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Český Těšín 1920–1989. Konference k 90. výročí 
vzniku města. První část: Vznik a výstavba města v me
ziválečném období. 20. května 2010, Bílá galerie Tě-
šínského divadla, Český Těšín. 

Dne 20. 5. 2010 se uskutečnila v Bílé galerii Tě-
šínského divadla první část konference Český Těšín 
1920–1989, konané u příležitosti 90. výročí vzniku 
města, která se věnovala jeho vzniku a výstavbě v me-
ziválečném období. záštitu nad akcí převzal hejtman 
Moravskoslezského kraje ing. Jaroslav Palas a starosta 
města Český Těšín ing. Vít slováček.

Konferenci otevřel svým příspěvkem o rozdělených 
evropských městech 20. století a úloze hranice v jejich 
existenci zdeněk Jirásek (slezská univerzita v opavě). 
Ve vztahu k Českému Těšínu poukázal na poměrně 
pozitivní důsledky rozdělení Těšína pro městskou 
infrastrukturu jeho české části a srovnal je se situací 
v 80. a 90. letech 20. století. rudolf Žáček (slezská 
univerzita v opavě) se poté zabýval vztahem města 
Těšína a těšínského regionu v souvislosti s fenomé-
nem lokální sebeidentifikace. referující konstatoval, 
že Těšínsko je dnes spíše pojmem historickým a že 
Českému Těšínu se po první světové válce nepodařilo 
dosáhnout z ekonomických a správních příčin pozice 
přirozeného centra české části Těšínska. 

následující dva příspěvky se zabývaly politickou 
a národnostní stránkou pohraničních sporů Českoslo-
venska s Polskem. Dan Gawrecki (Uniwersytet opol-
ski) tento problém demonstroval na příkladu Těšína 
a Těšínska, Martin Chmelík (oravské múzeum Pavla 
országha Hviezdoslava, Dolný Kubín) na příkladu 
spiše a oravy. oba autoři došli k závěru, že rozdělo-
vání území a vytyčování hranic v národnostně smíše-
ném a etnicky nevyhraněném prostoru představovalo 
vždy problém. Jak v případě Těšínska, tak v případě 
spišska a oravska výsledný kompromis neuspokojil 
žádnou stranu, tím méně pak tu polskou a stal se tak 
ve válečném a poválečném období předmětem revize. 
Tomáš Grim (Český ústav zeměměřičský a katastrální, 
Praha) seznámil plénum s mechanismem stanovení 
a vyměření státní hranice na Těšínsku, kterou prová-
děla delimitační komise. nastínil také administrativní 
proces vytváření příslušné dokumentace, v níž rozho-
dující roli sehrávala přesná měření a hraniční znaky. 
Pozornost dopravní infrastruktuře, jejímu rozvoji 
a vlivu na formování předválečného Těšína věnovali 
Petr Popelka a Michaela závodná (oba z ostravské 
univerzity v ostravě). Poukázali na význam Košicko-
-bohumínské dráhy při industrializaci levobřežní 
(později české) části Těšína a její vliv v oblasti ekono-
mické, demografické, prostorové i v oblasti městské 
dopravy (vznik tramvaje). rozhodující roli sehrála 
Košicko-bohumínská dráha také při rozdělování Tě-
šína, které výrazným způsobem deformovalo stávající 

dopravní síť. Pavel Šopák (slezská univerzita v opavě) 
prezentoval urbanizaci a architektonický rozvoj Čes-
kého Těšína v kontextu budování Československé re-
publiky. zdůraznil především potřebu nového českého 
města vymezit se typologickou skladbou i formálním 
řešením architektury od předválečného období s dů-
razem na stavbu prestižních administrativních budov 
a komunální infrastruktury. za nejcennější architek-
tonickou stavbu tohoto období označil konferující bu-
dovu gymnázia od Jaroslava Fragnera. 

Marie Gawrecká (slezská univerzita v opavě) 
sledovala meziválečný správní a politický vývoj Čes-
kého Těšína. Konstatovala, že dlouhodobá převaha 
německých stran spolu se slezskou lidovou stranou 
v komunální politice byla důsledkem výrazné německé 
menšiny a Šlonzáků v Českém Těšíně a na Těšínsku. 
Analogii s Českým Těšínem poté shledala v národ-
nostní a volební struktuře nového Bohumína. Ilona 
Pavelková (Muzeum Těšínska, Český Těšín) se zabý-
vala meziválečným hospodářským obrazem Českého 
Těšína, především jeho specifikem v podobě rozvi-
nutého stavebnictví, polygrafie, dřevařského, potra-
vinářského a strojního průmyslu. Představila vývoj 
nejvýznamnějších těšínských firem a sledovala i mož-
nost rozvoje terciárního sektoru, především malého 
a středního obchodu. 

Karolina Kubiková-rosová a Blažena Gracová (obě 
z ostravské univerzity v ostravě) ve svém příspěvku 
analyzovaly proměny meziválečného českého, pol-
ského a německého školství v Českém Těšíně. Upozor-
nily na to, že v tomto období nelze prokázat oficiální 
spolupráci škol s různým vyučovacím jazykem a v ana-
lýze Českého reformního reálného gymnázia pouká-
zaly na jeho širokou spádovou oblast i jeho důležitou 
roli ve vzdělávání středních a horních vrstev regionu. 

následující referáty sledovaly důsledky rozdělení 
Těšína v rovině reprezentativní. Martin Krůl (Muzeum 
Těšínska, Český Těšín) představil na příkladu politic-
kých jednání o úředním názvu nově vzniklého města 
složitost zdejší národnostní otázky, Karel Müller 
(zemský archiv v opavě) analyzoval vznik a vývoj 
znaku Českého Těšína. V obou těchto oblastech byla 
dle konferujících patrná politicky motivovaná snaha 
svázat existenci Českého Těšína s historickou tradicí 
a prokázat tak do budoucna případné nároky Česko-
slovenska na celý Těšín a Těšínsko. 

Petra Blažejová (Muzeum Těšínska, Český Těšín) 
představila plénu každodennost českotěšínské vojen-
ské posádky a její vztah k městu, v němž vojáci před-
stavovali významnou hospodářskou i společenskou 
složku. Konferenci zakončil referát Davida Mandáta 
(ostravská univerzita v ostravě) o působení borome-
jek v regionu a o existenci jejich pečovatelského domu 
sv. Jana v Českém Těšíně.
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Konference se setkala s velkým zájmem odborné 
i široké veřejnosti, její součástí byla i výstava fotografií 
Český Těšín – 90 let městem. z této části konference 
byla péčí Ústavu historických věd slezské univerzity 
v opavě a Muzea Těšínska vydána kolektivní mono-
grafie Český Těšín 1920–1989. Vznik a výstavba města 
v meziválečném období (z. Jirásek a kol., opava 2011).

Michaela závodná
 

Český Těšín 1920–1989. Konference k 90. výročí 
vzniku města. Druhá část: Válečné a poválečné osudy 
města. 21. října 2010, Bílá galerie Těšínského diva-
dla, Český Těšín.

Dne 21. října 2010 se konala v Muzeu Těšínska 
druhá část konference, kterou připravili pracovníci 
muzea k 90. výročí vzniku města pod záštitou Mo-
ravskoslezského kraje a vedení města Český Těšín. 
Jak známo, vznik samostatného Českého Těšína byl 
důsledkem rozdělení někdejšího Těšínského knížectví 
na českou a polskou část v roce 1920. Program druhé 
části konference se věnoval válečným a poválečným 
osudům nejen samotného Českého Těšína, ale celé 
oblasti dnešního českého Těšínska. Tematicky byl za-
měřen především na politické, ekonomicko-sociální 
a kulturní dějiny města a regionu a rovněž na osudy 
dalších menších příhraničních území, která se stala 
ve sledovaném období několikrát předmětem sporu 
mezi Polskem a Československem. Hned první pří-
spěvek věnoval slovenský autor Pavol Matula (Uni-
verzita Komenského v Bratislave) historii připojení 
severních Kysúc k Polsku v letech 1938–1939, kdy 
se toto území vlastně stalo součástí Těšínska a spolu 
s ním pak bylo za II. světové války okupováno nacis-
tickým německem.

zásadní referát dopolední části konference před-
nesl Mečislav Borák ze slezské univerzity v opavě. 
on sám se věnoval jako první český historik již před 
rokem 1989 problému protinacistického odboje na 
Těšínsku a jeho obětí (tzv. životická tragedie). Po-
drobně zmapoval také osudy obětí dalšího obrovského 
masakru, který postihl mimo jiné také Poláky z těšín-
ského regionu – tentokrát ovšem to bylo vyvraždění 
polských důstojníků sovětskou tajnou službou v Ka-
tyni a dalších lágrech na území sssr. referát zahr-
noval i výsledky starších výzkumů – historie Těšínska 
v období války zajímala polské i české historiky již po 
léta zejména díky tomu, že se zde nachází celá řada 
témat, která upoutala pozornost historické vědy jako 
specifika tohoto regionu. Především to byly problémy 
z oblasti ekonomicko-sociální, otázky spojené s roz-
dělením průmyslové oblasti od října 1938 následkem 
Mnichovské dohody a polského záboru. Po okupaci 
Polska nacisty tu pak dominovala jejich snaha doká-
zat, že toto území má převážně německý charakter 
(tzv. palcówka a volkslista, problém šlonzáckého 
hnutí apod.). Je možno tedy konstatovat, že z celého 
období sledovaného v rámci konference právě historie 
pomnichovského roku a druhé světové války je zpra-
cována nejpodrobněji.

Další referáty přednesené na dopoledním i od-
poledním jednání měly spíše charakter dílčích sond, 
ovšem vesměs velmi zajímavých a většinou také 
pro sledovanou oblast Těšínska dosti specifických. 
J. Friedl z Historického ústavu Akademie věd České 
republiky se věnoval několika prvním měsícům po 
osvobození, kdy se na mezinárodním poli znovu roz-
hořel spor o toto území mezi Polskem a Čsr. opavský 
historik Dušan Janák pak podrobně analyzoval proces 
likvidace spolkového života na Těšínsku na počátku 
komunistického totalitárního režimu. nina Pavelčí-
ková z ostravské univerzity v ostravě se pokusila ve 
svém referátu Těšínsko v osidlech totalitárního režimu 
1948–1968 o shrnutí některých základních problémů 
historie tohoto období. Musela konstatovat, že sledo-
vaná problematika bohužel stále vykazuje ještě velké 
množství bílých míst, a že mnohé procesy a události 
jsou zpracovány jen zcela okrajově nebo jim zatím 
zejména ze strany české historiografie nebyla věno-
vána dostatečná pozornost. n. Pavelčíková upozornila 
především na poválečné osudy těšínských volkslistářů 
a složité řešení otázek spojených s postavením pol-
ské menšiny, uvedla příklady likvidace soukromého 
vlastnictví, zásahů do náboženského a duchovního 
života oblasti v letech komunistického totalitárního 
režimu, analyzovala některá fakta z ekonomických 
a sociálních dějin. na její pokus o souhrn pak navázal 
referát Libora Martinka (slezská univerzita v opavě) 
věnovaný literárnímu životu polské menšiny v Českém 
Těšíně po roce 1945. Je jistě pozoruhodné, že na tomto 
nepříliš velkém území si uchovala polská minorita (ale 
i české obyvatelstvo) přes množství problémů v poli-
tické i duchovní oblasti svůj bohatý kulturní život. To 
ostatně dokumentovaly i další přednesené příspěvky – 
např. referát věnovaný Apoštolské administrativě 
českotěšínské (Tomáš Benedikt zbranek, Městská 
knihovna Frýdek-Místek) nebo oba následující refe-
ráty: první z nich – renata Morawiecová (absolventka 
ostravské univerzity v ostravě) – seznámila přítomné 
s historií Prochaskovy tiskárny v Českém Těšíně v le-
tech 1938–1989, Marie Šostá (studentka ostravské 
univerzity v ostravě) pak představila svou zajímavou 
prezentaci vývoje českotěšínského školství ve sledo-
vaném období, v níž se soustředila převážně na zdejší 
střední školství. odpolední jednání pak uzavřely pra-
covnice Muzea Těšínska Gabriela Chromcová a Irena 
Pavelcová, které představily přítomným jednotlivé 
sbírkové kolekce instituce a také jednu z posledních 
publikací muzea o vztahu prvního československého 
prezidenta T. G. Masaryka k městu Český Těšín.1

Je třeba konstatovat, že druhá část konference 
proběhla díky pečlivé přípravě Muzea Těšínska a ze-
jména hlavního organizátora – Jana Al saheba – velmi 
úspěšně. Přes nepříznivé počasí ji navštívila velmi 
početná skupina zájemců o historii města a práci mu-
zea. naplněný kinosál základní školy na slovenské 
ulici přesvědčil o aktivním zájmu těšínské veřejnosti 

1 BLAŽEJoVÁ, P. – CHroMCoVÁ, G.: Tomáš Gar-
rigue Masaryk a Český Těšín. Český Těšín 2010.
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o přednesená témata nejen její pasivní účastí, ale 
i velmi živou diskusí. Ta se rozproudila zejména nad 
některými klíčovými událostmi a osobnostmi spoje-
nými s dějinami města (např. Josef Koždoň jako za-
kladatel tzv. šlonzáckého hnutí a meziválečný starosta 
města), přítomní se podrobněji zajímali také o další 
plány muzea. 

nina Pavelčíková

Král, který létal. Moravskoslezské pomezí v kontextu 
středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského. 
Mezinárodní vědecká konference, 26.–27. května 
2010, Aula Pedagogické fakulty Ostravské univer-
zity v Ostravě, Ostrava.

Ve dnech 26. a 25. května ostrava přivítala řadu 
předních českých i polských historiků a historiků 
umění – medievalistů na konferenci pořádané Ka-
tedrou dějin umění a kulturního dědictví Filozofické 
fakulty ostravské univerzity v ostravě v rámci ope-
račního programu EU – Památková péče. Mezi osob-
nostmi, které do ostravy přijely, nechyběl například 
prof. Ivo Hlobil z Ústavu dějin umění Akademie věd 
Čr v Praze, doc. romuald Kaczmarek z vratislavské 
univerzity, doc. Pavol Černý z Univerzity Palackého 
v olomouci, nebo dr. Věra Blažek z Cách, předsedkyně 
společnosti Kulturverein Aachen-Prague. Dvoudenní 
setkání bylo věnováno historickým a umělecko-his-
torickým problémům, vztahujícím se obecně jak 
k osobnosti českého krále Jana Lucemburského, tak 
moravsko-slezskému regionu v době jeho vlády. svou 
koncepcí a personálním obsazením navázalo na stej-
nojmennou unikátní výstavu Král, který létal organi-
zovanou ostravským muzeem, jež skončila 31. března 
letošního roku (viz předchozí zpráva J. Grollové). 
organizátoři konference si od její realizace slibovali 
hlubší pochopení výstavou nastíněných témat a také 
otevření dalšího prostoru pro diskusi o problémech, 
jimž v rámci výstavy, z mnoha důvodů, nemohla být 
dopřána zasloužená pozornost. Témata celkem dva-
ceti přednášejících zohledňovala jak regionální histo-
rii a aspekty umění doby vlády Jana Lucemburského 
(např. gotická architektura moravsko-slezského 
po mezí 14. století, moravské iluminované rukopisy 
přelomu 13. a 14. století, dějiny obou ostrav /Mo-
ravské i Polské/ v době vlády Jana Lucemburského 
atp.), tak reflexe obecných souvislostí epochy (vztah 
umění a zbožnosti, každodennost středověké spo-
lečnosti, dvorské umění doby Jan Lucemburského 
v souvislosti s pokladem ze slezské středy atp.). Mezi 
nejzajímavější příspěvky v sekcích věnovaných výtvar-
nému umění doby vlády Jana Lucemburského patřil 
be zesporu referát doc. r. Kaczmarka (Uniwersytet 
Wrocławski), věnovaný fenoménu gotických madon 
stojících či sedících na lvu, aktuální zejména v sou-
vislosti s Madonou k Klosterneuburku od Mistra Mi-
chelské madony. Její nedávná akvizice národní galerií 
v Praze vyvolala bouřlivou diskuzi nejen českých his-
toriků umění o provenienci a pravosti tohoto výjimeč-
ného díla. nesmírně zajímavý příspěvek o orientálním 
původu některých ornamentů na drapériích českých 

gotických madon přednesl prof. Ivo Hlobil (Ústav dě-
jin umění AV Čr), nebo dr. Dalibor Prix (Ústav dějin 
umění AV Čr), který hovořil o genezi středoevrop-
ské mendikantské architektury v souvislosti s kaplí 
sv. Máří Magdalény při františkánském klášteru v Kr-
nově. Mgr. Marek zágora (ostrava) referoval o méně 
známých středověkých vyobrazeních Jana Lucem-
burského ve francouzských rukopisech, Mgr. David 
Majer (ostravské muzeum), autor a kurátor ostrav-
ské lucemburské výstavy, ve svém příspěvku sledoval 
reflexi Jana Lucemburského v české historické malbě 
19. století.

Druhý den konference byl věnován jak otázkám do-
bové religiozity (příspěvky dr. Jany Grollové a dr. Da-
niely rywikové a dr. Hany Vorlové, všechny z ostrav-
ské univerzity v ostravě) a kulturně historickým 
problémům epochy, tak zejména unikátnímu souboru 
šperků ze 14. století: pokladu ze slezské středy, jehož 
pohnutá historie je dodnes předmětem sporů a do-
hadů, a který měla možnost odborná i laická veřejnost 
spatřit na ostravské lucemburské výstavě (vedle Prahy 
vůbec poprvé u nás). Problémům týkajících se pokladu 
věnovali své referáty dr. Dana stehlíková z národ-
ního muzea v Praze a Bc. roman Bertha z ostrav-
ského muzea. Pozornosti historiků umění se v této 
souvislosti právem těší zejména svatební koruna, jež 
tvoří nejhodnotnější část souboru. závěrečné referáty, 
přednesené Mgr. Lucií Augustinkovou (Vysoká škola 
báňská-Technická univerzita ostrava) a Mgr. zbyň-
kem Moravcem (ostravské muzeum), byly věnovány 
středověké ostravě, zejména její architektuře a po-
době ve 14. století a také unikátnímu archeologickému 
nálezu středověkých mincí a dalších předmětů v loka-
litě Mundloch v katastru dnešní slezské ostravy. 

ostravská lucemburská konference byla úspěšnou 
a vůbec první podobně velkorysou akcí v dějinách 
semináře i dnešní mladé Katedry dějin umění a kul-
turního dědictví na Filozofické fakultě ostravské uni-
verzity, stejně jako jedinečnou příležitostí k setkání 
předních českých i polských uměnovědců-medieva-
listů. Všechny příspěvky na konferenci přednesené, 
budou publikovány ve sborníku, jehož vydání je pláno-
váno na první polovinu roku 2012. 

Daniela rywiková 

Král, který létal. Moravskoslezské pomezí v kontextu 
středoevropského prostoru doby Jana Lucembur
ského. Výstava, 15. prosince 2010–31. března 2011, 
Ostrav ské muzeum, Ostrava.

oslavy 700. výročí nástupu lucemburské dynastie 
na český trůn nalezly významný a důstojný ohlas mimo 
jiné také v podobě realizace výstavy v ostravském mu-
zeu v ostravě. Jindy spíše regionálně a vlastivědně za-
měřená kulturní instituce města se chopila příležitosti 
a podpořila iniciativu a koncepci hlavního kurátora vý-
stavy Davida Majera a jeho pracovního týmu. Vznikla 
tak výjimečná příležitost nejen k ověření schopností 
spolupráce ostravského muzea s dalšími do mácími 
i zahraničními pracovišti a badateli, ale i kul turního
zájmu ostravské veřejnosti o muzejní expozici. 
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Výstava Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí 
v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lu-
cemburského byla slavnostně zahájena 15. prosince 
2010 a trvala do 31. března 2011. z hlediska časo-
vého byla vymezena vládou Jana Lucemburského 
(1310–1346), prostorově sledovala její koncepce 
několik okruhů a jejich vzájemné vazby od místního 
(středověká ostrava a slezskoostravský hrad) přes 
širší regionální (moravsko-slezské pomezí – chápáno 
jako přibližně 35 km široké pásmo podél obou stran 
soudobé hranice mezi Českou republikou a Polskem – 
a Morava, případně země tzv. českého slezska) až 
k rovině evropských souvislostí. 

Výstavu v přízemí budovy tzv. staré radnice, v níž 
ostravské muzeum trvale sídlí, návštěvníkům otevřela 
ukázka moravské a slezské sepulkrální skulptury. Jed-
notlivé expozice byly instalovány ve všech patrech rad-
nice a spojovala je vyznačená časová osa, umožňující 
návštěvníkům připomenout si jak základní data a udá-
losti Janova pohnutého života, tak i významné udá-
losti světových dějin. obdobně propojovaly jednotlivá 
patra a místnosti také exponáty první, historicko-ar-
cheologické části výstavy nazvané Ostrava středověká. 
osvětlovaly především historický a kulturní vývoj ne-
jen obou ostravských lokalit, ale i moravsko-slezského 
pomezí ve výběru památek sakrální a fortifikační 
architektury. Vybrané objekty byly prezentovány ve 
studiích na panelech sledujících stavebně historický 
průzkum či prostřednictvím dochovaných torz archi-
tektonických článků. nechyběly ukázky z archeolo-
gických lokalit, originální listiny a pečeti, ražby Jana 
Lucemburského v podobě stříbrných pražských grošů 
či zlatých florénů atd. 

Janovu roli prvního rytíře Evropy nelze odloučit 
se vzpomínkou na jeho smrt 26. srpna 1346 v bi-
tvě u Kresčaku (Crécy-en-Ponthieu). Autoři výstavy 
neváhali a využili moderní technologie k tomu, aby 
mohli návštěvníkům ukázat nejen panoráma bitvy, ale 
i názorně animovaným filmem přiblížit posuny vojsk 
v krajině a taktiku probíhající bitvy. Dojem dobového 
válečnictví dokreslovaly exponáty zbraní a zbroje a zá-
roveň prozrazovaly dynamický proces vývoje i v této 
oblasti. 

V záměrném kontrastu k vžitým a ustáleným před-
stavám „krále cizince“ stály ukázky moravského 
a slezského duchovního umění první poloviny 14. sto-
letí. nabízely návštěvníkovi nejednu výjimečnou pří-
ležitost k vidění. V první řadě je třeba připomenout, 
že se v této části autorům výstavy podařilo představit 
exponáty, které v soudobém pojetí nebývají prezen-
továny jako celek. neopomíjely uměleckou činnost 
okruhu kolem královny-vdovy Elišky rejčky. Výji-
mečný zážitek pro oko nadšence poskytovala řada 
sedmi soch Mistra Michelské madony. zde návštěvník 
mohl nalézt kromě fotodokumentace dnes již neexis-
tující královské kaple ve starém Brně i její architekto-
nické fragmenty a transfery nástěnných maleb. Mezi 
vystavovanými rukopisy zajisté zaujaly unikátní ko-
dexy olomoucké Kapitulní knihovny a originál Právní 
knihy města Jihlavy Jana z Gelnhausenu a zbraslav-

ské kroniky (MzA Brno, sokA Jihlava), Žaltář a an-
tifonář královny Elišky rejčky (rajhrad, Památník 
písemnictví na Moravě).

V závěrečné části výstava nabídla precizní díla stře-
dověkého zlatnictví a uměleckého řemesla zastoupená 
především kopií koruny svatého Václava (Katedrála 
sv. Víta, Praha), Královskou korunou z relikviářové 
busty sv. Karla Velikého z pokladnice v Cáchách 
(Wuppertal, soukromá sbírka) a částí tzv. Pokladu ze 
slezské středy v Polsku (Muzeum narodowe w Wro-
cławiu). Ženy jistě zaujaly šperky, které poklad ze 
středy tvoří, včetně nádherné ženské královské koruny. 
Výstava dále prezentovala kolekci pohřebních králov-
ských insignií Přemysla otakara II. (sbírka Pražského 
hradu) a rudolfa I. (Metropolitní kapitula u sv. Víta, 
Praha). sakrální prostředí dokumentovalo tzv. simeo-
nův relikviář z Dómské pokladnice v Cáchách nebo 
zlacené tepané desky evangelia sv. Marka z Benátek. 
Úctu Lucemburků k světcům a jejich zájem o důstojné 
uložení ostatků doložila hedvábná látka s gryfy, do níž 
nechal Karel IV. zavinout ostatky sv. Karla Velikého.

V kontextu paralelně probíhající výstavy Králov-
ský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 
1310 ve staroměstském domě U Kamenného zvonu 
(4. 11. 2010 – 6. 2. 2011) pak lze ostravskému muzeu 
jen blahopřát. Ve zvoleném způsobu realizace tohoto 
odvážného záměru se jim podařilo jednoznačně obstát. 
Doufejme, že tento projekt nezůstane v kulturním ži-
votě ostravy ojedinělým. 

Jana Grollová

Mezinárodní historickodemografická konference 
Central Europe Population History during 1st Demo
graphic Transition. 8.–10. dubna 2011, Cluj-Napoca, 
Rumunsko.

Pod záštitou rumunské akademie (romanian 
Academy), univerzity v Kluži (Babeş-Bolyai Univer-
sity) a univerzity ve Štýrském Hradci (Karl Franzens 
University, Graz) se ve dnech 8.–10. 4. 2011 konala 
v rumunském městě Cluj-napoca mezinárodní kon-
ference s názvem Dějiny obyvatelstva ve střední Evropě 
během prvního demografického přechodu. Konference 
navazovala na stejnojmenný seminář, který se odehrál 
před rokem ve Štýrském Hradci.2 Také tato konference 
byla organizačně podpořena GAFP (Graz Austrian 
Fertility Project) za spolupráce s rumunskými institu-
cemi Center fo Transylvanian studies (romanian Aca-
demy) a Center fo Population studies (Babeş-Bolyai 
University).

Konference se sice zaměřila na populační vývoj 
ve střední Evropě na přelomu 19. a 20. století, ale 
nabídla možnost vystoupit také významným demo-
grafům a historickým demografům z dalších částí 
starého kontinentu. z těchto význačných hostů je 
potřeba zmínit zejména současného prezidenta Mezi-
národní komise pro historickou demografii (Internati-
onal Commission for Historical Demography) Keese 

2 Viz má zpráva in Historica. Revue pro historii a pří-
buzné vědy 1, 2010, č. 2, s. 253–254.
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Mandemakerse a další zástupce této instituce Anto-
inette Fauve-Chamoux, Marie-Pierre Arrizabalaga 
a Claudia Contente, nebo zástupkyni norské demogra-
fie sølvi sogner, která patří v současnosti mezi čestné 
prezidenty Mezinárodní komise pro historickou de-
mografii. Hlavními organizátory konference byli další 
členové této instituce: Peter Teibenbacher (Štýrský 
Hradec) a Ioan Bolovan (Kluž-napoca).

První jednací den byl věnován tématům úmrtnosti 
se zvláštním zřetelem na dětskou úmrtnost, aborce 
a nemanželskou porodnost jako aspekt vyšší úmrt-
nosti kojenců. zmíněný Kees Mandemakers vystoupil 
se společným příspěvkem s kolegy Mattijsem Van-
dezandem a Janem Kokem (The impact of co-residence 
on survival chances of infants and children in the Ne-
therlands, 1850–1909. A new methodological appro-
ach). na základě velice informačně bohatých pramenů 
mohli autoři sledovat např. vliv přítomnosti jednot-
livých členů rodiny na úmrtnost nejmenších dětí. 
zjistili absolutně pozitivní dopad přítomnosti matky, 
daleko menší otce, děti měly větší šanci přežít, pokud 
žili oba rodiče, pozitivní byla také přítomnost praro-
dičů, tzn. rozšířená rodina, apod. Dále se autoři snažili 
zjistit úmrtnost dětí podle náboženské struktury a po-
dle území. Větší šanci na přežití měly děti na západě 
a jihu než na východě a severu nizozemí. Teritoriální 
odlišnosti se snažil zkoumat také zástupce štýrsko-
hradecké výzkumné skupiny Diether Kramer (Regio-
nal Variances and the “Export” of Infant Mortality in 
Styria between 1869 and 1913), který využil rakouské 
statistiky úmrtnosti malých dětí. Vysoká mortalita 
kojenců byla zaznamenána v daném období v dolno-
rakouských politických okresech, ale při průzkumu 
rakouských zemí směrem k jihu klesala. nejnižší byla 
tedy v Kraňsku, Gorlici atd. rumunské přispěvatelky 
Claudia septimia sabău (“Procreated children, unde-
sirable children” – about the case of abortion and in-
fanticide from the District of Năsăud /1861–1876/) 
a Şarolta solcan (Child mortality in Bucharest during 
the first years of the 19th century) se na problém dětské 
úmrtnosti podívaly pohledem jiných než statistických 
pramenů: zkoumaly soudní, resp. lékařské spisy. nad 
nemanželskou plodností se zamyslela rovněž Antoi-
nette Fauve-Chamoux, která přiblížila tradiční směry 
francouzských teorií (European Illegitimacy trends in 
connection with domestic service and family systems).

První polovinu druhého jednacího dne zaplnila 
témata věnována migracím a jejich dopadu na vývoj 
sňatečnosti, plodnosti a rodiny. V úvodním příspěvku 
analyzoval Wolfgang Göderle možnosti výzkumu vnitř-
ních migrací v habsburské monarchii na základě ra-
kouské statistiky (Internal Migration in the Habsburg 
Monarchy: The 1869 census and first results of quan-
titative analysis). Charakterizoval kategorie „místo 
narození“ a „domovská příslušnost“ ve sčítáních lidu, 
změny v právní kategorii „domovské právo“ atd. na 
jeho přednášku dobře navázal příspěvek Lumíra Do-
koupila, Ludmily nesládkové a radka Lipovského, 
v němž se autoři pokusili ukázat možnosti výzkumu 
migrací na příkladu širšího ostravska (Migrations 

and reproduction rates in the wider industrial region 
of Ostrava at the turn of the 20th century). Peter Tei-
benbacher zauvažoval nad novými možnostmi studia 
prvního demografického přechodu v rakousku (New 
strategies to explore First Demographic Transition in 
Austria) a sølvi sogner popsala specifika poklesu 
plodnosti v norsku (Reflections on the fertility decline 
in Norway c. 1850–1930 – a stage in a long term deve-
lopment). Její příspěvek ovšem nehovořil pouze o sta-
tistických aspektech, ale zahrnul výzkum soukromé 
korespondence matek, zasílané do nemocnic. Autorka 
upozornila na dánskou publikaci z počátku 19. století, 
v níž byly uveřejněny návody, jak předejít těhotenství.3

Poslední blok témat se zabýval rolí náboženství 
a vyznání na populační procesy. několik rumunských 
kolegů se zajímalo o vliv různých náboženství na ne-
manželskou porodnost, např. Valeria soroştineanu 
(Discourse on marriage, concubinage and illegitimate 
children in the orthodox ecclesiastical circles of Tran-
sylvania after 1894) nebo Monica Mureşan (Consan-
guineous Marriages in the Greek-Catholic Commu-
nities of Transylvania: Characteristic Demographic 
Behaviour and Mentalities in the Second Half of the 
19th Century). Péter öri a Levente Pakot z Budapešti 
přispěli velice zajímavou analýzou plodnosti v růz-
ných částech bývalého Uherska s ohledem na tamní 
náboženské komunity (Church control and social con-
trol: fertility in two rural communities in 19th century 
Hungary). zkoumali farnosti v Burgenlandu a v Tran-
sylvánii. Jejich příspěvek byl postaven na složité 
metodě rekonstrukce rodin, takže mohli poskytnout 
skutečně velmi důležité údaje a výpočty. Další předsta-
vitelka maďarské demografické školy Mariann nagy 
z Pětikostelí na závěr představila skladbu obyvatelstva 
někdejších Uher podle náboženství před první světo-
vou válkou (Demographic Characteristics of Religions 
in the Lands of the Hungarian Crown (Hungary and 
Croatia) before the 1st World War).

rumunští kolegové připravili skutečně výbornou 
konferenci, jejíž příspěvky by měly vyjít v rámci peri-
odika Romanian Journal of Population Studies. Prav-
děpodobně budou otištěny v tomto vydání také studie 
z předchozího setkání ve Štýrském Hradci, takže chys-
taná publikace přinese velké množství informací o po-
pulačním vývoji některých částí střední Evropy.

radek Lipovski

Problematika dělnictva v 19. a 20. století I. Bilance 
a výhledy studia. Konference věnovaná 95. výročí 
narození Arnošta Klímy. Mezinárodní konference, 
14.–15. 4. 2011, Hornické muzeum (Landek Park), 
Ostrava-Petřkovice.

Ve dnech 14. a 15. 4. 2011 se v prostorách ředitelské 
vily v Hornickém muzeu na Landeku v ostravě-Petř-
kovicích konala dvoudenní mezinárodní konference 
s názvem Problematika dělnictva v 19. a 20. století I. 
Bilance a výhledy studia, kterou uspořádaly Centrum 

3 WoDsKoU, P.: Nye-Aars-Gave. Kopenhagen 1816.
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pro hospodářské a sociální dějiny a katedra historie 
Filozofické fakulty ostravské univerzity v ostravě, 
a která byla věnována 95. výroční narození Arnošta 
Klímy, doyena československých hospodářských dějin. 
Jak již název napovídal, hlavním úkolem setkání histo-
riků byla především bilance dosavadních výsledků vý-
zkumu a formulování budoucích badatelských úkolů.

První den byl program rozdělen do čtyř oddílů, 
za hájení konference a úvodního slova se ujali Mi-
lan Myška a Aleš zářický (oba ostravská univerzita 
v ostravě). První oddíl byl věnován především bilanci 
výsledků bádání na poli dějin dělnictva a historiogra-
fické české i slovenské produkci k této problematice. 
referující Jana Engelová (Univerzita Jana Evange-
listy Purkyně, Ústí n. Labem), Ľudovít Hallon a Miro-
slav sobol (oba Univerzita Komenského v Bratislave) 
zdůraznili především potřebu sledovat dělnictvo jako 
heterogenní skupinu, emancipující se v procesu for-
mování občanské společnosti a její mezinárodní kon-
takty. 

Druhý blok se zaměřil na sociální a kulturní milieu 
dělnictva. Výchovu ke kolaborativnímu modelu spo-
lečnosti a koncepci třídního boje analyzoval Jiří Štaif 
(Univerzita Karlova v Praze) v práci T. G. Masaryka 
Sociální otázka. Lukáš Fasora (Masarykova univerzita, 
Brno) se následně zamyslel nad zahraničními metodo-
logickými výsledky studia této problematiky a jejich 
percepcí v českém prostředí. referent upozornil na 
potřebu dalšího studia otázky prožitku, hledání vůdce 
a způsobu vyjádření představ dělnictva. 

V třetím bloku prezentovali Lumír Dokoupil a Lud-
mila nesládková (oba ostravská univerzita v os-
travě) dělnictvo z pohledu české a československé 
historiografie, upozornili především na možnost vy-
užít sociálně-diferencovaný mikroanalytický přístup 
historické demografie při studiu dělnictva. sumari-
zace základní změny vzorců chování při přechodu od 
manufakturního k továrnímu dělníkovi byla náplní 
referátu Jany Machačové (opava) a Jiřího Matějčka 
(Kutná Hora). stanislav Knob (ostravská univerzita 
v ostravě) věnoval pozornost stávkovému hnutí, ve 
výhledech do budoucna zdůraznil především potřebu 
terminologického a typologického ujasnění pojmu 
stávka. Blok uzavřel Petr Gába (ostravská univerzita 
v ostravě) bilancí prací k výzkumu ostravské průmys-
lové oblasti a jeho sociologické složky jako prostředku 
k poznání struktury dělnictva. 

Čtvrtý blok otevřel Martin Jemelka (Vysoká škola 
báňská – Technická univerzita ostrava / ostravská 
univerzita v ostravě), jež ve svém referátu bilancoval 
dosavadní výzkum dělnických kolonií, upozornil na 
jeho kontinuitu a významnou roli etnografie, avšak 
také na chybějící interdiciplinaritu a metodologii při 
studiu této problematiky. Petr Kadlec (ostravská 
univerzita v ostravě) ve svém příspěvku analyzoval 
význam vzdělání jako sociálního výtahu a prezentoval 
výsledky zahraničních výzkumů, v nichž ve vzděláva-
cím systému dělnictvo sehrávalo početně malou, avšak 
nezanedbatelnou roli. na příkladu moravského škol-
ství poté rozebral motivaci studujících, roli prestiže 

školy při volbě místa studia a poukázal na základní 
rysy tohoto vývoje. 

První den konference uzavřel svým vystoupením 
zdeněk Jindra (Univerzita Karlova v Praze), v němž 
upozornil především nutnost výzkumu vztahu dělník – 
zaměstnavatel – podnik. navrhoval zaměřit pozornost 
na pracovní podmínky dělnictva na úrovni vnitropod-
nikové i v jednotlivých odvětvích průmyslu. 

Druhý den konference zahájil František Čapka 
(Masarykova univerzita v Brně), který ve svém vy-
stoupení zdůraznil potřebu věnovat pozornost nejen 
sociálním podmínkám dělnictva 19. století, ale také 
dělnictva ve 20. století. Peter Mičko (Univerzita Ma-
teja Bela, Banská Bystrica) v příspěvku Problematika 
pracovného pobytu slovenských robotníkov v „Tretej 
ríši“ v rokoch 1939–1944 seznámil plénum s dalším 
nedostatečně zpracovaným tématem. Výzkumem vy-
vrátil tezi o nuceném odchodu slováků za prací, jak ji 
tradovala historiografie před rokem 1989, a ukázal, že 
zájem o práci v Třetí říši se těšil značnému zájmu také 
kvůli vysoké nezaměstnanosti na slovensku. Blok uza-
vřel ondřej Ševeček (Akademie věd Čr) příspěvkem 
o dělnictvu a fordismu. V něm představil tento systém 
nejen jako vědeckou teorii, ale i jako koncept ke studiu 
řady problémových okruhů dělnictva 20. století v sou-
vislosti s racionalizací výroby a rozvojem konzumní 
společnosti. Poukázal také na fakt, že zavádění fordi-
smu se setkávalo s většími obtížemi v urbanizovaných 
kulturních oblastech a bylo značně ovlivněnou menta-
litou zdejších obyvatel. 

V šestém bloku seznámila Anežka Kindlerová (ná-
rodní knihovna Čr) plénum s problematikou Jeunesse 
Ouvriere Chrétienne, tj. hnutím křesťanské dělnické 
mládeže. Upozornila na skutečnost, že se jednalo 
o laické hnutí výrazně ovlivněné katolickým libera-
lismem, avšak bez navázání na církevní hierarchii. 
stanislav Holubec (západočeská Univerzita v Plzni) 
sle doval politický život dělnictva v Praze v letech 
1918–1938, především pak sebeidentifikaci dělnictva 
s politickými stranami a jejich rozmístění v rámci praž-
ských čtvrtí. s. Holubec vyslovil závěr, že volební cho-
vání bylo závislé na třídním postavení, nicméně i zde 
je třeba dělnictvo posuzovat jako heterogenní skupinu. 

Poslední blok konference věnoval pozornost 
ostrav skému regionu. Jozef Šerka (Archiv města 
ostra vy) nastínil problematiku postavení dělníků, 
zaměstnaných v komunálu města Moravské ostravy 
za první Československé republiky a poukázal přede-
vším na výrazně heterogenní charakter zaměstnanců. 
radoslav Daněk (Archiv města ostravy) prezentoval 
problematiku pivovarského dělnictva na příkladu 
ostravských pivovarů, komparoval podmínky strass-
mannova pivovaru a Českého akciového pivovaru 
a analyzoval především zvyšující se požadavky na spe-
cializaci a kvalifikaci zaměstnanců pivovarů v souvis-
losti s nástupcem a rozvojem industrializace. Pavlína 
no váčková (ostravská univerzita v ostravě) refero-
vala o ohlasu stávky na jámě Trojici dne 9. 5. 1894 
v periodickém tisku regionu. Autorka postupně 
srovnala deset periodik různé jazykové i teritoriální 
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provenience a s využitím historických a lingvistických 
metod došla k závěru, že nejobjektivněji o dané situaci 
informovala tiskovina Gwiazdka Cieszyńska.

Po každém oddílu následovala diskuze, v níž za-
zněla řada nosných témat, zejména požadavek pa-
ralelního výzkumu dělnictva na slovensku a v České 
republice s výhledovou komparací a nutnost pokusit 
se definovat metodologii a provést metodickou reflexi. 
Přítomní historikové se shodli na tom, že je třeba věno-
vat pozornost také konceptu výzkumu, především roz-
hodnout o platnosti dosavadních teorií (např. Maxe 
Webera, Karla Marxe, Pierra Bourdieua aj.) a jejich 
dalším vědeckém využití. z hlediska výzkumu je nutné 
přistupovat k dělnictvu jako heterogenní skupině 
a sledovat jeho kontakty uvnitř i interakci s ostatními 
vrstvami společnosti. zdůrazněn byl požadavek věno-
vat větší pozornost etnografickým výzkumům, které 
se ukázaly jako podnětné pro další výzkum této pro-
blematiky. z tohoto setkání bude v průběhu letošního 
roku realizován sborník.

Michaela závodná

Barokní úředník a jeho šlechtic. Tobiáš Antonín 
Seeman, František Antonín Špork a jeho dědicové 
v po lovině 18. století. Mezinárodní konference, 
26.–28. května 2011, Univerzita Pardubice, Výcho-
dočeské muzeum Pardubice, Pardubice.

Dlouho dopředu avizovaná konference, kona-
jící se z větší části v půvabných renesančních kom-
natách pardubického zámku, se setkala možná až 
s překvapivě velkou odezvou, díky níž se z původně 
plánovaných dvou dní rozvinula ještě do dne dalšího. 
Konferenční spiritus agens Vítězslav Prchal a zdatně 
mu sekundující Jiří Kubeš zamýšleli prvoplánově 
prozkoumat téma šporkovského barokního úřednic-
tva a v jeho rámci nad ostatní tyčící se osoby Tobiáše 
Antonína seemana (alias zemana, šlo o Čecha), nic-
méně dali prostor i dalším soudobým úředníkům. Což 
je jistě záslužné, téma české vrchnostenské byrokracie 
v období vrcholného baroka nepatří u nás právě k frek-
ventovaným historiografickým tématům. A podle 
všeho ani na slovensku, dá-li se usuzovat z několika 
zazněvších slovenských příspěvků, které se úřednictva 
mnohdy nedotkly vůbec nebo jen zcela marginálně. 
Tento nešvar ale zdaleka nebyl pouze jejich „specia-
litou“, takže skutečně úřednického tématu se týkaly 
přibližně jen dvě třetiny referátů. několik avizovaných 
kolegů navíc nemohlo kvůli pracovním, případně 
zdravotním komplikacím dorazit.

z přednesených příspěvků je nutno jmenovitě vy-
zdvihnout hned několik. Úvodní Prchalův přednes 
se věnoval rezidenčním strategiím hraběte Františka 
Karla sweerts-Šporka a opíral se především o seema-
novy kalendářové poznámky ze 30. a 40. let 18. století. 
Veronika Čapská využila svůj rozhled v archiváliích 
uvedeného rodu, podporujícího „její“ servity, aby na 
světlo vynesla cestovní deník mladého Jana Kristiána 
sweerts-Šporka, sepsaný úředníkem Franzem Girt-
lerem. Šporkům patřilo ještě několik dalších referátů 
úvodního dne, dva z nich pak jejich vleklým soudním 

procesům. zaslouženou pozornost ale vzbudila pře-
devším radmila Pavlíčková svou analýzou seemano-
vých zápisků, s koncentrací na zdravotní problémy 
a neduhy pisatele i jeho pána, Františka Antonína 
Šporka, včetně toho, k jakým v této oblasti dochá-
zelo změnám v průběhu přibývajících let a stárnutí. 
seemanovy zápisky ostatně k podobnému rozboru, 
ovšem prakticky čistě z lékárnického hlediska, vyu-
žili Jan Babica a Václav rusek, naopak Jan Munzar 
společně znovu s V. Prchalem se na ně zaměřili také 
z hlediska paleometeorologie. Poslední referáty úvod-
ního dne (J. Hrbek, L. Maršálková) se pak věnovaly 
informačním a komunikačním sítím v aristokratickém 
prostředí Valdštejnů, resp. Colloredů. V počátcích 
druhého jednacího dne zaznělo několik referátů, které 
byly jistě přínosné, na úřednictvo jako takové ale pří-
liš nezacílily – na rozdíl od příspěvku Josefa Hrdličky 
k osobě slavatovského hejtmana Ladislava Hynka 
Vejtmilera, u něhož si autor položil řadu podnětných 
otázek, souvisejících se vzájemným vnímáním služby 
mezi úředníkem a jeho vrchností. sám jsem se pri-
márně věnoval jinému vrchnostenskému úředníkovi, 
krupskému hornímu inspektorovi nievenheimovi, 
získávajícímu v tehdy šternberském městě funkci 
rovnající se pozici císařských rychtářů v královských 
městech. na defraudanty z řad úředníků pardubic-
kého panství v první polovině 18. století se zaměřila 
Tereza siglová, postavu velmi agilního gallasovského 
hofmistra a diletujícího architekta Johanna Heinri-
cha Dienebiera představil Martin Krummholz. Ještě 
výrazněji biografický charakter měla interesantní črta 
Eduarda Maura o africkém černochu Angelo solima-
novi, jehož bohaté životní osudy skončily preparací 
jeho těla a vystavením v jednom z vídeňských muzeí. 
Předmětem výzkumu Václava Kapsy se stali hudeb-
níci na dvoře Václava Morzina, Marie Macková se 
zaměřila na prototypy lichtenštejnských úředníků 
sklonku 18. století. Ve stejném časovém úseku se 
pohyboval se svým příspěvkem Jakub nobicht, pře-
svědčující přítomné o výborné znalosti problematiky 
lesního personálu a lovectví dané doby obecně. Třetí 
a zároveň poslední jednací den měl v podtitulu téma 
šlechtických rezidencí, stavební činnosti a mecenátu 
a skutečně se také nesl v duchu referátů kunsthis-
torických. Prim si získal, jak jinak, Kuks (M. Pavlí-
ček, J. Kolda, P. Štěpánek), ale opomenuta nebyla 
ani Lysá nad Labem a z nešporkovských držav přišly 
ke slovu schwarzenberská ohrada a šlikovská Ve-
liš. Ke kulturním zájmům hornouherských úředníků 
i šlechticů rovněž zazněla trojice slovenských referátů.

Ačkoli příspěvky pochopitelně nemohly obsáhnout 
veškeré široké spektrum úřednické barokní problema-
tiky, lze předpokládat, že chystaný sborník, resp. pří-
slušné monotematické číslo pardubického periodika 
Theatrum historiae se může stát důležitou platformou 
pro další bádání k danému tématu. na závěr je nutno 
říci, že pardubičtí kolegové zvládli konferenci i skvěle 
organizačně a účastníkům poskytli příjemný zážitek 
z pohostinných, byť poněkud deštivých Pardubic.

Jan Kilián 


