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Vedecká konferencia Das Amphitheater der Lagers-
tadt Carnuntum – Überlegungen zur Restaurierung 
und Präsentation. Internationales Kolloquium des 
Archäologischen Parks carnuntum und der Gesell-
schaft der Freunde carnuntums, 28.–29. 10. 2011, 
Petronell-carnuntum.

V dňoch 28.–29. 10. 2011 sa v rakúskej obci Petro-
nell-Carnuntum konalo medzinárodné kolokvium Das 
Amphitheater der Lagerstadt Carnuntum – Überle-
gungen zur Restaurierung und Präsentation. Pripravil 
ju archeologický park Carnuntum v spolupráci so spo-
ločnosťou priateľov Carnunta.

Obyvateľstvo antického Carnunta, mesta na stred-
nom Dunaji – na hranici medzi Rímskou ríšou a tzv. 
barbarikom, malo k dispozícii až dva amfiteátre. Prvý 
sa nachádzal na území civilného mesta v Carnunte 
(dn. Petronell) a objavili ho až v priebehu 20. storočia. 
Druhý amfiteáter postavili rímski legionári na území 
vojenského mesta (dn. Bad Deutsch-Altenburg) a po 
jeho opätovnom odkrytí na konci 19. storočia sa stal 
vôbec prvou pamiatkou prezentovanou širokej verej-
nosti z tohto územia. Práve tejto stavbe bolo uskutoč-
nené vedecké podujatie venované. Podnet na zorgani-
zovanie medzinárodného kolokvia v niekdajšom sídle 
miestodržiteľa Hornej Panónie (Pannonia Superior) 
dali od roku 2007 obnovené výskumy na amfiteátri 
vojenského mesta v Carnunte. Podujatie zároveň nad-
viazalo na podobne zameranú konferenciu Roman 
Amphitheatres and Spectacula: a 21st Century Perspec-
tive, ktorá sa konala v anglickom Chesteri v roku 2007. 
Po niekoľkých rokoch sa tak objavil náznak tradície 
nepravidelných, resp. pravidelných stretnutí k tejto 
problematike.

Na konferencii sa prezentovalo 15 príspevkov od 
17 európskych odborníkov v oblasti vied o antickom 
staroveku. Najviac zástupcov malo domáce Rakúsko 
(8), nasledovalo Nemecko (3), Veľká Británia a Švaj-
čiarsko (po 2 prednášajúcich) a po jednom „dodalo“ 
Grécko a Španielsko. Rokovacími jazykmi bola ne-
mčina a angličtina, pričom väčšina príspevkov odznela 
v nemeckom jazyku (11). Kolokvium otvorili zdravice 
vedúcich predstaviteľov usporiadateľských organizá-
cií – Christa Farka (prezidentka Spoločnosti priateľov 
Carnunta), Markus Wachter (Archeologický park Car-
nuntum) a Franz Humer (oddelenie kultúry Dolného 
Rakúska). Samotnému programu konferencie pred-
chádzali ešte Key Lectures od viacerých účastníkov.

Ako prvý odznel príspevok Davida L. Bomgardnera 
(Elstree School, Veľká Británia) A Tale of two Cities: 
The amphitheatres of ancient Thysdrus (modern el-
Jem), v ktorom sa pokúsil preskúmať vzájomný vzťah 
medzi sociálnymi a politickými dejinami severoafric-
kého starovekého mesta Thysdrus a dvoma amfite-
átrami, ktoré sa nachádzali v jeho sídliskovom areáli. 

Následne dostali slovo švajčiarski kolegovia Thomas 
Hufschmid (Augusta Raurica – Forschungsprojekt 
Römisches Theater von Augst) a Georg Matter (ProS-
pect GmbH). Prvý menovaný oboznámil prítomné 
publikum s referátom Theaterbauten im urbanen und 
politischen Kontext – Augusta Raurica/Augst als Mo-
dellfall, druhý orientoval svoj záujem na amfiteáter 
v rímskej Vindonisse a v príspevku nazvanom Von der 
„Bärlisgruob“ zum 3D-Druck – Neue Erkenntnisse 
zum Befund und zur Rekonstruktion des Amphithe-
aters von Vindonissa/Windisch, Schweiz priblížil prie-
beh archeologických prác v jednej z najvýznamnejších 
stavieb na švajčiarskom území.

Po obede sa všetci prítomní vydali na prehliadku 
Múzea v prírode Petronell-Carnuntum a neďalekého 
amfiteátra civilného mesta, ktoré boli súčasťou práve 
prebiehajúcej Dolnorakúskej krajinskej výstavy 2011.

Príjemnú prechádzku po zrekonštruovanej rímskej 
obytnej štvrti vystriedal poobedný program konfe-
rencie. Na úvod dostal slovo Tony Willmott (English 
Heritage, Veľká Británia) a vo svojej prednáške Exca-
vation and presentation of the Chester amphitheatre 
v stručnosti zhrnul výsledky viac ako 80-ročného 
archeologického výskumu amfiteátra legionárskeho 
tábora v Chesteri, ktorý objavili v roku 1929. Po ňom 
nasledovala Fani Mallouchou-Tufano (Department of 
Architecture, Technical University of Crete, Grécko) 
so zaujímavým výstupom orientovaným na geogra-
fickú oblasť Grécka, v ktorom priblížila reštaurovanie 
a znovuvyužívanie gréckych divadiel a odeonov v mo-
dernom Grécku.

Piatkový program podujatia uzatvorili José Pérez 
Ballester (Departament de Prehistòria I d’Arqueologia, 
Universitat de Valéncia, Španielsko) a Heinz-Jürgen 
Beste (Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung 
Rom, Nemecko). Španielsky zástupca sa zameral 
na amfiteáter v Cartagene (antické mesto Carthago 
Nova), pričom rozprával o jeho osudoch od rímskych 
čias až po súčasnosť, stavebnom zložení, typológii, 
štruktúre, archeologických zásahoch v 20. storočí 
a objavoch v rokoch 2009–2011. Následne dostal 
priestor Heinz-Jürgen Beste a vyplnil ho témou Das 
Colosseum im Spiegel seiner Restaurierungen.

Program druhého dňa otvoril Stefan Groh (Öster-
reichisches Archäologisches Institut) a v referáte 
Amphitheater in Noricum sa snažil postihnúť najmä 
príčiny rozšírenia amfiteátrov v provincii Noricum. 
Na jeho vystúpenie nadviazala Regina Barlovits 
(Landesmuseum Kärnten) a prítomných oboznámila 
s priebehom reštauračných prác týkajúcich sa amfite-
átra v rímskej obci Virunum, ktorý predstavuje jedinú 
tamojšiu starovekú stavbu sprístupnenú verejnosti.

V ďalšom priebehu konferencie sa do popredia do-
stal amfiteáter vojenského mesta v Carnunte, ktorý 
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sa stal témou troch príspevkov: Dimitrios Boulasikis 
(Archäologischer Park Carnuntum, Rakúsko) – Das 
Amphitheater der Lagerstadt Carnuntum; Nicole 
Röring – Bernd Marr (Architekturbüro Memvier, Ne-
mecko) – Bauforschung am Amphitheater der Lager-
stadt Carnuntum a Franziska Beutler (Institut für Alte 
Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und 
Epigraphik, Universität Wien, Rakúsko) – Eine neue 
Bauinschrift mit neuen Einblicken in die Geschichte 
des Amphitheaters der Lagerstadt Carnuntum.

Po obednej prestávke nasledoval posledný blok 
konferencie, ktorý sa zaoberal problematikou kon-
zervačných a reštaurátorských prác na rímskych 
amfiteátroch. Dvojica Gabriela Krist a Lisa Gräbner 
(Institut für Konservierung und Restaurierung, Uni-
versität für angewandte Kunst Wien, Rakúsko) pred-
niesla referát Restaurierung und Archäologie, Part-
ner für die Zukunft?, čím naznačila široké možnosti 
vzájomnej spolupráce archeológov a reštaurátorov. 
Andreas Rohatsch (Institut für Geotechnik, Tech-
nische Universität Wien, Rakúsko) informoval o fy-
zikálnych a chemických procesoch v múroch amfite-
átrov a ich vplyve na možné konzervačné opatrenia. 
Na záver dostali slovo Robert Linke (Bundesdenk-
malamt, Rakúsko) a Dimitrios Boulasikis (Archäo-
logischer Park Carnuntum, Rakúsko) a prezentovali 
spoločný výskum nazvaný Naturwissenschaftliche 
Untersuchungen zu Farbfassungen im Amphi theater. 
Po záverečnej diskusii zhrnula priebeh kolokvia 
Christa Farka a záverečnou bodkou celého poduja-
tia sa stala spoločná návšteva amfiteátra vojenského 
mesta v Carnunte.

Na záver si dovoľujeme konštatovať, že kolokvium 
prispelo nielen k výmene informácií a poznatkov me-
dzi bádateľmi, ale prinieslo aj viaceré impulzy, ktoré 
v budúcnosti určite poslúžia na efektívnejšiu údržbu 
a ďalšie využitie amfiteátra vojenského mesta v Car-
nunte.

Tomáš Klokner

celostátní studentská vědecká konference HISTO-
RIE 2011, 29.–30. března 2012, Slezská univerzita 
v Opavě Opava.

Ve dnech 29.–30. března 2012 uspořádal Ústav 
historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty 
Slezské univerzity v Opavě (dále SU) každoroční ce-
lostátní studentskou vědeckou konferenci Historie 
2011. Letos se celostátního finálového klání zúčast-
nil rekordní počet 28 posluchačů historických oborů 
vyučovaných na 13 fakultách 11 českých univerzit. 
Vědeckou konferenci, jež se konala pod záštitou pri-
mátora statutárního města Opavy prof. PhDr. Zdeňka 
Jiráska, CSc., slavnostně zahájil rektor Slezské univer-
zity v Opavě prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. a vedoucí 
Ústavu historických věd v Opavě doc. PhDr. Jiří Kna-
pík, Ph.D. Poté, již od samotného čtvrtečního rána, 
započal dvoudenní maraton prezentací studentských 
příspěvků pokrývajících tematickým i časovým roz-
sahem období od středověku až po druhou polovinu 

20. století, který byl kolem pátečního poledne zakon-
čen závěrečným příspěvkem a slavnostním vyhláše-
ním výsledků.

Jelikož bylo prezentací na vědecké konferenci příliš 
mnoho, zmíním jen ty nejzajímavější, které oslovily 
jak přítomné posluchače, tak porotu složenou se zá-
stupců univerzit. V úvodní prezentaci se představila 
Lenka Vandrovcová z Ústavu českých dějin Filozo-
fické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále UK) 
s příspěvkem Soběslavské kšafty 1455–1550 jako 
pramen pro zkoumání vazeb a hospodářských kontaktů 
testátorů. Hned následující prezentace, kterou před-
stavila Hana Komárková z Ústavu historických věd 
SU, se dočkala velkého ocenění, když její práci ocenila 
porota děleným třetím a čtvrtým místem. Hana Ko-
márková přednesla referát s názvem Přísaha v mění-
cím se světě pozdně středověkého města. Možnosti vyu-
žití přísežných formulí na příkladu měst vratislavského 
právního okruhu, v němž zdůraznila významnou úlohu 
měst při rozvoji a stratifikaci středověké společnosti 
na příkladu Opavy a Olomouce. Na základě analýzy 
přísežných formulí zaznamenaných na stránkách nej-
různějších druhů úředních knih městské provenience 
se pak pokusila o posouzení výpovědní hodnoty těchto 
textů pro urbánní bádání. V další z oceněných pre-
zentací se představil Petr Kindlmann z Historického 
ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
(dále JU), jenž prezentoval práci s názvem Ctnosti 
římských vladařů na rožmberském dvoře v 16. století, 
jež se zabývala způsoby sebeprezentace rožmberských 
vladařů, a to na základě rozboru oslavných básní a vý-
zdoby rožmberských sídel. P. Kindlmann se umístil 
na 9. místě. Po tomto zajímavém příspěvku násle-
doval jeden z vrcholů čtvrtečního dne v podobě pre-
zentované práce Ondřeje Haničáka, studenta Ústavu 
historických věd SU, s názvem Opavské renesanční 
domy. Příspěvek k poznání opavské raně novověké pro-
fánní architektury. Student ve své práci prezentoval 
poznatky o souboru renesančních měšťanských domů 
situovaných v rámci historického jádra Opavy. Pozor-
nost věnoval zevrubnému popisu renesančních domů, 
respektive určení konstrukcí dochovaných v konkrét-
ních objektech. Popsal i parcelaci a charakteristické 
dispozice staveb spolu s interiérovými a exteriérovými 
prvky. Na základě analýzy morfologie architektonic-
kého detailu pak opavské stavby zasadil do širšího 
kontextu vývoje renesanční architektury. Tato pre-
zentace, přitažlivá i svým vizuálním pojetím, zaujala 
odbornou porotu natolik, že jí při závěrečném vyhla-
šování udělila dělené 1. a 2. místo.

První den konání konference ještě odbornou porotu 
zaujalo několik dalších prezentací, například práce 
Jaroslavy Škudrnové z Katedry historie ze Západo-
české univerzity v Plzni s názvem Počátky mlynářské 
tradice v Horažďovicích (10.– 11. místo), Alžběty 
Laňové z Katedry pomocných věd historických a ar-
chivního studia UK pojmenovaná Pražští lazebníci, 
bradýři a chirurgové v raném novověku (5.– 8. místo) 
či práce Elišky Homolkové z Ústavu archivnictví a po-
mocných věd historických JU nazvaná Nejstarší farní 
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kronika Němčic a její výpovědní hodnota pro dějiny 
kostela a farnosti (5.– 8. místo). Po odpolední pře-
stávce na kávu se velmi výrazně prezentoval student 
Petr Wohlmuth z Fakulty humanitních studií UK, jež 
za svou práci Dlouhý čas pevnostního města Josefov 
získal ocenění v podobě děleného třetího a čtvrtého 
místa. Ve své originální prezentaci shrnul teoreticko-
-metodologické otázky ze své bakalářské práce Sou-
dobé snahy o záchranu a rekonstrukci pevnosti Josefov, 
v níž načrtl koncept snažící se o holistické porozumění 
překračující hranice událostní vojenské historie. Jeho 
koncept vznikl interdisciplinárním duálním použitím 
historické metody a metody kvantitativního výzkumu 
na základě koncepce historického dlouhého trvání 
Fernanda Braudela a koncepce heterotopických struk-
tur Michela Foucaulta. Samotná prezentace sklidila 
velkou odezvu nejen v řadách přítomných porotců 
a zástupců univerzit, ale i u samotných studentů, 
takže diskuze k tématu byla nakonec mnohem delší 
než samotná, snad i trochu kontroverzní prezentace 
studenta. V závěru prvního dne konference pak zau-
jaly ještě dva příspěvky, a to práce Davida Skalického 
z Katedry historie Univerzity J. A. Purkyně v Ústí nad 
Labem Vodovod císaře Františka Josefa a císařovny 
Alžběty (bez ocenění) a Pavly Dubské z Katedry histo-
rie Univerzity Palackého v Olomouci (dále UP) Vývoj 
šumperského textilnictví na příkladu podnikatelských 
rodin Seidlů a Sieglů (10.– 11. místo).

Celostátní studentská vědecká konference po-
kračovala v pátek od brzkých ranních hodin a hned 
úvodní prezentace přinesla radost zástupcům Ost-
ravské univerzity v Ostravě (dále OU). Svou práci 
pod názvem Lodní výroba Vítkovických železáren pro 
rakousko-uherské válečné námořnictvo (1891–1914) 
prezentoval Aleš Materna a získal pro katedru histo-
rie Ostravské univerzity v Ostravě za své vystoupení 
ocenění odborné poroty v podobě děleného prvního 
a druhého místa. Jeho prezentace se pokusila o ana-
lýzu problematiky výroby lodního materiálu Vítkovic-
kými železárnami, kterou se snažil zachytit v logicky 
uzavřeném celku, tj. od chvíle prvních úvah o výrobě 
speciálních pancířů pro armádu přes získávání po-
třebného know-how, budování výrobních kapacit, 
vyjednávání s armádními kruhy až po samotnou rea-
lizaci a inkasování zisku. Cílem práce pak bylo popsat 
složitou problematiku výroby a odkrytí dosud ne zcela 
zodpovězených otázek týkajících se získávání zakázek, 
lobbingu či cenové politiky vedení a majitelů firmy. 
Zároveň se autor ve své práci snažil zasadit zbrojní 
výrobu Vítkovických železáren do širšího kontextu 
na poli průmyslové výroby v celé střední Evropě. Ve 
zbývajících vystoupeních druhého dne konference 
pak odbornou porotu zaujaly ještě prezentace Elišky 
Charvátové z Katedry pomocných věd historických 
a archivního studia UK s názvem Od platonické lásky 
k osobní manažerce – František Kaván v dopisech své 
druhé ženě Pavle (5.–8. místo) a práce Jana Stejskala 
z Katedry historie UP Aspekty udržování bezpečnosti 
v obcích podhůří Hrubého Jeseníku od roku 1944 do pří-
chodu Rudé armády (taktéž 5.–8. místo). Se zajíma-

vými příspěvky a prezentacemi pak vystoupily i Petra 
Šlechtová z Katedry historie OU (Hraběnky Marieta, 
Eliška a Zita Seilernovy a jejich pobyt v pracovním tá-
boře v Hněvotíně v letech 1939–1940) či Veronika Čer-
máková z Katedry historie Technické univerzity v Li-
berci (Politické procesy 50. let – Krajský soud v Liberci 
v letech 1955–1956).

Po ukončení pátečních prezentací následoval oběd, 
rokování odborné poroty a následné vyhlášení vý-
sledků. Kromě nejlépe ohodnocených prací již zmiňo-
vaných Ondřeje Haničáka, Aleše Materny, Hany Ko-
márkové a Petra Wohlmuta vyhlásila odborná porota, 
složená z členů Sdružení historiků České republiky, 
i laureáta Ceny Josefa Šusty, jímž se stal k obrovské 
radosti zástupců Ostravské univerzity v Ostravě její 
student Aleš Materna. Cenu předávaly členky Sdru-
žení historiků ČR prof. Phdr. Irena Korbelářová, Dr. 
z Ústavu historických věd SU a doc. PhDr. Marie 
Ryan tová, CSc. z Ústavu archivnictví a pomocných 
věd historických JU a v závěrečné řeči zdůraznily, že 
Cena Josefa Šusty je udělována na základě písem-
ných podob prezentovaných prací a oceněná práce 
Aleše Materny byla vybrána jako nejlepší ze zaslaných 
28 vědeckých prací pětičlennou odbornou porotou 
ještě před začátkem samotného konání Celostátní 
studentské vědecké konference. Tečku za vydařeným 
opavským celostátním setkáním studentů historie pak 
učinil rektor SU prof. R. Žáček, který vyjádřil potěšení 
nad skutečností, že věnovat se tomuto oboru stále láká 
dostatečný počet mladých lidí. Ty pak vyzval k tomu, 
aby historii chápali nejen jako přední společensko-
vědní disciplínu, jejíž znalost nepřestává a nikdy ne-
přestane ovlivňovat i aktuální společenský vývoj, ale 
aby k ní přistupovali též jako k oblasti krásné literatury 
a umění.

Aleš Materna

11th International Conference on Urban History, 
29. 8.– 1. 9. 2012, Filozofická fakulta Univerzity 
Kar lovy v Praze, Praha.

Již jedenáctý ročník mezinárodní konference urbán-
ních historiků, pořádaný organizací European Asso-
ciation for Urban History (EAUH), které v současné 
době předsedá prof. Luďa Klusáková (Univerzita Kar-
lova v Praze), proběhl pod názvem Cities & Societies 
in Comparative Perspektive ve dnech 29. 8.– 1. 9. 2012 
v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze. Mezinárodní konference urbánních historiků 
je prestižní akcí, na které jsou prezentovány nejnovější 
poznatky z evropských urbánních dějin.

Nebyli jsme jen pasivními účastníky interdisci-
plinárně koncipovaných jednání jednotlivých sekcí, 
ale podařilo se nám (autorce této zprávy a Pavlu 
Kladiwovi, oba z Ostravské univerzity v Ostravě) 
s tématem měst jako míst paměti nejprve oslovit 
francouzskou kolegyni Catherine Horel (vědecká 
ředitelka IRICE – UMR [Identités, Relations inter-
nationales et civilisations de l’Europe], Université de 
Paris) a následně uspět ve veřejné soutěži s konceptem 
sekce M40 Towns are made of memory places – towns 
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as memory places of urban life in the 19th and 20th 
century. V průběhu registrace se do sekce přihlásilo 
54 abstraktů od odborníků napříč evropskými uni-
verzitními pracovišti. Stanuli jsme před složitým vý-
běrem osmi referátů, tak aby plánovaná sekce byla 
pojata interdisciplinárně a šíří tématu překročila 
rámec středoevropského prostoru. Nakonec jsme do-
spěli k následující skladbě referentů a referátů: Göran 
Therborn (University of Cambridge, Department of 
Sociology, Cambridge, Velká Británie): Capital me-
mory: what do capital cities commemorate?; Lukasz 
Galusek (International Cultural Centre, Research 
Institute for European Heritage, Krakow, Polsko): Ci-
ties as places of common memory in Poland at the turn 
of the XXIst century – two cases: Wrocław and Sejny; 
Bruno Notteboom (Ghent University, Department of 
Architecture & Urban Planning, Ghent, Belgie) a An-
dreas Wesener (ILS – Research Institute for Regional 
and Urban Development, Aachen, Německo): Pho-
tography and the construction of collective memory in 
Ghent, Belgium; Yannitsiotis Yannis (University of the 
Aegean, Social Anthropology and History, Mytilini, 
Řecko): Divided memories – contested spaces. Dispute 
over a place of memory; Anna Kraus (Warsaw Univer-
sity, Warsaw, Poland): Vilnius, Wilnia, Wilno, Vilna: 
mosaic of memory; Steffen Jost (Ludwig-Maximilians-

-Universität München, Německo): Memory and iden-
tity between national and local narratives – negotiat-
ing the past in the city of Seville (1892–1950): Eszter 
György (Eötvös Loránd University, History, Budapest, 
Maďarsko): Festivals in the 8th district – cultural mem-
ory of the „ghetto“ a Tobias Weger (Bundesinstitut für 
Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen 
Europa, History, Oldenburg, Německo): Constructing 
„German Prague“: monoethnic visions of a multicul-
tural town, 1800–2000. Jednání naší sekce přinesla: 
1) zajímavé metodologické podněty jako např. využití 
fotografií jako pramene pro konstrukci paměti veřej-
ného prostoru; 2) umožnila komparativní pohled na 
paměť evropských měst, tj. zejména nalezení styč-
ných bodů v poválečném vývoji, pádu „železné opony“ 
a v současnosti probíhajícím evropském integračním 
procesu. Nelze na daném místě hodnotit jednání celé 
konference, které se zúčastnilo přes sedm stovek od-
borníků z více než padesáti zemí světa a která probí-
hala souběžně v několika sekcích. Lze však z pohledu 
vývoje oboru říci, že jednání naplňovala perspektivy 
vytýčené prof. Peterem Clarkem (University of Hel-
sinky, Finsko) v úvodní plenární přednášce, tj. zpra-
covávání urbánních dějin komparativními přístupy 
a v globálním kontextu. Přednášené referáty přinášely 
nové poznatky k tématům z urbánních dějin, např. 
k otázce spotřeby v městském prostředí nebo vnímání 
luxusu napříč městskými vrstvami, či inovativně při-
stupovaly k tradičním tématům z urbánních dějin, 
např. k tématu koexistence židovského obyvatelstva 
s majoritním obyvatelstvem měst. Skladba konferenč-
ního jednání je nadále přístupna na webových strán-
kách akce: http://www.eauh2012.com/sessions/. 
V závěru této zprávy je snad ještě vhodné upozornit 

na nově spuštěné stránky EAUH http://www.eauh.eu/ 
a postesknout si, že nikoho ze studujících našich dok-
torských programů konaná akce neoslovila.

Andrea Pokludová

Dvě inspirující výstavy k procesu modernizace 
Ostrav ska: Vítkovice ve víru 20. století, 30. 4.– 31. 8. 
2012, Rothschildův zámeček, Ostrava-Vítkovice; 
Kdysi na Karolině aneb Když za humny vyrostou doly 
a hutě, 4.– 30. 9. 2012, Ostrava, Magistrát města 
Ostravy (nová radnice).

Od 30. dubna do 31. srpna 2012 se uskutečnila 
v knihovně nově rekonstruovaného empírového zá-
mečku rodiny Rothschildů v Ostravě-Vítkovicích, 
v němž se mj. nachází také galerie výtvarného umění 
a depot sbírek významného sběratele umění a před-
sedy představenstva Vítkovice, a.s. Ing. Jana Světlíka, 
výstava Vítkovice ve víru 20. století. Na deseti nástěn-
ných panelech se mohli návštěvníci prostřednictvím 
dobových dokumentů, fotografií, novinových článků 
a dalších rekvizit seznámit s pestrou, známou i méně 
známou historií podniku, který v roce 2008 oslavil sto-
osmdesáté výročí svého založení. Kolektiv pod vede-
ním ředitelky Archivu Vítkovice, a. s. Hany Šústkové, 
představil výrobní a sociální program společnosti, její 
klíčové investice, významné návštěvy a další stěžejní 
okamžiky jejího vývoje v průběhu 20. století v kon-
textu politické situace a ducha doby. Výstava Vítko-
vice ve víru 20. století byla spolu s prohlídkou zámku, 
v jehož interiéru se odráží dlouholetá historie podniku 
(secese, kubismus, socialistický realismus), bezpo-
chyby jedním z nejzajímavějších historických zážitků 
letošního ostravského léta.

Druhou zajímavou akcí věnovanou dějinám ostrav-
ské industrie byla výstava z dlouholetého cyklu histo-
rických prezentací Archivu města Ostravy, tentokráte 
nazvaná Kdysi na Karolině aneb Když za humny vyros-
tou doly a hutě, která se konala ve vestibulu Nové rad-
nice magistrátu města Ostravy ve dnech 4.–30. září. 
Cílem výstavy bylo přiblížit historii území, jehož ná-
zev je odvozen od jámy Karoliny, jejíž hloubení bylo 
zahájeno v roce 1842 Moravsko-ostravskou uhelnou 
společností (již roku 1843 důl koupil vídeňský finanč-
ník Salomon Mayer Rothschild, který jej pojmenoval 
podle své snachy Karoliny) a o němž se v současné 

Titulní stránka pozvánky na výstavu Kdysi 
na Karolině… Foto převzato z pozvánky  

Archivu města Ostravy
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době značně diskutuje zejména v souvislosti se stejno-
jmenným developerským projektem, jehož výsledkem 
bylo mj. nedávné zprovoznění největšího nákupního 
střediska v České republice. Prostřednictvím více 
než desítky posterů představili zaměstnanci Archivu 
města Ostravy pod vedením ředitelky Blaženy Przy-
bylové sledovanou oblast od středověku do poloviny 
20. století. Místo ležící za hradbami, sloužící po staletí 
jako zemědělské zázemí města, se v procesu indus-
trializace proměnilo v průběhu 2. poloviny 19. století 
v oblast, kterou bychom dnešní terminologií označili 
jako průmyslovou zónu. Industrializovaná periferie se 
však v důsledku dynamického růstu města a probíhají-
cích integračních procesů záhy transformovala v prů-
myslový distrikt přímo navazující na městské centrum, 
který po takřka 150 let dotvářel průmyslový kolorit 
města (včetně posledních více než dvou desetiletí, kdy 
se jednalo o neméně unikátní brownfield).

Formou výše stručně představených výstav publi-
kovaly obě instituce široké veřejnosti i odborníkům 
z řad historiků, sociologů či kulturních antropologů 
vzorek archivních dokumentů (situační plány, sta-
vební výkresy, dobové fotografie, korespondence, ka-
talogy ad.), které jsou součástí jejich fondů a sbírek 
a jež by mohly být v budoucnu využity k dalšímu vý-
zkumu.

Radomír Seďa, Aleš Zářický

Dvojí ztráta české sociologie: † prof. PhDr. Miloslav 
Petrusek, cSc. (15. 10. 1936 – 19. 8. 2012), † prof. 
PhDr. Jiří Musil, cSc. (20. 2. 1928 – 16. 9. 2012).

Krátce po sobě ztratila sociologická obec dva své 
čelné reprezentanty, kteří byli po právu ceněni nejen 
doma, ale i v zahraničí. Tento dvojitý nekrolog je jen 
malou připomínkou dvou osobností, jejichž životní 
dráhy a dílo již hodnotili mnozí a jistě k tomu povo-
lanější. Osobností, jejichž životní osudy byly do jisté 
míry podobné. Oba totiž byli nuceni překonávat ne-
přízeň předlistopadového režimu, který sabotoval 
rozvíjení jejich akademické dráhy a uplatnění v oboru 
sociologie. Vědy střídavě umlčované či potlačované. 
Nejprve odešel Miloslav Petrusek a nedlouho po 
něm, za necelý měsíc, jej následoval Jiří Musil. Patřili 
k předním členům akademické obce, ale prosadili se 
rovněž ve veřejném prostoru. 

Miloslav Petrusek absolvoval filozofii a dějepis 
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (v té 
době Univerzity Jana Evangelisty Purkyně). Přes an-
gažmá na Pedagogickém institutu ve Zlíně se dostal 
až do Prahy na Univerzitu Karlovu. Šedesátá léta mu 
umožnila věnovat se plnohodnotné a plodné sociolo-
gické práci, včetně podílení se na znovuoživení české 
sociologie. Následující normalizace jej však podobně 
jako Musila vyřadila z oficiálního akademického 
světa, do něhož se mohl vrátit až po roce 1989. Ani 
okleštěné možnosti uplatnění jej však od sociologie 
neodvedly. Dále pracoval, dokonce s Josefem Alanem 

vydával pozoruhodný samizdatový sociologický ča-
sopis s názvem Sociologický obzor. Brzy po nastolení 
svobodných poměrů zaslouženě dosáhl profesury, stal 
se předsedou Masarykovy české sociologické spo-
lečnosti, spoluzaložil Fakultu sociálních věd Univer-
zity Karlovy a stanul v jejím čele. Především ale rád 
a dobře učil, přednášel a zasvěcoval mladé adepty do 
tajů sociologie. Ve své bohaté badatelské činnosti se 
zabýval mimo jiné empirickou sociologií, dějinami 
oboru, sociologickou teorií, metodologií, rolí sociolo-
gie ve společnosti a mnoha jinými tématy. 

Ostravský rodák Jiří Musil stihl absolvovat sociolo-
gii a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
ještě před nástupem komunistů. Jeho hlavní doménou 
se posléze stala – i díky vnějším okolnostem – proble-
matika prostoru a společnosti, život ve městech a so-
ciologie bydlení. Dlouho byl nucen působit mimo ofi-
ciální akademické struktury, i přesto se však dokázal 
výrazně uplatnit, například ve Výzkumném ústavu vý-
stavby a architektury. Charakter jeho činnosti přinášel 
spolupráci s architekty, demografy, lékaři či urba-
nisty. Vždy se nad sledovanou problematikou zamýš-
lel v souvislostech a dokázal formulovat svěží řešení 
a inspirující náměty. Řada jeho prací dnes již náleží 
ke klasickým dílům oboru. Ani nepřízeň oficiálních 
míst mu tedy nezabránila v tvůrčí činnosti. Po roce 
1989 pracoval na Fakultě architektury ČVUT a stal  
se ředitelem Sociologického ústavu Akademie věd. 
Profesury dosáhl na Přírodovědecké fakultě své alma 
mater a po jistou dobu dokonce předsedal Evropské 
sociologické společnosti. Patří i k zakladatelům Stře-
doevropské univerzity, na níž dlouhodobě přednášel. 
Až do završení své životní dráhy se aktivně věnoval své 
práci. 

Oba vzpomínaní sociologové se dokázali obratně 
vyjadřovat slovem i písmem, projevovali se jako zasvě-
cení diskutéři v mnohých sociologických, ale i obec-
nějších debatách. To není jen pouhé konstatování, ale 
bohužel stále vzácněji se vyskytující jev. Na rozdíl od 
mnoha jiných přitom zpravidla měli k danému tématu 
co říci. Diskuse bez znalosti věci totiž postrádá smysl 
a degeneruje pouze na úroveň rétorického cvičení. 
Musil i Petrusek se dokázali v informační změti dnešní 
doby dobrat myšlenky, uvažovat a kriticky hodnotit 
nejen jiné, ale i sami sebe. Pro své rozsáhlé znalosti, 
přehled a v neposlední řadě i osobnostní založení je lze 
právem označit za intelektuály v tom nejlepším slova 
smyslu. Dnes málem ohrožený druh, jak ve vědeckém, 
tak i veřejném životě. 

Další studenti či jiní případní zájemci již bohu-
žel ani jednoho z nich nepotkají za katedrou. Přesto 
s nimi mohou komunikovat prostřednictvím jejich 
textů, úvah, esejů apod. Rozhodně nepůjde o zbytečné 
úsilí, ale o osvěžující a podnětná setkání. Taková by 
neměla být opomíjena, i když se nám obecně nedo-
stává času. Zejména času k přemýšlení…

Petr Gába 


