologií v posledních dvou dekádách (Obsahový 
vývoj konceptu „etnické menšiny“ v lotyšské sociologii 
v období 1991–2009). Poté se svým referátem vystou-
pila profesorka Leokadija Drobiževa, vedoucí Centra 
pro výzkum mezinárodních vztahů Sociologického 
ústavu raV v Moskvě, která hovořila o proměnách 
teoretických představ o etnicitě, národnosti a nacio-
nalismu, které se následně projevily ve změnách 
národnostní politiky ruské federace (Nové teoretické 
přístupy a národnostní politika v současném Rusku). 
Poslední úvodní referát s názvem Problém vzdělávání 
Romů – historický pohled přednesla prof. nina Pavel-
číková z katedry historie FF Ou. V příspěvku poskytla 
historický vhled do problematiky vzdělávání konkrétní 
národnostní menšiny představované romským oby-
vatelstvem. Zaměřila se především na období druhé 
poloviny 20. století a zdůraznila, že v období komu-
nismu byla dominantní snaha využít romy především 
jako pracovní sílu a vzdělání nebyla naopak přikládána 
důležitost.

Poté následovalo jednání v plénu, které probíhalo 
téměř do večerních hodin a během nějž vystoupili další 
účastníci konference. Jedním z nich byla například 
doktorka inese runce z Lotyšské akademie věd, která 
ve svém příspěvku hovořila o konkrétních případech 
vzdělávání tzv. etnických žáků jak v době minulé, tak 
v současnosti (Školy etnických menšin v Lotyšsku: 
Historická a současná perspektiva). Zajímavým pří-
spěvkem byl referát, který přednesla Jekatěrina aru-
tjunova, kand. sociolog. věd, z Centra pro výzkum 
národnostních vztahů moskevského sociologického 
ústavu. Její příspěvek (Vztah ruské mládeže k přistě-
hovaleckým menšinám) se nesl v duchu myšlenky, že 
vztah k přistěhovaleckým menšinám je považován za 
jeden z hlavních indikátorů tolerance ve společnosti. 
autorka referátu na základě svých výzkumů tvrdí, že 
značná část ruské mládeže se oproti předchozí dekádě 
staví k přistěhovalcům negativně, což je jasným odra-
zem dost rozšířených xenofobních nálad v rusku. 

Praktickou ukázku spolupráce mezi jednotlivými 
národnostními skupinami ve státě v oblasti muzej-
nictví podal dr. Jozef Beňovský, ředitel Slovenského 
národného literárného múzea v Martine. Ve svém pří-
spěvku (Štruktúra slovenského literárného múzejníctva 

KRONIKA



 HISTORICA  Revue pRo histoRii a příbuzné vědy  2010/2252

a spolupráca s etnickými menšinami) hovořil o kon-
krétních činnostech instituce a možnostech spolu-
práce s jednotlivými národnostními menšinami. Dále 
na konferenci vystoupila Mgr. iveta němečková, 
zástupkyně Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy Čr, která své vystoupení pojala jako vhled 
do současné politiky ministerstva a jeho přístupu 
ke vzdělávání romských dětí a dětí z lokalit sociálně 
vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených. 
Z dalších českých odborníků vystoupila doc. Blanka 
Soukupová z Fakulty humanitních studií uK v Praze 
(Hlavní potenciální tendence ve výuce o Šoa po roce 
1989), doktor Petr Bednařík z institutu komunikač-
ních studií a žurnalistiky FSV uK (zároveň moderátor 
celé konference, Židé v České republice po roce 1989) 
a dr. Helena nosková, která se zaměřila na rok 1989 
a jeho význam pro život národnostních menšin v naší, 
respektive Československé republice (Národnostní 
menšiny v Československu a rok 1989).

Z Ostravské univerzity se konference zúčastnili, 
mimo již zmiňované prof. Pavelčíkové, i dr. Martin 
Kaleja z katedry speciální pedagogiky PdF a Mgr. Jan 
Knejp z katedry historie FF. Prvně jmenovaný se ve 
svém výstupu (Sociální a multikulturní aspekty v edu-
kační relaci v kontextu romských žáků) zaměřil na 
teoretické aspekty edukace romských žáků a jejich 
speciální potřeby, vycházející například z kulturních 
zvyků a pojetí rodiny této národnostní menšiny. Druhý 
jmenovaný se ve své prezentaci zaměřil na téma rom-
ologie jako nově se formující vědecké disciplíny v čes-
kém akademickém prostředí a na její vliv na formování 
multikulturní společnosti (Postavení a vývoj historie 
romologie v ČR a její vliv na vytváření multikulturního 
prostředí). 

Po vystoupení všech účastníků následovala debata, 
kdy mohli účastníci klást otázky všem přednášejícím. 
Celá diskuse, stejně jako konference, se nesla v duchu 
multikulturalismu, kdy překážkou nebyla ani jazyková 
bariéra. Pro většinu účastníků konference odlišné 
jazyky nebyly problémem, a to i díky úsilí moderátora 
konference a přítomnosti překladatele do anglického 
jazyka. Mnozí z účastníků si navíc osvěžili své znalosti 
ruského jazyka, mnozí se pak měli možnost zdokona-
lit v anglickém jazyce. a především si všichni vyměnili 
poznatky a vědomosti načerpané nejen během teo-
retického studia, ale i v průběhu svých výzkumných 
činností a  každodenní praxe při setkávání s přísluš-
níky jednotlivých národnostních skupin. to by měl 
být i jeden z cílů multikulturního soužití v současném 
světě – vzájemné obohacování jednotlivých národů, 
národností, etnik a kultur. 

Jan Knejp

Pracovní seminář Hornické památky na Ostravsku 
(1. prosince 2009).

Dne 1. prosince 2009 se v přednáškovém sále vý-
stavní budovy Hornického muzea uskutečnil pracovní 
seminář s názvem Hornické památky na Ostravsku pod 
záštitou Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě, 
jenž funguje od roku 1988 a má přes �00 členů. Letoš-

ního sedmého ročníku jednání, které bylo součástí 
oslav hornického svátku svaté Barbory, se zúčastnili 
odborníci z řady vědeckých institucí, např. Ostravské 
univerzity, archivu města Ostravy či archivu OKD. 

Ředitel Hornického muzea na Landeku Miroslav 
Fojtík přivítal účastníky semináře a seznámil je s pro-
jektem Revitalizace muzea, jehož realizace je napláno-
vána na příští rok. Její součástí je také proměna nynější 
cechovny a řetízkové koupelny v zázemí a informační 
centrum pro návštěvníky Hornického muzea či vybu-
dování prostor pro multimediální prezentace lan-
decké historie. Slova se poté ujal moderátor semináře 
Oldřich Klepek. 

Přehled Výzkumu dějin hornictví na Ostravské uni-
verzitě za posledních dvacet let tvořil náplň příspěvku 
aleše Zářického (Ostravská univerzita). referent 
zdůraznil, že zájem o dějiny hornictví není pouze no-
vodobou manýrou, ale že již v předminulém století 
se řada odborníků zajímala o dějiny hornictví v OKr. 
neopomenul zmínit publikace Vilhelma Jičinského, 
richarda Drápaly či aloise adamuse. Pozornost vě-
noval také poválečným institucím a zásadním statím 
k problematice železářství, hutnictví či hornictví z pera 
Jiřího Paclíka, Jiřího Matějčka, andělína Grobelného, 
Milana Myšky, niny Pavelčíkové, Oldřicha Klepka, Ji-
řího Steinera, Ludmily nesládkové, Blanky Pitronové 
a plejády dalších. referující také upozornil na neu-
tuchající zájem o dějiny hornictví, jehož odrazem je 
řada diplomových prací, vedených členy katedry his-
torie Ostravské univerzity, či publikace vycházející na 
základě grantů. Zde zmínil zejména dvoudílnou His-
torickou encyklopedii podnikatelů Čech, Moravy a Slez-
ska. Projevem zájmu o toto téma jsou nejnovější práce 
sledující problematiku hornictví v každodenních so-
ciálně-kulturních interakcích, např. monografie Mar-
tina Jemelky Na Šalomouně. Společnost a každodenní 
život v největší moravsko-ostravské hornické kolonii či 
Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny.

PhDr. Blažena Przybylová (archiv města Ostravy) 
ve svém příspěvku představila životní osudy význam-
ného báňského odborníka Francizska Brzezowského, 
pocházejícího z východní Haliče, který po studiích 
v Báňské Štiavnici spojil svůj osud s Ostravskem. nej-
prve jako inženýr, později jako ředitel dolu Jindřich se 
i díky svým výborným manažerským vlohám zařadil 
mezi místní elitu a pozvedl prestiž obce Přívoz. 

Květa Jordánová (národní památkový ústav, po-
bočka Ostrava) ve svém referátu seznámila přítomné 
s přínosem stavební firmy F. Mainxe a L. Poppa pro 
rozvoj regionu v letech 198�–19�3. Firma svými stav-
bami měnila tvář města a okolí, stavěla pro těžaře, jako 
byl hrabě Wilczek, přijímala zakázky malých podni-
katelů a realizovala své stavební plány také v oblasti 
bytové výstavby, která byla na počátku 20. století na 
Ostravsku nedostatečná. 

ivana Švajnochová (archiv OKD) seznámila plé-
num se spisovnou OKD, jejíž počátky spadají do deva-
desátých let 20. století, s detailním popisem stavu zde 
uloženého archivního materiálu a s možnostmi jeho 
badatelského využití. 
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Bohumil Zátopek umožnil posluchačům jiný po-
hled na dějiny hornictví prostřednictvím aktivit sed-
lišťského hornického spolku rozkvět, který vznikl 
v roce 1901 a snažil se svou činností udržet v paměti 
obyvatel tradici namáhavého černého řemesla a osudů 
lidí s ním spojeného.

Seminář uzavřel příspěvek Lucie Stařinské (archiv 
OKD) věnovaný životu a dílu Jindřicha Wielguse. tento 
umělec, původem Haličan, se měl živit hornictvím, po  
úrazu však vystudoval řezbařinu v Brně a v Praze a stal 
se členem uměleckých spolků. Jeho řezbářské práce 
realisticky zachycují radosti, utrpení i smrt horníků. 
Vedle národních motivů se zde silně projevuje také 
autorovo sociální cítění, neboť jeho umělecké půso-
bení je výrazně ovlivněno druhou světovou válkou.

Příspěvky, jež zazněly na tomto setkání, budou tvo-
řit náplň sborníku, který by měl vyjít na jaře roku 2010. 
akce, jež letos sklidila velký úspěch, bude mít své 
pokračování i v následujícím roce, kdy je naplánováno 
další podnětné setkání. 

Lucie Jelínková

Zpráva o konferenci Mezinárodní demografický 
a historickodemografický workshop Central Europe 
Population History during 1st Demographic Transi-
tion, 12.−13. března 2010, Graz, Rakousko.

Ve dnech 12.−13. března 2010 se konal ve Štýrském 
Hradci (Graz, rakousko) mezinárodní workshop 
na téma Dějiny obyvatelstva ve střední Evropě během 
prvního demografického přechodu. Seminář pořádaly 
instituce Graz austrian Fertility Project (GaFP) a Max 
Planck institute for Demographic research, rostock 
(MPiDr) za spolupráce s katedrou hospodářských, so-
ciálních a podnikatelských dějin na univerzitě v Grazu 
(i:WSu, Karl-Franzens universität Graz). 

Ve Štýrském Hradci se sešli demografové a historičtí 
demografové z německa, rakouska, Česka, Polska, 
Maďarska, Slovinska a rumunska. největší pozornost 
byla věnována problému Hajnalovy linie. Již v roce 
19�9 John Hajnal pomyslně rozdělil linií, která spojuje 
Petrohrad a terst, evropu podle typu rodin a s tím sou-
visejících odlišných rodinných a společenských vazeb. 
na západě od této hranice převažoval typ jednoduché 
domácnosti a existovala zde instituce výminku nebo 
čelední služby, zatímco na východě měla mít vysoký 
podíl složená rodina, kterou tvořilo více rodinných 
jader (manželských párů). Velice ostře se proti tomuto 
rozdělení na štýrskohradeckém workshopu postavil 
polský historický demograf Mikołaj Szołtysek (Cen-
tral Europe, East Central Europe, Eastern Europe: 
a Case for Region building in the Discourse of historical 
Demography and Population Studies), který upozor-
nil na přinejmenším zajímavou skutečnost, že Hajnal 
svůj závěr učinil na podkladě znalosti asi �0 rodin 
v západní části evropy a jen 7 ve východní části. Ve 
svém příspěvku Szołtysek uvažoval nad přetrvávají-
cími stereotypy ve vědě. Vyšel z Hegelovy teorie o ger-
mánstvu jako nositeli evropské kultury, která v zásadě 
poprvé rozdělila evropu na jakýsi „kulturní Západ“ 
a „nekulturní slovanský Východ“. Ostře polemizoval 

s takovým rozdělením, které bylo více či méně v evrop-
ské vědě neustále přítomno a Hajnalova linie je do jisté 
míry prosazuje rovněž. Mikołaj Szołtysek v součas-
nosti zkoumá skladbu rodin (domácností) v bývalém 
polsko-litevském království. Podobně se problémem 
typu rodin zabývají maďarští badatelé kolem tamáse 
Faragó. na workshopu vystoupili se svými příspěvky 
k této otázce Peter Öri (Fertility during 1st Demogra-
phic Transition), Ájus Ferenc (Illegitimate Fertility in 
Hungary during 1st Demographic Transition) a zmí-
něný tamás Faragó (Hajnal Line and 1st Demographic 
Transition, revisited). Jejich výzkumy se podobně jako 
v případě Mikołaje Szołtyska zabývají převažujícími 
typy rodin v někdejších uhrách včetně území dneš-
ního Slovenska, Slavonie, Dalmácie či transylvánie. 
Zjišťují na tomto rozsáhlém území velmi zajímavé 
rozdíly v rodinných vazbách. Většina maďarského teri-
toria neodpovídala Hajnalově zařazení, jen v oblasti 
Slovenska na severu a Slavonie či Dalmácie na jihu 
se objevovaly oblasti s vyšším zastoupením složených 
rodin. Velmi důležitou poznámku ovšem v této otázce 
během jedné z diskusí učinil rakouský demograf Sieg-
fried Gruber (v současnosti zaměstnanec MPiDr), 
který upozornil na dočasný charakter některých typů 
složených rodin v jeho doméně − Srbsku. Většinou žili 
ženatí synové pod jednou střechou se svými otci, ale 
jakmile otec zemřel, synové se odstěhovali. nežili tedy 
ve společné domácnosti s matkou, a dokonce ani spolu 
navzájem.

není se čemu divit, že právě Hajnalova linie zajímá 
středoevropské demografy dodnes. Procházela přímo 
střední evropou. Většina účastníků se tohoto rozdě-
lení ve svých příspěvcích, ať už přímo nebo nepřímo, 
dotkla, protože typy rodin ovlivňovaly populační 
chování obyvatelstva. Hajnalovo schéma se objevo-
valo v příspěvcích k legitimní i nelegitimní fertilitě či 
k migracím. O těchto tématech hovořili na příkladech 
středoevropských zemí další badatelé. rolf Gehrmann 
se zabýval souvislostmi mezi plodností a úmrtností 
v 19. století v německých zemích (The „Demographic 
Transition“ put in Perspective: The Evolution of Fer-
tility and Mortality in 19th Century German), irena 
rozman legitimní a nelegitimní plodností ve Slovin-
sku (Legitimacy and Illegitimacy during 1st Demogra-
phic Transition), ioan Bolovan rodinou v rumunsku 
(Family during 1st Demographic Transition).

Zajímavé byly rovněž teoretické a metodické pří-
spěvky. nizozemský demograf Jan Kok analyzoval 
teorie demografického přechodu a pokusil se nazna-
čit argumenty pro a proti k jednotlivým teoriím (New 
Advances towards a unified Theory of the First Demo-
graphic Transition). Sebastian Klüsener z MPiDr 
přednesl příspěvek k prostorovému výzkumu Haj-
nalova rozdělení (Investigating Large-Scale Spatio-
Temporal Variations in Marriage Behavior in Europe 
1870−1960 – A Re-analysis of the Princeton Euro-
pean Fertility Project Data with Spatial Statistics), 
v němž popsal zajímavou metodu prostorové statistiky. 
rakouský badatel Wilko Schröter představil vylep-
šenou metodu výpočtu fertilitních indexů a. J. Coala, 
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zvaných Princetonské indexy (Princeton Indices and 
1st Demographic Transition, revisited).

Poslední tři příspěvky měly společného jmenova-
tele ve výzkumu rakouské statistiky. andreas Weigl 
z vídeňské univerzity se zajímal o migrace v Předlitav-
sku ve 20. století (Migration during 1st Demographic 
Transition). navzájem podobné výzkumy představily 
týmy ze Štýrského Hradce a Ostravy. Oba výzkumy 
se zaměřily na data narozených, zemřelých a sňatků, 
která byla v rakouské statistice uváděna na úrovni 
politických okresů a statutárních měst. Výzkumy tedy 
porovnávaly přirozenou měnu obyvatelstva v jednot-
livých okresech se zájmem o odlišnosti způsobené 
industrializací a zesílenou migrací obyvatelstva. Štýr-
ský výzkum vede organizátor tohoto workshopu Peter 
teibenbacher (Mortality, Fertility, Migration during 
1st Demographic Transition − some Interrelations) 
a výzkum moravskoslezský provádí Lumír Dokoupil, 
Ludmila nesládková a radek Lipovski (The differen-
ces in natural reproduction between industrial and ag-
ricultural regions during the first demographic transi-
tion (the case of the Ostrava agglomeration).

Workshop přinesl poměrně malé množství pří-
spěvků, ale dal prostor velmi dlouhým a přínosným 
diskusím. K tomuto účelu byla pozvána celá řada 
odborníků, kteří neměli vlastní příspěvek, ale mohli 
vstoupit do diskuse. nechyběli čeští odborníci Lud-
mila Fialová a Josef Grulich, již zmíněný štýrský 
rodák a vědec z MPiDr Siegfried Gruber, odborník 
na demografický výzkum balkánských zemí, či britská 

badatelka Catherine Sumnall, která se zabývá nelegi-
timní plodností v Korutanech. Většina účastníků byli 
demografové, kteří skvěle ovládají statistické metody 
a výpočty. Shodli se na potřebě mikroanalytických 
výzkumů a důležitosti lepšího poznávání dějin, ve 
kterých se populační vývoj a změny odehrávaly. Orga-
nizátoři plánují pro příští rok vydání sborníkového 
výstupu z tohoto semináře, který zmíněné příspěvky 
nabídne v psané podobě.

radek Lipovski

Výstava Průkopníci podnikání na Berounsku aneb 
nahlédnutí do podnikatelského světa 19. a 1. poloviny 
20. století. Muzeum Českého krasu v Berouně od 
20. ledna do 6. června 2010, Státní oblastní archiv 
v Praze od 1. července do 30. září 2010.

Počátek nového tisíciletí patří v české historiografii 
zvýšenému zájmu o studium problematiky podnikání 
a podnikatelstva. tento trend s sebou přinesl nové 
významné poznatky, které se postaraly o nápravu 
pokřiveného pohledu společnosti na podnikatelstvo 
způsobené v minulých letech komunistickou mocí. 
Zůstalo jen otázkou času, kdy se tohoto tématu chopí 
nově také muzea a představí jej prostřednictvím do-
chovaných artefaktů. 

Výstava Průkopníci podnikání na Berounsku aneb 
nahlédnutí do podnikatelského světa 19. a 1.poloviny 
20. století přiblížila veřejnosti životní osudy a podni-
katelské dráhy nejvýznamnějších osobností průmys-
lového podnikání berounského regionu. Průmyslové 

antonín rückl se skláři, 1907. Dokument pochází ze sbírkového fondu Muzea Českého krasu v Be-
rouně, příspěvkové organizace Středočeského kraje (Berounské sbírky MČK-BČK/002-0�-07/ 

1�3002 v Podsbírce fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média, f. 8�9�)
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Hlavičkový dopisní papír s vedutou, 1921. SOa Praha, KSO Praha a i – 2�7 – k. č. 897 – fol. 1�3
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podnikatelstvo se jako profesní a sociální skupina zfor-
movalo v průběhu 19. století. Zcela přirozeně vyply-
nulo časové ukončení výstavy rokem 19�8, kdy došlo 
k likvidaci podnikatelů. 

Základní myšlenka výstavní prezentace podnika-
telstva se odvíjela ve dvou rovinách. Profesní zpro-
středkované ukázkami výrobního artiklu jednotli-
vých továren, propagačních materiálů výrobků, kde 
se významně uplatnil obrazový materiál v podobě 
fotografií, dobových reklam, tiskovin, hlavičkových 
papírů, firemních log. rovina sociální připomněla 
podnikatele jako významné aktéry komunální politiky 
i veřejného života s ohledem na spolkové a mecenáš-
ské aktivity. Výstavní prostory umožnily odděleně pre-
zentovat podnikatelstvo šlechtického a nešlechtického 
původu. Společným pojítkem se pak v obou případech 
stalo průmyslové odvětví. Přestože se jednalo o ryze 
regionální téma, jeho muzejní zpracování si vyžádalo 
spolupráci Muzea Českého krasu v Berouně s celkem 
patnácti různými státními institucemi (muzei, gale-
riemi, archivy) a několika soukromými osobami. na 
výstavu zapůjčily exponáty např. národní technické 
muzeum v Praze, uměleckoprůmyslové muzeum 
v Praze, Vojenský historický ústav v Praze, Západo-
české muzeum v Plzni. reprodukce uložených archi-
válií poskytly Státní oblastní archiv v Praze a Zámrsku, 
národní archiv v Praze nebo národní galerie v Praze. 
Přesto zůstala v archivech a muzejních depozitářích 
uložena spousta materiálu, který nemohl být z růz-
ných důvodů vystaven.

Podnikatelské aktivity hrabat Vrbnů a jejich ná-
stupců knížat Hanavských reprezentovala umělecká 
a dekorativní litina spolu s ukázkami mistrných drob-
ných litinových šperků. na výstavě byl ke shlédnutí 
model vysoké pece Barbora v Jincích náležející Vrb-
nům a model slévárny v novém Jáchymově v majetku 
knížat Fürstenberských zhotovený dle technických 
návrhů profesora Františka Josefa Gerstnera. Vyob-
razení novojáchymovského závodu se nacházelo také 
na vystavené barevné litografii vedut fürstenberského 
majetku v českých zemích z 1. poloviny 19. století. 
Litinovou produkci prezentovala dále krejčovská 
kamna sign. Otto Hofmann Hořovice z dvacátých let 
20. století, která se v celé naší republice dochovala 
jenom v několika exemplářích. nepřehlédnutelné byly 
také sklářské výrobky reprezentované firmou Rückl 
a synové a. s. z první poloviny 20. století pocházející 
ze skláren v nové Huti u nižbora, Skalice u České 

Lípy a Včelničky v čele s vázou z čirého skla ve tvaru 
koruny dle návrhu výtvarnice prof. Ludviky Smrčkové. 
Kopii vázy daroval v roce 199� český prezident Václav 
Havel britské královně alžbětě ii. Svou pozornost si 
zasloužily také dochované vzorkovnice látek beroun-
ské firmy Friedrich Kubinzky, zejména pak potištěný 
bavlněný šátek s portrétem císaře Františka Josefa i. 
zhotovený u příležitosti pražské Zemské jubilejní vý-
stavy v roce 1891. 

Obsáhlý reklamní a propagační materiál reprezen-
tovala firemní loga s vlastní symbolikou (kotva s la-
nem navinutým do iniciál jména majitele, čáp s flakó-
nem v zobáku atd.), ceníky, hlavičkové papíry, mezi 
nimiž se nacházela také jediná existující veduta firmy 
z berounského regionu „První berounské továrny na 
vápno“. Od téže firmy byly vystaveny také reklamní 
barevné diapozitivy. Ojediněle působila kolekce pro-
pagačních materiálů strojírenské firmy Josef Volman 
ze Žebráku, ve které se nacházel i jubilejní firemní spis 
z roku 19�0. Grafická podoba propagačních tiskovin 
zaujala u berounské stavební firmy Jelínek a synové. 

Prezentace mimopodnikatelských aktivit a soukro-
mého života podnikatelů narazila na nedostatek 
dochovaného materiálu, přesto se podařilo vystavit 
jeden unikát. nově zrestaurovaný hedvábný prapor 
Spolku vojenských vysloužilců v Berouně z roku 1878, 
jehož protektorem byl berounský průmyslník emil 
Kubinzky. Podnikatelské mecenášství představily na 
výstavě reprodukce portrétů osobních i členů rodiny 
Daubkovy od předních českých malířů Františka 
Ženíška nebo Josefa Mánese. u obou posledně jme-
novaných podnikatelů byly vystaveny také záslužné 
řády, u prvého Řád Františka Josefa i. iii. třídy a Řád 
Železné koruny iii. třídy, druhý získal Zlatý záslužný 
řád Františka Josefa i. s korunou. Jejich další spole-
čenský úspěch daný nobilitací doložily kresby šlech-
tických erbů. 

Podnikatelská výstava prezentovala návštěvníkům 
úhrnem dvacet čtyři příběhů jednotlivců i rodin, které 
vylíčily vzestup i pád této vlivné společenské elity. Jak-
koliv se mohlo zvolení daného výstavního tématu stát 
kontroverzním v době trvání hospodářské krize, laická 
i odborná veřejnost jej bez výhrad přijala. Výstava byla 
splacením určitého dluhu vůči těmto podnikatelským 
osobnostem, protože z odkazů jejich činnosti čerpáme 
dodnes a ve společnosti o nich stále panují předsudky 
z nedávné minulosti.

Dana Hradilová


