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Symbolika měst a obcí ve střední Evropě. Proměny ko-
munální heraldiky, sfragistiky a vexilologie v kon textu 
politického společenského vývoje středo evropského 
prostoru v období od počátku 19. sto letí do součas-
nosti, Olomouc 3.–4. června 2010.

Ve dnech 3.–4. června 2010 uspořádaly Centrum 
pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě, katedra historie téže 
instituce a Zemský archiv v Opavě v sídle olomoucké 
pobočky Zemského archivu mezinárodní seminář 
Symbolika měst a obcí ve střední Evropě s podtitulem 
Proměny komunální heraldiky, sfragistiky a vexilologie 
v kontextu politického společenského vývoje středoev-
ropského prostoru v období od počátku 19. století do 
současnosti.

Seminář slavnostně zahájil ředitel Státního okres
ního archivu v Olomouci Bohdan Kaňák. Vlastní jed
nání bylo rozděleno do tří bloků. První část nazvanou 
Historická východiska komunální politiky otevřel refe
rátem Od pečeti k logu – cesty a slepé uličky komunální 
heraldiky v novověku jeden ze spolupořadatelů akce To
máš Krejčík (Ostravská univerzita v Ostra vě), ve kte
rém se pokusil zhodnotit vývoj současné komunální 
heraldiky a rovněž poukázal na některé možné aspekty, 
k nimž by měli přítomní ve svých vystoupeních, popř. 
diskuzích přihlížet. Jan Županič (Univerzita Karlova 
v Praze) na několika konkrétních příkladech pouká
zal na podmínky právní regulace komunálních znaků 
v RakouskoUhersku. Na spíše syntetizující Župani
čův příspěvek navázali Stanislav Mikule (Ždár nad Sá
zavou), který hovořil o zajímavé kategorii novotvarů 
užívaných v komunální heraldice v letech 1848–1918, 
a další ze spolupořadatelů – Jiří Brňovják (Ostravská 
univerzita v Ostravě) – který pří tomným představil 
konkrétní příklad vzniku znaku města Přívoz (dnes 
součást Ostravy) v kontextu dobové komunální, naci
onálně zabarvené politiky.

Následná diskuze upozornila na možnosti využí
vání městských, krajských či institucionálních log, 
polemizovala o časové udržitelnosti loga, jehož „umě
lecká (ne)hodnota“ je úzce svázána s kulturním kli
matem doby, a gradovala – z hlediska především he
raldiků – u jistě poněkud kontroverzní otázky „znak 
kontra logo“. Bouřlivou atmosféru v jednacím sále 
uklidnil svým rozsáhlým koreferátem o novověké 
a mo derní pražské městské heraldice a vexikologii 
až Jakub Hrdlička (Archiv hlavního města Prahy), 
který srovnal řadu ikonografických a hmotných he
raldických, sfragistických a vexilologických pramenů 
tzv. pražským nídr lágem počínaje a současnými znaky 
a vlajkami hlavního města Prahy a jednotlivých ob
vodů konče. 

Druhý blok s názvem Vexilologické proměny komu-
nálních symbolů v 19. a 20. století zahájil Aleš Brožek 

(Severočeská vědecká knihovna, Ústí nad Labem), 
který ve svém referátu přiblížil zajímavou otázku vy
jadřování Archivu ministerstva vnitra v Praze před 
rokem 1948 k nově vytvářeným komunálním vlajkám. 
Následovalo vystoupení Zbyška Svobody (Praha) na 
téma komunální vexilologie v České republice, jež je 
chápána jako symbol právní subjektivity obcí v pová
lečném období, resp. současnosti. Posledních dvacet 
let (1991–2009) vexilologické praxe ve svém referátu 
statisticky zhodnotil Petr Exner (Univerzita Hradec 
Králové), který také představil vexilologické webové 
stránky http://www.vexi.info/. 

V neméně vzrušené diskuzi zazněla kritika činnosti 
Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Poslanecké 
sněmovně Parlamentu České republiky, a to zejména 
jeho heraldické části, ve věci schvalování městských 
znaků, u nichž mnozí přítomní především kritizovali 
nedostatečné respektování platných heraldických zá
sad. Zajímavou tečku za tímto blokem učinil koreferát 
Jana Štěpána (Zemský archiv v Opavě, pobočka Olo
mouc), který přítomné přenesl na konec 16. století 
a počátek 17. století na panství olomouckých biskupů 
Stanislava Pavlovského z Pavlovic a Karla Františka 
z Dietrichštejna a seznámil je se zdejší praxí udělování 
městských a vesnických znaků.

Druhý den jednání semináře byl věnován heraldice 
a vexilologii v sousedních zemích, resp. specifických 
regionech. Sławomir Górzyński (Wydawnictwo DiG, 
Warszawa) se ve svém referátu zaměřil na odraz zprů
myslňování města a krajiny v městské heraldice na 
pří kladu hornoslezské průmyslové aglomerace (Ka
towice, Gliwice, Zabrze apod.). Poměrně komplikova
ným přechodem státní symboliky RakouskoUherska 
k Rakouské spolkové republice se detailně zabýval Mi
chael Göbl (Österreichisches Staatsarchiv, Wien), ob
dobný proces komunální symboliky města Bolzano / 
Bozen a s důrazem na fašistické období představil 
Gustav Pfeifer (Südtiroler Landesarchiv Bozen / Ar
chivio Provinciale Bolzano). Pozapomenutým obdo
bím nacistické okupace československého pohraničí, 
tj. Říšské župy Sudety, se v rámci komunální heraldiky 
zabýval Karel Müller (Zemský archiv, Opava). Do 
sou časné tvorby komunální symboliky a problematiky 
snah o její právní regulaci v současném Slovensku pří
tomné zavedl příspěvek Ladislava Vrteľa (Ministersvo 
vnitra SR, Bratislava).

V pořadí již třetí olomoucké setkání příznivců po
mocných věd historických a z nich především heral
diky, prokázalo důležitost diskuze nad otázkou minulé 
i současné heraldické tvorby a díky skutečně meziná
rodnímu obsazení dokázalo diskutované téma uvést 
do širšího kontextu středoevropské habsburské mo
narchie a jejích nástupnických států.

Aleš Zářický
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Mezinárodní vědecké konference Národnostní men-
šiny a identita (11. října 2010) a Národnostní men-
šiny a integrace cizinců ve dvaceti letech svobody 
(12. října 2010).

Otázka národnostních menšin, jejich identity, inte
grace a soužití s majoritní společností patří v poslední 
době k hojně diskutovaným tématům nejenom odbor
níků různých společenskovědních oborů, ale rovněž 
i široké veřejnosti. K místům, kde dochází k setkávání 
a diskuzi na uváděná témata, patří nejrůznější domácí 
či mezinárodní vědecké konference. Dvě z těchto kon
ferencí se konaly ve dvou listopadových dnech – první 
z nich se uskutečnila 11. října 2010, druhá pak násle
dujícího dne, tedy 12. října 2010.

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR uspořádal dne 
11. října 2010 mezinárodní konferenci s tématem ná
rodnostních menšin a jejich identity, která navazovala 
na konferenci z předchozího roku 2009, jež se nesla 
v duchu tématu Menšiny, multikulturalita, vzdělávání. 
Téma konference v roce 2010 její organizátoři posunuli 
od otázky vzdělávání menšin k tématu poněkud vol
nějšímu – Národnostní menšiny a identita. Spolupořa
datelem této mezinárodní konference byl Ústav pro fi
lozofii a sociologii lotyšské Akademie věd a Univerzity 
v Rize a také Sociologický ústav ruské Akademie věd 
v Moskvě. Na konferenci při jednání v plénu vystoupilo 
celkem osmnáct odborníků, vědců a výzkumníků jak 
z České republiky, tak i z Lotyšska, Ruska a Slovenska. 

Úvodního slova konference, která se konala ve 
Velké zasedací síni Nové radnice hl. města Praha na 
Ma riánském náměstí, se ujal jednak velvyslanec Lo
tyšské republiky v ČR a v Chorvatsku J. E. Kaspars 
Ozolinš, dále pak Oldřich Tůma (ředitel ÚSD AV ČR), 
Leokadia Drobiževa (Sociologický ústav ruské AV, 
Centrum výzkumu mezinárodních vztahů) a Romana 
Hrabáková (ředitelka Domu národnostních menšin). 

Následovala jednotlivá jednání v plénu a vystou
pení účastníků konference, která byla zakončena 
v pozdních odpoledních hodinách. Jako první vy
stoupila Mara Kiope (Ústav pro filozofii a sociologii 
lotyšské AV), která ve svém příspěvku hovořila o zku
šenostech z výzkumu, který propojoval národní iden
titu s vnímáním času, zmínila historickospolečenský 
pojem „věčné Lotyšsko“, vliv křesťanství, literatury 
a dalších faktorů na utváření lotyšské národní identity. 
Druhým vystoupením byl referát Leokadiji Drobiževy 
(Sociologický ústav ruské AV, Centrum výzkumu me
zinárodních vztahů). Její příspěvek se týkal vzájem
ného vztahu občanské a etnické identity v Moskvě 
a dalších ruských městech, obsahoval jednak teore
tická východiska výzkumu, ale také konkrétní výsledky 
sociologických výzkumů etnické identity mezi Rusy 
od počátku devadesátých let do současnosti. Jako 
další vystoupila Nina Pavelčíková (katedra historie Fi
lozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě) s té
matem věnujícím se romskému obyvatelstvu – hovo
řila o vybraných problémech vnímání etnické identity 
Romy v České republice, zmínila se o otázce existence 
romského národa, o absenci kolektivní identity mezi 
Romy a dalších příbuzných tématech. 

Po přestávce následovala druhá část jednání 
v plénu, které zahájil Vladislavs Volkovs (Ústav pro 
filozofii a sociologii lotyšské AV, Univerzita v Rize 
a Univerzita v Daugavpils) s tématem zaměřeným na 
individuální a kolektivní hodnoty v národní identitě 
se zaměřením na obyvatelstvo v Ruské federaci. Dále 
vystoupil Petr Bednářík (ÚSD AV ČR, Fakulta soci
álních věd UK). Ten se ve svém příspěvku zaměřil na 
židovské obyvatelstvo v českých zemích, konkrétně na 
vnímání židovské identity v československých zemích 
v průběhu 20. století. Jako třetí v této části vystoupila 
Inese Runce (Ústav pro filozofii a sociologii lotyšské 
AV, Univerzita v Rize), jejíž příspěvek se nesl ve zna
mení kladení otázek týkajících se identity národnost
ních menšin ve světle vztahu církví a státu v Lotyšsku 
v časovém období dvacátých a třicátých let minulého 
století. Dalším vystupujícím byla Nadežda Pazuhina 
(Ústav pro filozofii a sociologii lotyšské AV, Univerzita 
v Rize), která hovořila o tématu dávné minulosti očima 
lotyšských starověrců a problému kulturní identity 
v mnohovrstevném kulturním prostředí. Na závěr této 
část jednání vystoupil Yasar Abu Ghosh (ÚSD AV ČR, 
Fakulta humanitních studií UK) s teoretickosociolo
gickým tématem zabývajícím se studiem romské iden
tity po roce 1990 (s názvem příspěvku Antropologie 
bez identity).

Další blok jednání v plénu byl zahájen Vladimírem 
Mukomelem (Sociologický ústav ruské AV). Ve svém 
příspěvku se zabýval problémem politiky ruského 
státu ve vztahu k menšinám migrantů, zmínil rovněž 
demografické prognózy vývoje počtu obyvatel a mi
grantů či xenofobní nálady, které se odrážejí v ruské 
společnosti ve vztahu k migrantům. Další příspěvek 
přednesla Jekaterina Arutjunova (Sociologický ústav 
ruské AV) a zaměřila se na vztah ruské společnosti 
k migrantům jako pozitivní a negativní charakteris
tice identity v Rusku, čímž navázala na vystoupení 
svého předchůdce. Poté předstoupila před plénum 
Andrianna Skorobogataja s historickopolitologickým 
příspěvkem věnujícím se Abcházii a čtrnácti letům, jež 
uběhla od získání nezávislosti, doplněném o psycho
logickosociologickoreligiózní výzkum ve vybraných 
městech tohoto regionu. 

Třetí blok jednání v plénu zahájil Jan Knejp (kate
dra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity 
v Ostravě), jenž ve svém příspěvku hovořil o kvalita
tivně orientovaném výzkumu vybraných historických 
aspektů procesu integrace ostravských Romů, kteří 
pocházejí z oblasti východního Slovenska. Dalším 
vy stupujícím byl Igors Gubenko (Ústav pro filozofii 
a sociologii lotyšské AV, Univerzita v Rize), jenž pou
kázal ve svém příspěvku s titulem Od logiky totožnosti 
k politice různosti na některé následky narušení chá
pání identity v současné filozofii. Jako další vystou
pila Petra Hirtlová (Academia Rerum Civilum Kolín), 
která hovořila o problematice národnostních menšin 
ve výchově k občanství po roce 1989. Posledním ak
tivním vystupujícím byl Igors Šuvajevs (Ústav pro 
filozofii a sociologii lotyšské AV, Univerzita v Rize), 
který v příspěvku nazvaném Zpověď a biopolitika – 
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poznámky k etnohistorii poukázal na některé aspekty 
tzv. biopolitiky, na podmínky vzniku koncentračních 
táborů (nejenom těch, které jsou známé z období 
druhé světové války) vznikajících na území evrop
ských států. 

Součástí této konference byla rovněž prezentace 
kolektivní monografie, jež byla sestavena z příspěvků 
přednesených na předchozí první mezinárodní konfe
renci Národnostní menšiny, multikulturalita, vzdělá-
vání, která byla vydána Ústavem pro soudobě dějiny 
AV ČR. 

Následujícího dne proběhla na stejném místě me
zinárodní konference s titulem Národnostní menšiny 
a integrace cizinců ve dvaceti letech svobody, kterou po
řádalo hlavní město Praha v rámci 10. setkání národ
nostních menšin za spolupráce Domu národnostních 
menšin a Ústavu pro soudobě dějiny AV ČR. 

Slavnostní zahájení konference proběhlo za pří
tomnosti předsedy kanadského senátu Noëla A. Kin
sella, který ve svém projevu hovořil o kanadské spo
lečnosti jako multikulturní společnosti, vyzdvihl 
vý znam různorodosti pro fungování současné, ne
jenom kanadské společnosti a konkrétních příkladů 
multikulturní politiky v Kanadě. Jako další vystoupil 
Ondřej Klípa (sekretariát Rady vlády pro národnostní 
menšiny), který ve svém příspěvku hovořil o aktuál
ních výzvách v oblasti tzv. problematiky národnost
ních menšin na území České republiky. Další vystu
pující se ve svých vystoupeních věnovali jednotlivým 
národnostním menšinám, které žijí na území českého 
státu: Helena Nosková (ÚSD AV ČR) hovořila o po
stavení slovenské menšiny po roce 1989 s krátkým 
exkurzem do období celého 20. století; Igor Zolotarev 
(Rada vlády pro národnostní menšiny) se zaměřil na 
menšinu Rusů v České republice; Gabriela Hrabaňová 
(Rada vlády pro záležitosti romské komunity) se sou
středila na začleňování Romů u nás a v kontextu Ev
ropské unie; Petr Popov se jako představitel bulharské 
národnostní menšiny zaměřil na Bulhary a proměny 
této národnostní skupiny u nás; Liběna Glogowski ve 
svém příspěvku hovořila o německé národnostní men
šině v České republice. 

Další z příspěvků se zaměřovaly na témata, která 
souvisejí s národnostní problematikou a problema
tikou cizinců na území českého státu, případně v za
hraničí. Leokadija Drobiževa (ruská AV, Centrum 
me zinárodních vztahů) hovořila o občanské identitě 
starých a nových menšin v Ruské federaci; Pavla No
votná (oddělení koncepcí a analýz Odboru azylové 
a migrační politiky MV ČR) se zaobírala novými vý
zvami a problémy v oblasti integrace cizinců, kteří 
přicházejí na území České republiky; dále vystoupila 
Anna Ludwinek (zástupce Eurofound) s příspěvkem 
o využívání evropských fondů pro rozvoj a působení 
jednotlivých národnostních menšin na území evrop
ských států; Dušan Drbohlav (Přírodovědecká fakulta 
UK) představil výsledky některých výzkumu pracovní 
migrace v Česku v podmínkách globální ekonomické 
krize; posledním vystupujícím byl Miloš Vraspír (Ma
gistrát města Brna), který hovořil o národnostní poli

tice města Brna a o kulturních aktivitách jednotlivých 
národnostních skupin na místní, tedy brněnské úrovni.

Jan Knejp

Seminář Encyklopedia Śląska v Prudniku, 16.–17. li
stopadu 2010.

Ve dnech 16. a 17. listopadu 2010 se uskutečnil 
v Prudniku (Polsko) seminář k přípravě projektu En-
cyklopedie Slezska připravovaného z podnětu Kon
ference rektorů slezských univerzit. Organizátory 
setkání byly Instytut Śląski v Opolí a Mezinárodní cen
trum slezských studií při Konferenci rektorů slezských 
univerzit. Jednání zahájil současný předsedající Kon
ference doc. PhDr. Rudolf Žáček, CSc., rektor Slezské 
univerzity v Opavě.

Jednání proběhlo ve třech blocích, z nichž prvý byl 
věnován zhodnocení dosavadních výsledků encyklo
pedických bádání a publikací o Slezsku, druhý řešil 
koncepční problémy přípravy projektu Encyklopedie 
Slezska, panelová diskuse ve třetí části vyústila ve for
mulaci vstupního návrhu projektu a postupu při jeho 
realizaci.

V úvodním referátu prof. Milan Myška (Ostravská 
univerzita v Ostravě) pojednal o základních motivech 
a metodických přístupech při zacelování tzv. „bílých 
míst“ v informační infrastruktuře, k nimž slezská te
matika u nás náleží, a upozornil na realizaci Biogra-
fického slovníku Slezska a severní Moravy, který je 
konkrétním příkladem tohoto úsilí. Jeho vystoupení 
doplnili prof. Lumír Dokoupil (Ostravská univerzita 
v Ostravě) informací o Encyklopedii Slezska (Maketa) 
a prof. Jiří Svoboda (Ostravská univerzita v Ostravě) 
analýzou dvoudílné Kulturněhistorické encyklope-
die Slezska a severovýchodní Moravy (Ostrava 2005). 
V návaznosti na tato vystoupení dr. hab. Rafal Eysy
montt (Uniwersytet Wrocławski) nastínil historii 
encyklopedického snažení v Dolním Slezsku s vyme
zením jeho základních etap. Pracovníci opolského 
Instytutu prof. Michal Lis, prof. Stanisława Sochacka 
a prof. Bogusław Wyderka soustředili svou pozornost 
na opolské projekty encyklopedického a slovníkového 
charakteru; prof. Sochacka konkretizovala výsledky 
dlouhodobého výzkumu slezských místních jmen, 
u je hož zrodu stál prof. Rospond z vratislavské uni
verzity, prof. Wyderka pojednal o projektu Słownik 
gwar polskich, jehož posledním výstupem je desátý 
svazek v roce 2008. Ředitel sociologického pracoviště 
katovického Uniwersytetu Śląskiego prof. Wojciech 
Świątkiewicz zhodnotil výsledky encyklopedických 
prací v katovickém a těšínském centru. Poukázal na 
meze využití starších prací, např. z produkce zanik
lého Śląského Institutu Naukowého v Katovicích 
s ohle dem na jejich ideologické ovlivnění a neúplnost 
zpracování. Dr. Piotr Greiner (Archiwum Państwowe 
w Katowicach) obrátil pozornost k informačním zdro
jům a možnostem využití archivního materiálu. Závě
rečné vystoupení v této části, připravené doc. Irenou 
Korbelářovou ve spolupráci s doc. Rudolfem Žáčkem 
(Slezská univerzita v Opavě), analyzovalo výsledky 
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dosavadního zpracování slezské tematiky v encyklo
pedii Wikipedia i možnosti jejich funkčního využití.

V druhé části, zaměřené již k základním problé
mům připravovaného projektu, přednesl nejprve 
prof. Marek S. Szczepański (Uniwersytet Śląski w Ka
towicach) úvahu o hlavních cílech, základní koncepci, 
zastoupení jednotlivých oborů i vymezení hlavních 
etap realizace díla. Prof. Dariusz Pawelec z téhož pra
coviště obrátil pozornost k možnostem využití moder
ních technických postupů při realizaci projektu i při 
publikování syntézy.

Závěrečnou část jednání vyplnila panelová diskuse, 
v níž vystoupili i další účastníci jednání (např. prof. 
Jacek Bałuch, prof. Ryszard Gładkiewicz). Dotkla se 
širokého spektra problémů spojených s přípravou pro
jektu, postupem prací při jeho realizaci a v neposlední 
řadě také s jeho finančním zabezpečením. Výsledkem 
jednání je předběžný projekt, který byl postoupen zú
častněným pracovištím, jeho konečná podoba bude 
vý sledkem dalšího jednání. Referáty budou publiko
vány ve sborníku vydaném Instytutem Śląskim v Opolí.

Lumír Dokoupil, Jiří Svoboda

Knížecí rod Liechtensteinů v historii zemí Koruny 
české. Mezinárodní vědecká konference, Arcidie
cézní muzeum v Olomouci, 24.–26. listopadu 2010.

Arcidiecézní muzeum v Olomouci mělo tu čest 
hostit v posledních listopadových dnech roku 2010 
významnou společenskou a vědeckou událost. Konala 
se zde totiž třídenní mezinárodní vědecká konference 
věnovaná knížecímu rodu Liechtensteinů a jeho histo
rii v rámci zemí Koruny české. Konferenci uspořádaly 
Historický spolek Liechtenstein a Centrum pro hospo
dářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity v Ostravě. Záštitu nad konferencí převzali 
vládnoucí lichtenštejnský kníže HansAdam II., arci
biskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan 
Graubner a pomocný biskup olomoucký a titulární bis
kup thunudrumský Mons. Josef Hrdlička. Organizace 
konference se ujali děkan Filozofické fakulty Ostrav
ské univerzity v Ostravě Aleš Zářický společně s Mar
kem Vařekou, Jiřím Brňovjákem a Pavlem Juříkem. 

Úvodní slova pronesli Aleš Zářický, Mons. Jan 
Graub ner a Pavel Juřík. Jak z jejich zdravic vyplynulo, 
nesouvisela důležitost konference pouze s její vě
deckou rovinou, ale zvláštního významu nabyla také 
s ohledem k nedávnému navázání užších diploma
tických styků mezi Českou republikou a Lichtenštejn
skem. Tuto skutečnost vyzdvihl rovněž kníže Hans
Adam II. ve své zahajovací řeči. Jak zaznělo při 
slav nostním zahájení konference, bylo hlavním cílem 
setkání přestavit a prodiskutovat bohatou historii 
rodu Liechtensteinů v co nejširších souvislostech, a to 
zejména ve vztahu k zemím Koruny české. Přednesené 
referáty byly uspořádány do několika tematických 
bloků a přiblížily nejen samotnou historii rodu, ale 
věnovaly se také politickým, hospodářským a kultur
ním aktivitám jeho jednotlivých představitelů. Stra
nou nezůstaly ani příspěvky k poznání majetkového 

vlastnictví rodu, jeho nabytí i ztráty. Problematika byla 
proto studována rovněž z pohledu dějin měst a pan
ství, které Liechtensteinové v českých zemích vlast
nili. Opomenut nebyl ani podíl členů rodu na rozvoji 
kultury, architektury a umění, zejména v souvislosti se 
stavebním vývojem jejich sídel. Konference se kromě 
uvedených vzácných hostů a organizátorů zúčastnilo 
a se svými příspěvky vystoupilo na čtyřicet historiků 
z České republiky, Rakouska, Německa, Polska, Lich
tenštejnska a Velké Británie.

Úvodní referát Marka Vařeky (Ostravská univerzita 
v Ostravě, Masarykovo muzeum v Hodoníně) nastínil 
základní historické mezníky v dějinách rodu Liechten
steinů na území českého státu. Paul Vogt (Landesar
chiv Liechtenstein Vaduz) pak představil pramennou 
základnu a možnosti studia archivního materiálu ulo
ženého v Zemském archivu v Lichtenštejnsku. První 
tematický blok pak sledoval působení Liechtensteinů 
na Moravě ve středověku a v předbělohorském ob
dobí. Se svým referátem zde vystoupil Miroslav Plaček 
(Masarykova univerzita), jenž zmapoval původní ra
kouská sídla Liechtensteinů před jejich příchodem na 
Moravu. Heinz Dopsch (Universität Salzburg) na něj 
navázal svým výkladem a přiblížil působení rodu na 
Moravě v letech 1249–1395. Miroslav Svoboda (SOA 
v Břeclavi se sídlem v Mikulově) názorně vyložil pro
ces postupné kumulace rodového majetku a zisk klíčo
vých panství. Petr Futák (Městské muzeum ve Veselí 
nad Moravou) představil pozadí dvou sňatků Alžběty 
z Lichtenštejna. Blok uzavřel Marek Starý (Univerzita 
Karlova v Praze), který sledoval uplatnění příslušníků 
rodu v moravské zemské správě, resp. vylíčil dobové 
po zadí obsazování zemských úřadů v předbělohor
ském období.

Nejvíce příspěvků bylo zařazeno do velkého tema
tického okruhu s názvem Vzestup a sláva knížecího 
rodu Liechtensteinů, jenž se věnoval období mocen
ského vzestupu rodu v pobělohorském období a snažil 
se je uvést do širších společenských souvislostí. Kupří
kladu Tomáš Knoz (Masarykova univerzita) přednesl 
referát, v němž srovnával možnosti a limity kariér tří 
mocných aristokratů – Karla z Lichtenštejna, Fran
tiška z Ditrichštejna a Albrechta z Valdštejna. Rodový 
erb Lichtenštejnů a jeho proměny v souvislosti s pro
blematikou heraldiky tzv. nových knížat se stal před
mětem zájmu Tomáše Krejčíka (Ostravská univerzita 
v Ostravě). Gerald Schöpfer (Universität Graz) ve 
svém příspěvku poukázal na důležité dějinné a válečné 
momenty, které dopomohly k růstu skutečné moci 
rodu v českých zemích v uvedeném období. Angažo
vanost členů rodu ve státních službách byla ústředním 
tématem také několika dalších referátů. Jako příklad 
může posloužit příspěvek Dušana Uhlíře (Slezská uni
verzita v Opavě), který se zabýval vojenskou a diplo
matickou účastí knížete Jana z Lichtenštejna v na
poleonských válkách. Důsledky vzrůstající prestiže 
a bohatství rodu pak vystihl referát Rostislava Smíška 
(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), bar
vitě popisující projevy nákladné sebereprezentace An
tonína Floriána z Lichtenštejna, císařského vyslance 
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v Římě na sklonku 17. století. Obdobně zaměřený pří
spěvek prezentoval Herbert Haupt (Archiv des Kunst
historischen Muzeums Vídeň), předmětem jeho zá
jmu byla osoba Jana Adama I. knížete z Lichtenštejna. 
Jiří Brňovják (Ostravská univerzita v Ostravě) naopak 
hledal odraz věhlasu rodu v panovnických privilegiích 
udělujících vysoké šlechtické tituly a přídomky (kní
žecí stav, přídomek Durchlaucht). První jednací den 
byl zakončen společenským večerem, který probíhal 
za účasti všech vzácných hostů a jenž se nesl v nefor
mální atmosféře. 

Druhý den byl dopoledne vyhrazen komentované 
prohlídce centra Olomouce a návštěvě připravované 
barokní expozice v Arcidiecézním muzeu. Poté násle
doval blok příspěvků, jež měly přiblížit Lichtenštejny 
jako pozemkovou vrchnost. O problematice dědických 
smluv Lichtenštejnů a jejich snaze o udržení rodového 
majetku pohovořil Miroslav Geršic (Lichtenštejnský 
dům v Břeclavi). Systém správy na moravských pan
stvích Gundakara z Lichtenštejna byl středem zájmu 
Thomase Winkelbauera (Universität Wien), který de
tailně rozvedl strukturu a hierarchii úřednického apa
rátu. S podobným referátem týkajícím se úřednictva 
Lichtenštejnských statků, avšak v 19. století, vystou
pila rovněž Marie Macková (Univerzita Pardubice). 
Václav Štěpán (Zemský archiv v Opavě, pobočka Olo
mouc) přítomné seznámil se zajímavým exkurzem vě
nujícím se sklářské výrobě na panstvích Lichtenštejnů. 
Blok uzavřel svým diskuzním vystoupením Evžen 
Ko ridovský (Mikulov) o hospodářském a populačním 
vývoji jihomoravských panství.

Regionálně zaměřen byl následující tematický 
blok, jenž prezentoval působení Lichtenštejnů na 
Opav sku a Krnovsku, čemuž odpovídaly přednesené 
příspěvky: Radima Ježe (Muzeum Těšínska, Český 
Těšín) o sňatku Gundakara z Lichtenštejna s těšín
skou kněžnou Alžbětou Lukrécií a o důsledcích tohoto 
svazku pro mocenské ambice Lichtenštejnů v oblasti 
Těšínska; o holdování novému opavskému knížeti 
Karlu Eusebiovi roku 1632 v Opavě podle unikátního 
tisku Jana Václava Sedlnického z Choltic hovořil Karel 
Müller (Zemský archiv v Opavě); na konkrétní aspekty 
vztahu knížecí rodiny Lichtenštejnů k Rakouskému 
Slezsku, kde v jeho opavskokrnovské části drželi 
značné majetky, upozornila Hana Šústková (Ostrav
ská univerzita v Ostravě). 

Osudy Lichtenštejnů v českých zemích ve 20. sto
letí byly náplní dalšího, byť poměrně krátkého bloku 
referátů, které se dotýkaly zejména problému usta
vení a uznání samostatného lichtenštejnského státu 
a ztrátě majetku v českých zemích. Zde vystoupil 
David Beattie (Londýn), který referoval o snahách 
o me zinárodní uznání samostatného alpského Lich
tenštejnského knížectví v období let 1919–1922, tedy 
po ukončení první světové války a rozpadu tradičních 
monarchií. Ondřej Horák (Univerzita Palackého 
v Olo mouci) ve svém rozvedl problematiku majetko
právních sporů mladého československého státu s ro
dinou Lichtenštejnů. Z technických i organizačních 
důvodů v rámci tohoto bloku vystoupili také Hellmut 

Lorenz (Universität Wien) a Petr Vojtal (Slezská uni
verzita v Opavě), jejichž příspěvky se dotýkaly oblasti 
dějin umění a architektury. P. Vojtal upozornil na pro
blém nedostatečné ochrany historických staveb na 
příkladu demolice areálu Červeného dvora u Krnova, 
H. Lorenz referoval o významné sérii mědirytin od Jo
hanna Adama Delsenbacha, nalézajících se v Lichten
štejnských uměleckých sbírkách. 

Třetí den jednání olomoucké konference byl rozdě
len do čtyř tematických bloků. První z nich se věnoval 
rodu Lichtenštejnů a náboženské otázce v 17.–18. sto
letí. Zbylé tři měly přiblížit vztah rodu k umělecké 
tvorbě na příkladě jejich sídel a také poukázat na pod
poru, již Lichtenštejnové věnovali kulturnímu životu, 
a upozornit na Lichtenštejnské sbírky a muzea. První 
blok jednání zahájil Arthur Stögmann (Liechtenstein 
Muzeum, Vídeň), který ve svém příspěvku zkoumal 
vztah Lichtenštejnů k protireformačnímu úsilí habs
burských panovníků. Otázkou konfesních střetů na 
opavském knížectví v 70. letech 17. století na kon
krétním příkladu panství Hošťálkovy se zabýval Jan Al 
Saheb (Muzeum Těšínska, Český Těšín). Následovalo 
vystoupení Katarzyny Brzeziny (Uniwersytet Jagie
lloń ski w Krakowie), která přednesla referát o okol
nostech vzniku a stavebního vývoje kostela v Lichnově 
na Opavsku. Poslední přednášející tohoto bloku Jiří 
Mihola (Masarykova univerzita, Brno) zpravil účast
níky o historii paulánského konventu ve Vranově 
u Brna a v souvislosti s Lichtenštejny (kteří zde mají 
rodovou hrobku) ji doplnil rozborem vztahu církev
ního řádu a jeho donátora. 

V sekci zaměřené na uměleckou tvorbu na pan
stvích a sídlech Lichtenštejnů vystoupil Petr Czaj
kowski (Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Brně), který ve svém referátu poukázal 
na dispoziční uspořádání Lichtenštejnských zámků 
na Moravě v 17. a 18. století. Osobu architekta Antona 
Johanna Ospela a jeho působení ve Valticích před
stavila Christiane Salge (Freie Universität, Berlín). 
V rámci diskusního vystoupení pohovořil Václav Led
vinka (Archiv hlavního města Prahy) o Lichtenštejn
ském paláci v Praze v kontextu šlechtických rezidencí 
pozdní renesance a baroka.

Následující blok byl věnován Lichtenštejnské pod
poře lokálního kulturního života. Příspěvek charakte
rizující kulturní dění v lednickovaltickobřeclavském 
areálu v letech 1785–1918 Pavla Zatloukala (Muzeum 
umění Olomouc) byl z technických důvodů předne
sen již předchozí den odpoledne. Marcin Dziedzic 
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu) pohovořil o přínosu Lich
tenštejnů na rozvoj turistiky v Jeseníkách v 19. a na 
počátku 20. století. Miloš Hořejš (Národní technické 
muzeum, Praha) vystoupil s příspěvkem zaměřeným 
na počátky automobilismu a povšiml si vztahu rodu 
Lichtenštejnů i šlechty obecně k tomuto novému feno
ménu (spoluautorem referátu byl Jurij Křížek, který se 
však konference osobně nezúčastnil). 

Poslední blok celé konference seznámil přítomné 
s Lichtenštejnskými sbírkami umění a muzei v minu
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losti a současnosti. Se svým příspěvkem Von Sammeln 
zum Museum: eine vierhundertjahrige Geschichte 
vy stoupil Johann Kräftner (Liechtenstein Museum, 
Vídeň). Marie Mžyková (Univerzita Karlova v Praze) 
přednesla referát o vyobrazeních Lichtenštejnů v čes
kých a moravských sbírkách. S pětadvacetiletou his
torií kulturního využití Lichtenštejnského zámku 
Wilfersdorf v Dolních Rakousích seznámil přítomné 
Hans Huysza (Kultur und Tourismusverein Liechten
stein Schloss Wilfersdorf). Jako poslední vystoupila 
Marta Sedláková (Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v Brně) se svým referátem týka
jícím se restaurování významných akvizic Lichten
štejnů na zámku v Lednici. 

Závěrečné zhodnocení celého průběhu konfe
rence se ujal Václav Ledvinka (Archiv hlavního města 
Prahy). Konference proběhla za velkého zájmu od
borné veřejnosti a velmi potěšující byla skutečnost, 
že kníže HansAdam II. a princové Karl Emmeram 
a Wolfgang si vyslechli všechny příspěvky a rovněž 
se zapojovali do četných diskuzí. V konečném zhod
nocení lze vyjádřit spokojenost nad touto významnou 
vědeckou i společenskou událostí, která jistě přispěla 
nejen k poznání a prohloubení historie Lichtenštejnů, 
ale naznačila také další možnosti bádání a spolupráce. 
Organizátoři konference plánují vydání přednesených 
referátů formou konferenčního sborníku.

Adam Polášek, Eva Bánská

10. mezinárodní vědecká konference InteRRa 10 
a 30. setkání Hnutí spolupracujících škol R s ná
zvem Sociální, edukační a zdravotní práce a vý-
zkumná činnost orientovaná na etnické a margina-
lizované skupiny ve spektru posledního dvacetiletí 
(9.–10. prosince 2010 v Ústí nad Labem).

Na počátku prosince roku 2010 se v Ústí nad La
bem uskutečnila mezinárodní vědecká konference, 
jejímž hlavním tématem se stalo romské obyvatelstvo 
z pohledu různých vědeckých oborů. Tzv. romská 
pro blematika, termín v současnosti již zprofanovaný 
a mnohými, nejen akademickými pracovníky a vý
zkumníky, odmítaný, byla tématem příspěvků odbor
níků z řad nejenom sociologie, antropologie, historie 
či kulturologie, ale rovněž z oblasti sociální práce 
zdravotních věd. 

Konference InteRRa 10, která nesla poměrně kr
kolomný název Sociální, edukační a zdravotní práce 
a výzkumná činnost orientovaná na etnické a margi-
nalizované skupiny ve spektru posledního dvacetiletí, 
se uskutečnila na půdě Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem, která byla zároveň jedním 
ze dvou pořadatelů. Druhým z nich bylo Hnutí spolu
pracujících škol R, zkráceně Hnutí R, především pak 
jeho pražská pobočka spolu se slovenskou pobočkou 
ve Spišské Nové Vsi. Partnery konference byly Vysoká 
škola pedagogická v Lodži (Polsko), Zdravotně soci
ální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovi
cích, Katolická univerzita v Ružomberku (Slovensko) 
a občanské sdružení Fundacja Integracji Społecznej 

PROM (Polsko). Součástí konference bylo zároveň 
30. setkání Hnutí spolupracujících škol R, zkráceně 
Hnutí R, pod stejným názvem. 

Filozofie konference InteRRa 10 spočívala, jak 
jsme uvedli v původní pozvánce, v návaznosti na sérii 
mezinárodních vědeckých konferencí InteRRa a na 
tradici, která byla dána dvaceti lety výzkumu orien
tovaného na romskou národnostní menšinu a pro
blematiku interkulturního vzdělávání na Univerzitě 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a tradič
ním setkáváním Hnutí R. Pořadatelé konference tak 
usilovali o propojení akademické a vědecké práce se 
zkušenostmi z praktické práce s cílovými skupinami 
a terénní aplikací získaných vědeckých poznatků. Zá
roveň je nutné zmínit, že konference InteRRa 10 se 
nesla v duchu slavnostním, neboť se konala u příleži
tosti dvacátého výročí založení Ústavu pro studium 
romské kultury na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí 
nad Labem, v roce 1996 přejmenovaného na Centrum 
romistiky a od roku 2003 nesoucího název Centrum 
interkulturního vzdělávání. 

Program původní konference byl doslova napěcho
ván příspěvky téměř osmi desítek vystupujících a refe
rujících, díky čemuž byla konference rozdělena jednak 
do tří sekcí (Přístupy v oblasti sociální práce a zdravot
nické intervence; Přístupy v oblasti pedagogické a psy
chologické intervence; Filozofické a kulturologické as
pekty práce se sociálně znevýhodněnými skupinami), 
jednak do dvou dnů. Vzhledem ke špatným klimatic
kým podmínkám však počet vystupujících výrazně 
poklesl; sněhová nadílka, která v oněch dnech zavalila 
celou Českou republiku i okolní státy, způsobila, že se 
více než tři čtvrtiny původně přihlášených účastníků 
nedostavily. Organizátoři konference tak vyřešili celou 
situaci tím, že dvoudenní konferenci zredukovali na 
jeden den a rovněž zrušili jednotlivé sekce. Ač se kon
ference nesla v duchu interdisciplinarity, přesto má 
na jednotlivých konferencích rozdělení do sekcí své 
opodstatnění a tím, že organizátoři tyto sekce zrušili, 
vznikl nesourodý soubor příspěvků sice zajímavých, 
ale pro účastníka konference velmi náročných, pokud 
jde o udržení pozornosti (zvláště poté, co se i přes 
takto malý počet vystupujících podařilo dostat organi
zátorům do časového skluzu). 

Slavnostního zahájení konference se ujal jeden ze 
zakládajících členů Hnutí R, Jaroslav Balvín, jehož 
slova doplnili dva zástupci pořádající univerzity, tedy 
Helena Vomáčková jakožto prorektorka UJEP a Zde
něk Radvanovský coby děkan PF UJEP. Poté v úvod
ním slovu pokračoval opět Jaroslav Balvín, který (vedle 
svých vlastních vzpomínek) poukázal na – a zejména 
vysvětlil – svou koncepci tzv. interrismu. Zdůraznil, že 
pojem interrita chápe jako jakýsi stav harmonizace 
sociální reality, jako nejobecnější termín, který stojí 
nad pojmy jako je multikulturalita, interkulturalita 
a pluralita. Ve svém příspěvku podal obraz nové po
doby světa, která je odvozena na existenci nových typů 
osobností, postupně vznikajících a označovaných jako 
interristé. V úvodní, zahajovací části konference rov
něž vystoupily osoby, které stály u zrodu Hnutí R či 
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se podílely na jeho fungování. Jednu z nejznámějších 
osobností představovala Eva Davidová, přední česká 
romistka. Součástí úvodní pasáže konference bylo 
rovněž předání několika desítek ocenění a titulů inter-
rista významným členům Hnutí R. 

Po krátké přestávce následovala první skupina pří
spěvků a referátů, které přednesli Zdeněk Svoboda 
(PF UJEP), jenž se věnoval aktuální situaci v oblasti 
řešení dětské chudoby a přístupu sociálně znevýhod
něných ke vzdělání, dále Dagmar Pitnerová a Broni
slava Štěpánková (Ústav pedagogiky a sociálních 
stu dií Univerzity Palackého v Olomouci) s tématem 
terénní asistenční služba v rodinách ohrožených so
ciální exkluzí a David Urban (Zdravotně sociální fa
kulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích), 
který prezentoval výzkumný projekt GAČR s názvem 
Kvalita života, střední a zdravá délka života z aspektu 
determinant zdraví u romského obyvatelstva v České 
a Slovenské republice. 

Dále vystoupili Eva Igariová a Petr Sobek, kteří 
se ve svém referátu zaměřili na praktické zkušenosti 
realizace sociálních projektů pro osoby bez přístřeší 
v praxi. Následoval příspěvek Dagmar Kubátové 
(PF UJEP) nazvaný Trendy v biologickém vývoji a způ-
sobu života dětí etnických Romů v Ústeckém kraji, 
který se zaměřoval na antropologický výzkum mezi 
romskými dětmi v porovnání s dětmi z majoritní spo
lečnosti na základě dostupných biologických dat. Po 
tomto příspěvku přednesl svůj referát Branislav Peťko 
(ředitel Parazitologického ústavu Slovenské akademie 
věd), který nesl název Črevné helmintózy u rómských 
detí vybraných oblastí východného Slovenska. V tomto 
příspěvku prezentoval závěry výzkumu výskytu střev
ních onemocnění u dětí, které pocházejí z romských 
osad především Prešovského kraje, a mimo jiné po
ukázal na to, že míra chudoby je u Romů desetkrát 
vyšší než u majoritního (slovenského) obyvatelstva 
a že životní podmínky, ve kterých slovenští Romové 
žijí, k tomu nízká vzdělanostní úroveň, informovanost 
a nízký standard bydlení se odrážejí v poměrně vyso
kém počtu výskytu střevních onemocnění u romských 
dětí. 

Po krátké přestávce následovaly další referáty a vy
stoupení. Karel Komárek (Fakulta zdravotnictva, Ka
tolícka univerzita v Ružomberku) se zaměřil na zdra
votní a sociální výchovu v komunitách slovenských 
Romů, zmínil nové alternativy řešení problému inte

grace, vyzdvihl význam interdisciplinarity a dialogu 
jako cesty spolužití mezi různými skupinami obyvatel. 
Jeden z nejzajímavějších příspěvků přednesla Dana 
Bittnerová, která své vystoupení věnovala konceptu 
úcty a hanby jako jednoho z aspektů edukace dětí 
z vyloučené lokality ve spojení s prostředím majoritní 
školy, které je pro mnohé romské žáky prostředím 
nepřátelským. A nepřátelství spočívá, dle její interpre
tace, ve faktu, že škola neposkytuje romským dětem 
úctu, což je u romských skupin jeden z výrazných re
gulativů chování jednotlivce. Následoval příspěvek 
Evy Davidové (Zdravotně sociální fakulta Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích), která hovořila 
o romské rodině ve vývojových souvislostech v rámci 
měnících se kulturologických aspektů práce se so
ciálně znevýhodněnými skupinami. 

Jako další vystoupila Lucie Čechovská (Muzeum 
romské kultury v Brně) a hovořila o sociálněpeda
gogické práci s romskými žáky, kterou uskutečňuje 
Muzeum romské kultury v Brně s žáky ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. Poté vystoupil Jan Knejp 
(katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univer
zity v Ostravě) se svým příspěvkem o historickospo
lečenských aspektech výzkumu romských migrací po 
roce 1945 ze Slovenska do českých zemí, kde zároveň 
představil výzkumný projekt historických aspektů 
pro cesu integrace ostravských Romů, který v roce 
2010 realizovala katedra historie FF OU v rámci spe
cifického vysokoškolského výzkumu. Jako poslední 
vystoupila Jana Poláková (Muzeum romské kultury 
v Brně), která se ve svém příspěvku zaměřila na spe
cifika výzkumu (zejména etnologického) mezi Romy, 
a to jak v prostředí českém, tak i ve specifickém pro
středí slovenských romských osad. 

Po skončení konference InteRRa 10 v téměř ve
černích hodinách se účastníci přesunuli (díky časo
vému skluzu bezprostředně po odeznění posledního 
referátu) do prostor univerzitní menzy, kde se konal 
společenský večer v doprovodu hudby ústecké skupiny 
slovenských Romů. Přínos konference pro zástupce 
Ostravské univerzity spočíval zejména v možnosti 
setkat se s Evou Davidovou a Janou Polákovou a kon
zul tovat výsledky výzkumného projektu specifického 
vyso ko školského výzkumu, a navázat tak další spo
lupráci těchto dvou osob na pokračování výzkumu 
v roce 2011. 

Jan Knejp


